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tapnij by przejść do
menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora

przeciągnij w prawo

Strumieniuj. Integruj. Przesyłaj.
Twoja muzyka po nowemu.
Twoja muzyka tam, gdzie ty. W najwyższej jakości i bezprzewodowo.
Miliony nagrań w każdej chwili. W salonie, sypialni, kuchni. Dzięki naszym
ekspertom możesz cieszyć się wspaniałym brzmieniem i korzystać z najnowszych technologii. Wejdź z nami do świata sieciowego audio.

Adresy salonów i zamówienia on-line: www.tophifi.pl
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A gdyby tak zastanowić się nad alternatywą dla
iPhone’a? Zapewne jednym z pierwszych wyborów
byłby Samsung. Musiałby to być oczywiście najlepszy, flagowy model. Właśnie do sprzedaży wchodzi
Galaxy Note9. Najnowszy, najbardziej zaawansowany telefon z Korei. Ma wiele ciekawych rozwiązań i zdecydowanie mocną specyfikację. Do tego
S-Pen, czyli rysik, dzięki któremu możemy w zupełnie inny sposób korzystać z naszego smartfona.
Testujemy go od premiery i mamy wyrobione zdanie. O wszystkim w numerze pisze Wojtek.
W bieżącym numerze mamy dla Was też dużo
innych, interesujących treści. Zaczynając od
dwóch wywiadów, przez pasjonujące podróże
i produktywność, a kończąc na bardzo ciekawym
sprzęcie i samochodach. No i oczywiście Mission
Impossible Fallout.
Tymczasem zapraszamy wszystkich z Was do zaktualizowania aplikacji iMagazine, a tych, którzy nie
mają nas na swoich urządzeniach, do ponownego
jej pobrania. Gwarantujemy, że teraz nie powinniście już mieć problemów, a wrażenia z użytkowania
nowej aplikacji zachęcą Was do częstszego korzystania z niej.
twitter.com/imagazinepl

Jeśli nie macie nas na swoich urządzeniach, kliknijcie TUTAJ

facebook.com/iMagazinePL

Zapraszamy do wrześniowego wydania iMagazine – warto nas czytać!
Dominik Łada

GOODBY MONACO, HELLO MONTENEGRO

Apartamenty, wille, nowoczesna marina i pierwsze w Czarnogórze 18-to dołkowe pole golfowe zaprojektowane przez Gary Playera.

Czarnogóra to dziś najgorętszy i najmodniejszy cel podróży w Europie, z otwartą i przyjazną biznesowo gospodarką, w której w imponującym tempie rozwija się segment turystyki
luksusowej oraz inwestycji w nieruchomości typu premium.
Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie zakupu nieruchomości w Czarnogórze.
Posiadamy w swojej ofercie nieruchomości premium bezpośrednio od deweloperów oraz
wyselekcjonowane nieruchomości z rynku wtórnego.

Więcej informacji na stronie: www.thebestofmontenegro.com
lub pod numerem telefonu +48 600 939 456.
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iMagazine App 3.0 – nowa, piekielnie
szybka aktualizacja dla iPhone’a i iPada
Wreszcie jest! Nowa, całkowicie od podstaw napisana aplikacja do czytania iMagazine. Jest
piekielnie szybka i w pełni dostosowana do iPadów oraz iPhone’ów, w tym oczywiście do iPhone
X. Udało się. Po kilkunastu dniach oczekiwania Apple zaakceptowało naszą aktualizację. Pobierajcie,
czytajcie i liczymy na Wasze pozytywne komentarze w App Store.
Nie ukrywamy, że pracowaliśmy od długiego czasu nad nową wersją aplikacji. Znaliśmy
bolączki poprzedniej wersji. Słuchaliśmy Waszych uwag i sugestii. Proces nie był łatwy
i niestety nie był szybki, ale wszystko to wynikało z faktu, że chcieliśmy dostarczyć Wam
najlepsze możliwe narzędzie do czytania naszego magazynu. Cenicie nas i lubicie czytać,
teraz, mam nadzieję, będzie to jeszcze wygodniejsze dzięki nowej aplikacji.
Sukcesywnie będziemy dodawać na półkę kolejne archiwalne wydania. Na start
dostępny jest cały 2018 rok. Niebawem będą pozostałe edycje.
Nowa wersja naszej aplikacji została wzbogacona o możliwość włączenia darmowej subskrypcji. Tak jak do tej pory możecie, na co bardzo liczymy, udostępniać zajawki czytanych
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artykułów i oglądać w trakcie czytania dołączone filmy. Oczywiście można czytać artykuły,
trzymając swoje urządzenie zarówno w pionie, jak i poziomie, a także powiększać. Dla
wygody czytania dodaliśmy też możliwość przełączania się w tryb czytnika podczas przeglądania linków kierujących na WWW. Bardzo wygodna jest też wprowadzona synchronizacja przez iCloud – teraz możecie zaczynać czytać na iPadzie, a kończyć na iPhonie.
Przed nami jeszcze kilka nowych funkcji, które będą pojawiać się w kolejnych aktualizacjach w najbliższym czasie.
Tymczasem zapraszamy do iMagazine 3.0, który jest dużo, dużo szybszy i lżejszy!
Changelog iMagazine:
• czy to w pionie, czy poziomie, przeczytajcie numer, nim utonie,
• synchronizacja iCloudowa Ci pomoże, gdy przesiadasz się z iPada na iPhone’a, będąc nie tylko na dworze,
• użyj Split Screen na iPadzie, czytaj nas i tweetuj przy biesiadzie,
• naciśnij mocno na widgecie, nie przestrasz się tym… sorry, zabrakło mi rymu; ale
widget naciśnij.
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APPLE NABYŁO PRAWA
DO EKRANIZACJI „LOSING
EARTH”, A Z FIRMY ODESZŁA
SZEFOWA APPLE TV

Apple nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o pracę nad swoją platformą wideo. Praktycznie w każdym tygodniu pojawiają się
nowe wieści na temat kolejnych produkcji. Ciekawe jest to,

że będą to bardzo różnorodne treści. Według ostatnich informacji Apple zakupiła prawa do ekranizacji artykułu „Losing
Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change”.
Czytaj dalej...

WYNIKI FINANSOWE APPLE
ZA Q2 2018 (FY Q3 2018) – NA
DRODZE DO TRYLIONA

Apple zanotowało najlepszy trzeci kwartał rozliczeniowy
w swojej historii. Przychody firmy osiągnęły 53,3 miliarda

dolarów, to o prawie 8 miliardów więcej niż przed rokiem,
zysk wyniósł 11,5 miliarda. Akcje Apple po zamknięciu

FIBARO ZE
WSPARCIEM
W IFTTT

IFTTT czyli If This Then That – serwis
ten już jakiś czas jest obecny w internecie i pewnie niektórzy z Was o nim
słyszeli. Zasada działania jest prosta
i genialna. Łączy on różne aktywności
(kanały) ze sobą i pozwala wykonać
pewną akcję, jeśli zaszła jakaś sytuacja.
Czytaj dalej...

giełdy zdrożały o 7 dolarów, kurs zbliża się do 200 dolarów
za akcje i do historycznej kapitalizacji giełdowej na poziomie biliona (amerykańskiego tryliona) dolarów. Przy okazji
wyraźnie widać proces transformacji portfolio firmy.
Czytaj dalej...
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APPLE WART BILION
DOLARÓW – JAKO PIERWSZA
SPÓŁKA NA ŚWIECIE

Stało się! Apple jest pierwszą nowożytnią firmą, któ-

rej wartość przebiła bilion dolarów. W ciągu dwóch dni

APPLE CHWALI SIĘ
NOWYM SKLEPEM
W JAPOŃSKIM KYOTO

Apple pochwaliło się zdjęciami kolejnego
swojego sklepu. Apple Store w Kyoto
zostanie otworzone w sobotę 25 sierpnia. Sklep zewnętrznie wpasowuje się
w japońską stylistykę. To kolejny sklep
Apple, który ma szansę być architektoniczną perełką.
Czytaj dalej...

INTERNET 1 GB/S
JUŻ U DUŻYCH
OPERATORÓW
– ORANGE I UPC

Gigabitowy internet wciąż dla większości
z nas brzmi nieco jak opowieść science fiction. Jednak właśnie w jego zasięgu znalazło
się ponad 1,7 mln gospodarstw domowych.
1 Gb/s właśnie pojawił się w ofercie Orange
oraz UPC Polska, dwóch dużych operatorów.
Czytaj dalej...

akcje Apple podrożały o ponad 15 dolarów. Aktualnie
cały czas zyskują na wartości.
Czytaj dalej...
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Denon AVR-X4500H i AVR-X3500H
Dwa nowe, zaawansowane amplitunery AV o dużej mocy, z dźwiękiem surround 3D oraz
sterowaniem głosowym Amazon Alexa.
Denon, prezentuje dwa nowe amplitunery kina domowego, obydwa wyposażone
w najnowsze technologie dekodowania dźwięku, kontrolę głosową oraz streaming
muzyki.
Model AVR-X4500H to 9.2 kanałowy amplituner AV klasy premium, zapewniający
wysoką jakość dźwięku dzięki dziewięciu kanałom o mocy 200 W każdy, które
oferują krystalicznie czyste brzmienie dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu
Advanced AL32 Multichannel.
Najnowsze konstrukcje obsługują trójwymiarowe formaty dźwięku takie jak Dolby
Atmos, DTS: X, DTS Virtual: X oraz Auro 3D, zapewniając niesamowitą głębię efek-
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tów kina domowego. Amplitunery oferują również pełną kompatybilność z 4K, Dolby
Vision, HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log-Gamma), ARC (kanał zwrotny
audio) oraz eARC (ulepszony kanał zwrotny audio).
Zastosowanie zaawansowanej sekcji wideo gwarantuje uzyskanie najlepszego możliwego obrazu, bez względu na źródło, dzięki technologii Advanced Video Processing
z konwersją sygnału analogowego na HDMI. Oznacza to, że sygnał wideo można
przeskalować do rozdzielczości 1080p Full HD lub 4K Ultra HD (60 / 50Hz).
Wbudowana obsługa HEOS multi room oraz Amazon Alexa zapewnia użytkownikom
kontrolę nad amplitunerem AVR-X4500H za pomocą poleceń głosowych, a nie tylko
przy wykorzystaniu aplikacji lub pilota. Alexa może być używana do włączania i wyłączania amplitunera, regulacji głośności, przełączania wejść do określonego źródła,
a także udzielania informacji na pytania dotyczące pogody, aktualnych nagłówków
wiadomości i wielu innych.

Nowe modele wspierają AirPlay 2, dostępne są także funkcjonalności Wi-Fi oraz
Bluetooth. Odtwarzanie muzyki z dowolnego urządzenia mobilnego za pośrednictwem domowego systemu rozrywki nigdy nie było łatwiejsze.
Ta wszechstronność streamingu jest możliwa dzięki wbudowanej technologii HEOS,
która dodatkowo zapewnia dostęp do radia internetowego oraz szerokiej gamy sieciowych serwisów muzycznych, takich jak Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Prime Music
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i wiele innych. Amplituner AVR-X4500H może być również wykorzystywany jako
część systemu multi room HEOS, umożliwiając użytkownikom udostępnianie treści
w całym domu za pośrednictwem innych głośników bezprzewodowych.
Stworzony z myślą o klientach dbających o oszczędność energii, tryb Auto Eco dostosowuje maksymalną dostępną moc w zależności od poziomu głośności, a miernik Eco widoczny na ekranie pozwala monitorować oszczędność energii w czasie
rzeczywistym.
Uzupełnieniem jest zastosowanie ośmiu wejść HDMI, w tym jedno wygodnie umiejscowione na przednim panelu, dzięki czemu można znaleźć gniazdo dla praktycznie
każdego możliwego urządzenia multimedialnego. Dostępne jest nawet gramofonowe wejście Phono, umożliwiające odtwarzanie ulubionej kolekcji płyt winylowych.
Model AVR-X3500H wyposażony jest w większość tych samych najnowocześniejszych
rozwiązań technologicznych. Jest dla odmiany 7.2 kanałowy i oferuje moc 180 W na kanał.
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KONIEC BACK TO MY MAC
W MACOS MOJAVE

Dzisiaj rano wyskoczyła mi informacja o zbliżającym się
końcu funkcji Back to My Mac, którą Apple tłumaczy na
urocze „Zdalnie na moim Macu” (tłumacz chyba miał zły

AMAZON PRIME VIDEO
WRESZCIE PO POLSKU

dzień), z linkiem do strony informującej o nadchodzących zmianach.
Czytaj dalej...

Kolejny serwis VOD szykuje się na pod-

bój naszego rynku. Amazon Prime Video
uczynił właśnie ważny krok, by trafić do
szerszego grona odbiorców w naszym
kraju. Usługa doczekała się polskiej wersji językowej interfejsu. Teraz korzystanie
z niej będzie łatwiejsze dla wielu osób.
Czytaj dalej...

SMART GNIAZDKA
ZGODNE Z HOMEKIT
OD IKEA

Czy ja już pisałem, że to będzie rok HomeKit?
Przy takich informacjach na pewno. Według
doniesień serwisu teknikveckan.com smart
gniazdka od IKEA będą dostępne już
w październiku.
Czytaj dalej...
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OBUDOWY NA NOWE iPHONY

Tradycyjnie już na targach IFA w Berlinie, które odby-

wają się kilka dni przed prezentacją nowych iPhone’ów,
pojawia się dużo obudów na nowe modele. Nie inaczej będzie w tym roku – targi zaczynają się 31 sierpnia,

KAMIEŃ MILOWY
W AKTUALIZACJI MAP
OD TOMTOM

a spodziewana prezentacja iPhone’ów to 12 września.
Czytaj dalej...

TomTom właśnie ogłosił, że osiągnął kolejny,
ważny etap w rozwoju swoich produktów.
Firma w ciągu miesiąca dokonała 1,5 miliarda
aktualizacji. W bazie map TomTom średnio
pojawia się 570 zmian na sekundę. To pokazuje skalę działania współczesnych map
oraz to, jak kluczowym produktem będą
mapy w najbliższym czasie.
Czytaj dalej...

CZĘŚĆ PASKÓW DO APPLE
WATCH NIEDOSTĘPNA
PRZED PREMIERĄ SERIES 4

Apple wycofało właśnie ze swojego sklepu

online część pasków do Apple Watch, natomiast
inne paski widnieją jako wyprzedane. Oznacza
to, że premiera nowego zegarka, a tym samym
nowych pasków już blisko. Jednocześnie należy
spodziewać się, że zostaną zachowane obecne
wymiary pasków.
Czytaj dalej...
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FITBIT CHARGE
3 ZAPREZENTOWANY

Fitbit zaprezentował następcę swojej najpopularniejszej opaski. Fitbit Charge 3
wchodzi do sprzedaży dopiero w październiku, ale na pewno zobaczymy już

NOWY TELEWIZOR OLED
PHILIPS Z SOUNDBAREM
OD BOWERS & WILKINS

Philips zdradził już szczegóły swojego nowego,
topowowego telewizora OLED, który powstał
we współpracy z Bowers & Wilkins. Philips
OLED903 charakteryzuje się nie tylko soundbarem B&W, ale też, jak przystało na Philipsa, system
Ambilight. W ofercie pojawił się też nowy prostszy
model OLED803.
Czytaj dalej...

APPLE PLANUJE
NOWEGO MACBOOKA
AIR I MACA MINI

Jeśli wierzyć źródłom Marka Gurmana, to

jeszcze w tym roku zobaczymy wskrzeszone
MacBooki Air i nowego Maca Mini. Oba te
komputery leżą od lat zapomniane przez
firmę i kosztują nadal tyle samo, pomimo że
technologia w ich wnętrzach pamięta epokę
kamienia łupanego.
Czytaj dalej...

go na żywo na zbliżających się targach IFA
w Berlinie.
Czytaj dalej...
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JBL Under Armour Sport Wireless Train
Bezprzewodowe nauszne słuchawki sportowe JBL Under Armour Sport Wireless Train zostały
stworzone, by przetrwać wszystko, każde warunki nawet najcięższego treningu.
Bezprzewodowe nauszne słuchawki JBL Under Armour Sport Wireless Train zaprojektowano do użytku w siłowni. Są odporne na pot (stopień ochrony IPX4) i stworzono je
we współpracy ze sportowcami. Wbudowany akumulator zapewnia do 16 godzin pracy,
a funkcja szybkiego ładowania pozwala już po 5 minutach ładowania korzystać ze słuchawek przez godzinę. Akumulator ładuje się do pełna w dwie godziny.
UA Super Vent to nausznice z lekkiej oddychającej i szybkoschnącej tkaniny, które można
odpiąć i prać ręcznie. Materiał na pałąku zapewnia komfort i maksymalną stabilność.
Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii TalkThru, która umożliwia za
naciśnięciem przycisku obniżyć poziom głośności muzyki i aktywować mikrofon czuły

23

/ AKTUALNOŚCI /

24

na mowę. W ten sposób można rozmawiać
ze swoim trenerem czy inną osobą, z którą
się trenuje, bez konieczności zdejmowania
słuchawek. Panel sterowania znajduje się na
obudowie słuchawek. Pozwala to na kontakt
z otoczeniem bez zdejmowania słuchawek.
Słuchawki wyposażono w przetworniki
o średnicy 40 mm. W zestawie znajduje się
przewód audio do użytkowania pasywnego
oraz mocne etui ochronne.

Specyfikacja techniczna:
Przetworniki dynamiczne: 40 mm
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 16 – 20,000 Hz
Wersja Bluetooth® i profile:
4.1, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6,
HSP v1.2
Częstotliwość Bluetooth® i moc:
2.402 GHz – 2.48 GHz, <4 dBm
Typ akumulatora: litowo-jonowy
(3.7 V, 610 mAh)
Czas pracy: do 16 godzin
Czas ładowania akumulatora:
• szybkie ładowanie: 5 minut = 1
godzina pracy;
• 2 godziny – od rozładowanego akumulatora do w pełni naładowanego
W zestawie: etui ochronne, przewód
do ładowania, przewód audio
Sugerowana cena detaliczna: 849 PLN
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NOWE LAMPY PHILIPS HUE
TO ALTERNATYWA DLA
TELEWIZORÓW Z AMBILIGHT

EISA 2018/2019
POZNALIŚMY
LAUREATÓW
– JAK ZWYKLE SĄ
NIESPODZIANKI

Podział Philipsa na różne spółki i licencjonowanie

nazwy sprawił, że w firmie mieszają się różne koncepty.
Signify, czyli firma odpowiedzialna za oświetlenie z logo
Phlipsa, właśnie zapowiedziała nowe lampy z rodziny
Hue, lampy, które stają się bezpośrednim konkurentem
dla systemu Ambilight w telewizorach Philipsa.
Czytaj dalej...

Tradycyjnie kilka tygodni przed targami IFA
ogłaszani są laureaci nagród EISA. Statuetki
wręczane są podczas samych berlińskich
targów. Nagrody wciąż są uważane za prestiżowe, ale z roku na rok coraz bardziej
przypominają farsę. Choć wśród nagrodzonych nie brakuje świetnych produktów.
Czytaj dalej...

NOBLISTKA Z WIZYTĄ
W APPLE PARK

W nowym kampusie Apple, w audytorium
imienia Steve’a Jobsa, doszło wczoraj do
spotkania z laureatką Pokojowej Nagrody
Nobla Malali Yousafzai. Od stycznia Apple

współpracuje z jej fundacją. Malala i Apple
wspólnie działają na rzecz edukacji kobiet.
Czytaj dalej...
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TIM COOK O ROLI
CZŁOWIEKA I PRYWATNOŚCI
W ROZWIĄZANIACH APPLE

Facebook i Google to dwie największe agencje rekla-

MACOS MOJAVE
Z NOWYM ASYSTENTEM
MIGRACJI Z SYSTEMU
WINDOWS

W najnowszej wersji beta macOS Mojave

mowe świata, Microsoft zajmuje się rynkiem B2B,
Apple pozostaje firmą konsumencką i produktową.
W ciągu ostatnich godzin firma dwukrotnie potwierdziła tę narracje. Jest w tym dużo PR-u, ale patrząc
na to, co dzieje się na świecie, łatwo jest uwierzyć
w słowa Tima Cooka.
Czytaj dalej...

pojawia się poszerzony asystent migracji
dla systemu Windows. Teraz osoby, które
przenosić się będą z systemu operacyjnego
Microsoftu, mogą łatwiej przenieść większą
liczbę danych. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w iOS przy przejściu z Androida.
Czytaj dalej...

APPLE DOŁĄCZA DO PRAC
NAD TECHNOLOGIĄ THREAD,
MAJĄCĄ USPRAWNIĆ
INTELIGENTNY DOM

Apple właśnie dołączyło do grupy The Thread Group. To
kolejna inicjatywa na rzecz nowego standardu komunikacji automatyki domowej. Nowe rozwiązanie bazuje na sieci
Mesh, podobnie jak Z-Wave, Bluetooth Mesh, czy Wi-Fi
Mesh. Standard opracowywany przez The Thread Group
może znaleźć się w przyszłości w urządzeniach z HomeKit.
Czytaj dalej...
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APPLE UMACNIA SWOJĄ POZYCJĘ NA RYNKU
TABLETÓW

Sprzedaż iPadów rok do roku praktycznie stoi w miejscu, choć i tak Apple ukróciło już niedawną serię spadków. Niezbyt rewelacyjne wyniki iPada na tle całego rynku tabletów są rewelacyjne. Firma ma 28% udziałów
i to ona dyktuje warunki na rynku. Czy po jesieni będzie jeszcze lepiej?
Czytaj dalej...

SZEROKO DOSTĘPNY
BEZPRZEWODOWY
CARPLAY CORAZ
BLIŻEJ

Choć Apple CarPlay jest dość ograniczony,
to nie kupiłbym nowego samochodu bez
wsparcia dla tego rozwiązania. Na szczęście dziś nie jest to problem. Wszak CarPlay
dostępny jest niemal w każdym modelu na
rynku. Problemem jest opcja bezprzewodowa. Właśnie pod tym względem w ciągu
następnych lat czeka nas największa zmiana.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /

Nowa wersja oprogramowania dla
urządzeń Yamaha MusicCast
Yamaha zapowiada najnowszą wersję oprogramowania, MusicCast Controller 3.00. Po jej
zainstalowaniu urządzenia z rodziny MusicCast będą obsługiwały nowe funkcjonalności, tj.
MusicCast Surround i MusicCast Stereo. Dzięki nim użytkownicy produktów Yamahy będą mogli
stworzyć bezprzewodowy system kina domowego lub stereo.

Yamaha, wiodący producent domowej elektroniki audio-wideo, już wkrótce udostępni najnowszą polskojęzyczną wersję oprogramowania dla urządzeń z rodziny
MusicCast. Najważniejszym udogodnieniem wersji MusicCast Controller 3.00
będzie wprowadzenie obsługi nowych funkcjonalności – MusicCast Surround
i MusicCast Stereo. Pierwsze z rozwiązań pozwala bezprzewodowo połączyć amplituner AV lub soundbar Yamahy z głośnikami surround. Dzięki temu w łatwy sposób można stworzyć wysokiej jakości nagłośnienie kina domowego, bez potrzeby
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prowadzenia przewodów przez całe pomieszczenie. Z kolei funkcja MusicCast
Stereo umożliwia połączenie dwóch głośników bezprzewodowych w system stereo – także bez konieczności stosowania kablowego połączenia.
Bezprzewodowe kino domowe MusicCast Surround można stworzyć w oparciu o nowe amplitunery Yamaha serii RX-V (RX-V485, RX-D485, RX-V585, RX-V685,
RX-S602) oraz serii Aventage (RX-A680, RX-A880, RX-A1080, RX-A2080, RX-A3080)
lub soundbary Yamaha MusicCast BAR400 i BAR40. Do każdego z powyższych produktów można dodać głośniki MusicCast 20 i MusicCast 50 w roli bezprzewodowych głośników surround oraz bezprzewodowy subwoofer MusicCast SUB100.
Bezprzewodowe zestawy stereo można stworzyć łącząc ze sobą dwa głośniki bezprzewodowe MusicCast 20 lub dwa głośniki MusicCast 50. Do każdego z takich zestawów można również bezprzewodowo podłączyć subwoofer MusicCast SUB100.
Oprogramowanie MusicCast Controller 3.00 zostało opracowane tak, aby nawet
osoby rozpoczynające swoją przygodę z sieciowymi produktami Yamaha MusicCast
z łatwością stworzyły swój pierwszy bezprzewodowy zestaw kina domowego lub
system stereo. Aplikacja pozwala również na łatwe zarządzanie całym systemem,
w tym oczywiście urządzeniami z funkcjami MusicCast Surround i MusicCast Stereo.
Wygodę obsługi zwiększają zdjęcia nowych produktów dodane w aplikacji.
Praktycznym udogodnieniem wprowadzanym wraz z MusicCast Controller 3.00
jest opcja równoczesnej aktualizacji wszystkich urządzeń z rodziny MusicCast. To
znacząco ułatwia instalowanie nowego oprogramowania w produktach Yamahy
rozlokowanych w całym domu. Informacja o przebiegu aktualizacji wyświetlana jest w postaci pasków postępu, które wyświetlane są na tle zdjęć pokojów
dla wszystkich urządzeń jednocześnie. Pasek postępu wyświetlany jest również
w przypadku aktualizacji jednego urządzenia.
Użytkownicy produktów Yamahy z rodziny MusicCast mogą samemu sprawdzić
dostępność aktualizacji. Wystarczy wejść w ustawienia swojego urządzenia, np.
smartfona lub tabletu, i upewnić się, czy jest już informacja o możliwości pobrania
wersji MusicCast Controller 3.00. Użytkownicy, którzy jeszcze nie zainstalowali aplikacji MusicCast Controller mogą pobrać ją bezpłatnie w sklepie AppStore (urządzenia z systemem iOS) lub Google (urządzenia z systemem Android).

29

/ WYWIAD / Skuteczne rysowanie

31

Skuteczne rysowanie
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 ys z to f

Myślenie wizualne (ang. Visual Thinking) jest dziś chwytliwym pojęciem. Co tak naprawdę kryje
się pod stertą kartek i mazaków? Czy iPad i Apple Pencil mogą dziś skutecznie zastąpić przybornik
wypełniony rozmaitymi kredkami i flamastrami, a może nawet szkolny zeszyt? Jak rysowanie
uczynić skutecznym narzędziem przy zdawaniu egzaminów i osiąganiu celów? O ideę skutecznego
rysowania zapytałem Paulinę Świętek.

/ WYWIAD / Skuteczne rysowanie

Krzysztof Sebastian Kołacz: Pasjonatka górskich wędrówek, wiecznie
uśmiechnięta, do tego kocha przemawiać publicznie i rysuje częściej niż
niejedno dziecko. Ba, nawet na tym zarabia! Brzmi jak opis jakiejś bajkowej
wróżki, a tymczasem, Paulino, to Twoja codzienność! Co jeszcze robisz, kim
jesteś i z której krainy pochodzisz?
Paulina Świętek: Cześć Krzyśku. Myślę, że warto jeszcze dodać, iż rysowanie, góry
czy przemawianie publiczne to moje pasje, które są odskocznią od życia zawodowego. Na co dzień jednak pracuję jako kierownik zespołu w jednej z krakowskich korporacji i aktywnie propaguje wykorzystywanie Myślenia Wizualnego
w codziennej pracy.
K.K.: Visual Thinking i Design Thinking są dziś coraz popularniejsze. To faktycznie jest przydatne czy mamy do czynienia z kolejną, ulotną modą na
hipsterskie zachowania i metody na życie?
P.Ś.: Jak najbardziej! Moja praca potwierdza to każdego dnia. Jako osoba, która
pracuje w audycie, codziennie poznaję nowe procesy i zależności między nimi,
aby później je analizować w poszukiwaniu błędów lub ryzyka. To tutaj myślenie
wizualne pomaga mi najbardziej. Z moim zespołem często rozrysowujemy w bardzo uproszczony sposób bardzo skomplikowane procesy. Dzięki temu mamy
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szansę upewnić się, czy wspólnie rozumiemy je podobnie. Ta metoda naprawdę
wiele upraszcza.
Jest coraz więcej osób świadomych skuteczności wizualizacji i prostego rysowania,
dlatego wierzę, że ta metoda nie tylko nie przeminie, ale będzie coraz popularniejsza.
K.K.: No dobrze, a nie jest trochę tak z tym całym rysowaniem, że pozostawiamy je daleko w krainie dzieciństwa i stłamszeni światowym „Nie potrafisz!” zapominamy o tej umiejętności, która przecież może dla nas stanowić
narzędzie. Przecież nawet w podstawówce jako dzieciaki mamy plastykę,
co do której przydatności zorganizowano już niejeden protest w tym kraju.
Uczenie przez rysowanie? Czy to możliwe?
P.Ś.: Jak najbardziej. Stwierdzenie „Ja nie umiem rysować” towarzyszy wielu dorosłym. Dlatego często zdarza mi się mówić, że nawracam dorosłych na rysowanie.
Przyznam, że sama kiedyś myślałam, że rysowanie jest dziecinne i nie wypada
mi tego robić, ale teraz już wiem, że ono jest skuteczne i należy je stosować.
Chciałabym jeszcze wyjaśnić, że typ rysowania, o którym mówię, to kwestia sposobu, a nie talentu. Moje notowanie opiera się na prostych kształtach takich jak:
kółka, kwadraty, kreski. A te elementy każdy potrafi narysować. Nie mogę obiecać, że ktoś będzie wybitnym artystą, ale mogę zapewnić, że każdy może nauczyć
się prostych schematycznych rysunków, dzięki którym będzie w stanie wizualizować najważniejsze informacje.

Często zdarza mi się mówić, że ja nawracam dorosłych na rysowanie.
K.K.: Kiedy odkryłaś w sobie pasję do sketchnotingu i czym właściwie on
jest? Rysowanie jest dla Ciebie bardziej sztuką czy narzędziem?
P.Ś.: Zdecydowanie narzędziem. Sketchnoting to połączenie dwóch angielskich
słów: „Sketch” – szkicowanie oraz „Note” – notować. Te notatki najczęściej wykonujemy na kartce A4 przy użyciu haseł, prostych ikon i kształtów. Dzięki temu
mamy szansę lepiej i na dłużej zapamiętać to, co skomplikowane.
U mnie wszystko zaczęło się od szukania w życiu pasji. Całkiem przypadkiem
trafiłam na kaligrafię, która była przyjemnym zajęciem, jednak miała małe prze-
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łożenie na codzienne aktywności.
W 2016 roku okazało się jednak, że
w internecie obecne jest tzw. myślenie
wizualne, które umożliwia zwiększenie produktywności, co zachęciło mnie
do płynnego przejścia od kaligrafii do
notowania wizualnego.
K.K.: Wstrzeliłaś się w niszę?
P.Ś.: Tak. To bardzo dynamiczny rynek.
Gdy zaczynałam, naprawdę ciężko było
znaleźć jakościowe materiały w języku
polskim. Obecnie dostęp ten staje
się coraz prostszy i naprawdę bardzo
szybko można zdobyć podstawowe
informacje.
K.K.: Pokłosiem tego wszystkiego
jest marka „Skuteczne Rysowanie”.
Prowadzisz kursy. Czy to droga do
odejścia z etatu i życia z flamastrem
w ręku?
P.Ś.: Lubię swoją pracę, a dodatkowo
pozwala mi ona na rozwój zawodowy,
więc nie zamierzam jej zmieniać.
Natomiast dzielenie się wiedzą na temat
notowania wizualnego, jak również
wykorzystywania flipchartów, daje mi
dużą satysfakcję i zdecydowanie chciałabym dalej rozwijać się w tym obszarze.
Marka „Skuteczne Rysowanie” pozwala
mi robić to w profesjonalny sposób.
Dzięki niej nie tylko pomagam w rozwoju innym, ale także poszerzam własną
wiedzę i kompetencje.
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K.K.: Co to znaczy skuteczne rysować? Poprawnie? Ładnie? Efektywnie?
P.Ś.: Skuteczne rysowanie przede wszystkim powinno pomagać. Wizualizacja
wzmacnia proces rozumienia i zapamiętywania, jak również rozwija kreatywność.
Obrazy poruszają wyobraźnię, a połączone ze słowami wpływają na pracę obu
półkul mózgowych. Ten proces powoduje tworzenie się nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi i ułatwia lepsze zapamiętywanie. Moje rysunki nie
muszą być ładne, one mają być pomocne.
K.K.: Przejdźmy do technikaliów. Paulino, jako osoba nowa w temacie, co
muszę zrobić i ile wydać, aby móc nauczyć się i praktykować sketchnoting?
Mam iPada Pro z Apple Pencil. Wystarczy?
P.Ś.: Mam dobrą wiadomość: Bariera wejścia w ten świat jest naprawdę niska.
Już teraz możesz po prostu sięgnąć po kartkę i długopis i zacząć swoje pierwsze
rysunki, upraszczając to, co widzisz dookoła siebie. Jeśli chodzi o iPada i Apple
Pencil, jest to już bardzo zaawansowane narzędzie. Aplikacje, z których ja korzystam, jak np. ProCreate, dają dostęp do ogromnej ilości możliwości i funkcji, mogą
jednak przerazić początkujących, nie jest to konieczny gadżet na start. Na początek zdecydowanie wystarczy cienkopis, kartka papieru i kilka podstawowych
kolorów. Natomiast po opanowaniu podstaw zdecydowanie polecam wypróbowanie takiego narzędzia.
Kolory są bardzo ważne! Każdy z nich rodzi w nas inne emocje i inaczej wpływa
na zapamiętywanie treści. To bardzo szeroki temat i cała dziedzina nauki, która
nim się zajmuje. Wracając jednak – kilka podstawowych kolorów wystarczy.
Potem możemy rozbudowywać swój piórnik. Zresztą, podobnie ten cyfrowy – nie
kupujmy raczej naraz wszystkich aplikacji, jakie są dostępne.
K.K.: Jak to jest z tym byciem wzrokowcem? Mówi się, że niektórzy właśnie
dzięki tej umiejętności – zapamiętywania wzrokowego – odnieśli największe sukcesy?
P.Ś.: Trzy czwarte ludzkości to wzrokowcy – te osoby lepiej zapamiętują daną
treść za pomocą obrazów. Jeśli zapytasz mnie, czy to może pomóc, odpowiem,
że zdecydowanie tak. Cały sketchnoting opiera się zresztą na teorii podwójnego
kodowania, autorstwa psychologa Allana Paivio, który stwierdził, że łącząc proste
pojęcia z obrazami, aktywujemy działanie obu półkul, dzięki czemu więcej i na
dłużej zapamiętujemy.
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Dodatkowo jeszcze, aby skutecznie się uczyć, warto powtarzać materiał. Jednym
z genialnych sposobów, by się do tego zmotywować, jest streszczanie całych rozdziałów właśnie za pomocą sketchnotek.
K.K.: Czyli, jeśli w trakcie zajęć wykładowca akurat mówi o jakimś istotnym
zagadnieniu z algebry, a w tym momencie za oknem ląduje kruk, to przywołanie za pomocą rysunku postaci kruka i połączenie tego z danym pojęciem może nam łatwo zakodować tę informację w pamięci?
P.Ś.: Dokładnie tak! To nic innego jak mnemotechnika. Sketchnoting jest narzędziem ułatwiającym naukę! Jeśli przygotowujesz się do egzaminu z geografii
i masz zapamiętać nazwę jakieś wyspy, a byłeś tam wcześniej na wakacjach, to
rysując na mapie lub przy nazwie tej wyspy drinka z palemką, od razu przywołasz w myślach emocje i wakacyjne ukojenie, które pamiętasz przecież doskonale.
A wiedza zostanie z Tobą na dużej.

Skuteczne rysowanie przede wszystkim powinno pomagać.

K.K.: Całe to myślenie wizualne to zatem de facto nowy język. Dialekt?
Język wspomnień i emocji właśnie?
P.Ś.: Całe myślenie wizualne rozpoczęło się od pojęcia „Visual Language”, którego
ojcem był profesor Robert Horn. Zauważył on właśnie występowanie w naszym
mózgu wspomnianych połączeń pomiędzy słowami, obrazami a emocjami. To
znalazło odzwierciedlenie w sketchnotingu, którego stanowi fundament.
K.K.: Z takich bardziej niezwykłych zainteresowań, które masz, wspomniałem na początku o przemawianiu publicznym. Jesteś członkiem klubu

Toastmasters Kraków. To kolejny z obszarów kompetencji miękkich, które
rozwijasz. Jak myślisz, czy to właśnie jest kierunek na przyszłość?
P.Ś.: Uważam, że to właśnie umiejętności interpersonalne, takie jak umiejętność
skutecznego komunikowania się z drugim człowiekiem, będą kluczowe w przyszłości. Ja lubię i szeroko interpretuję przemawianie publiczne. Mówić tak, aby
ktoś nas rozumiał, ale też chciał słuchać, jest kompetencją, którą powinniśmy
doskonalić i trenować przez cały czas. Przydaje się na bardzo wielu gruntach.
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K.K.: Wróćmy do Twoich kursów. Co oferujesz, komu i za ile?
P.Ś.: W moim portfolio znajdują się zarówno darmowe materiały, jak i płatne profesjonalne kursy. Początkującym polecam rozpoczęcie swojej przygody od ebooka: „14-dniowy kurs: Podstawy myślenia wizualnego dla biznesu i nie tylko”,
który można kupić za mniej niż 15 złotych. Natomiast kolejnym krokiem jest profesjonalny kurs online, który uczy, jak tworzyć atrakcyjne filpcharty, które przykuwają uwagę słuchaczy podczas szkoleń czy wystąpień publicznych. Ten kurs daje
dostęp do szerokiej bazy materiałów takich jak filmy wideo, PDF-y, ćwiczenia interaktywne itd. Wszystkie informacje o mnie, jak i o moich produktach można znaleźć na fanpage „Skuteczne Rysowanie” i stronie.
K.K.: Chyba się uparłaś, aby to swoje życie pomalować flamastrami, „na
żółto i na niebiesko”. Stąd ten wieczny uśmiech na Twojej twarzy?
P.Ś.: Zgadza się! Kocham to, co robię. Robię bardzo dużo i na wielu polach. Tak
wygląda każdy mój tydzień. Im więcej się dzieje, tym więcej widzę kolorów. Nie
mam złotej rady. U mnie dzięki tym wszystkich zajęciom nie potrafię nie czuć
wdzięczności wobec życia. A wdzięczność zawsze wyraża uśmiech!
K.K.: Zatem życzę Ci kolorowego życia Paulino i dziękuję za rozmowę.
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Branża IT po raz piąty w kinie!
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 ys z to f

Przed nami piąta edycja konferencji Mobiconf – wydarzenia, które jak wiele innych ma na celu skupienie
społeczności branży IT (programistów, designerów i liderów) w jednym miejscu i czasie. Co zatem
wyjątkowego oferuje Mobiconf i kim jest osoba, która to wszystko łączy w spójną całość? O to zapytałem
główną koordynatorkę przedsięwzięcia – Katarzynę Wójcik z krakowskiego Miquido.
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Katarzyna Wójcik: Piąta edycja będzie wyjątkowa, ponieważ w tym roku dodaliśmy
nową ścieżkę tematyczną – UI/UX. Posłuchaliśmy głosów uczestników poprzedniej
edycji, którzy sugerowali zwiększenie liczby prezentacji związanych z designem.
Dzięki temu zyskaliśmy również miejsce na ścieżce „Everything Mobile”, gdzie
w tym roku znajdą się m.in. prelekcje dotyczące uczenia maszynowego (Machine
Learning), bezpieczeństwa czy pracy z danymi (Data Science).
Mobiconf to dwa pełne dni nauki, dzielenie się wyjątkowymi doświadczeniami
i szansa na budowanie globalnej sieci kontaktów. To przedsięwzięcie Miquido,
firmy certyfikowanej przez Google (2018 Android Certified Agency), partnera
Abbey Road Studios, Skyscanner, TUI, Play oraz JetBrains w zakresie rozwiązań
mobilnych. To właśnie w Miquido pięć lat temu powstał pomysł na zorganizowanie konferencji mobilnej.
Krzysztof Kołacz: Oferujecie cztery ścieżki tematyczne, z których moją
uwagę najbardziej przykuła ostatnia – „Everything Mobile”. Czy to właśnie
ta idea przyświecała Wam jako organizatorom? Wierzysz, że żyjemy w czasach „Mobile First”?
K.W.: Zdecydowanie tak, już od kilku lat jesteśmy „Mobile First”. Żyjemy w biegu,
nie mamy czasu na siedzenie przed komputerem poza pracą. Z urządzeń mobilnych korzystamy praktycznie wszędzie, w środkach komunikacji, podczas spożywania posiłku, a pewnie nawet i w wannie. Nasze życie społeczne często w dużej
mierze rozgrywa się w internecie, na portalach społecznościowych.
„Mobile First” spowodowało, że strona internetowa to za mało. Firmy często
oprócz responsywnych stron decydują się również na stworzenie aplikacji mobilnych. Mobiconf jest miejscem wymiany wiedzy, praktycznych wskazówek oraz
nowinek ze świata technologii mobilnych. Czyli wszystkiego tego, co potrzebne
jest, aby mobile robić dobrze.
K.K.: Czy Mobiconf jest dla wszystkich – bo tak sobie myślę, patrząc chociażby na wspomnianą ścieżkę „Everything Mobile” i pamiętając zeszłoroczną edycję, w której miałem okazję wziąć udział – że trudno mi
stwierdzić, jakoby ta konferencja była wyłącznie kierowana do eksperckiego
grona IT. W takim razie, dla kogo jest?
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K.W.: Mobiconf to konferencja dla wszystkich, którzy w jakimś stopniu tworzą rozwiązania mobilne. Nasi uczestnicy to głównie developerzy iOS i Android, testerzy, designerzy, ale również osoby mniej techniczne takie jak Product Ownerzy,
menadżerowie oraz szefowie firm.
Ścieżki iOS, Android oraz UI/UX skierowane są głównie do osób bezpośrednio
projektujących i tworzących aplikacje, ale już wspomniana ścieżka „Everything
Mobile” jest absolutnie dla wszystkich. W tym roku znajdziemy tu tematy związane z uczeniem maszynowym, bezpieczeństwem aplikacji, Data Science,
ale także dowiemy się czegoś na temat wirtualnego biura i pracy w modelu
#NoOffice oraz tego, jak być lepszym liderem dla swojego zespołu.
K.K.: Jesteś główną dowodzącą okrętu o nazwie Mobiconf. Trudno jest
utrzymać tę łajbę w ryzach? Jak ocenisz otwartość środowiska IT, zwłaszcza prelegentów, na udział w tego typu wydarzeniach, a zwłaszcza na
bycie mówcą? To taki trochę hermetyczny świat technocelebrytów czy to
mylne wrażenie?
K.W.: Jest to niełatwy, ale bardzo ambitny projekt, w który angażuję się na sto
procent. Przygotowania do Mobiconf trwają praktycznie przez cały rok. Zaraz po
zakończeniu jednej edycji tworzymy raport, analizujemy wyniki oraz komentarze z ankiet. Nawet jeśli event jest bardzo udany, to zawsze można coś poprawić,
zmienić. Wynika to ze zmieniających się potrzeb uczestników, nowinek, które
pojawiają się na rynku oraz naszej rosnącej świadomości jako organizatorów.
Jeśli chodzi o prelegentów, to uwielbiam pracę z ludźmi. Im bardziej międzynarodowo, tym lepiej. Dlatego komunikację oraz czas spędzony z prelegentami cenię
sobie szczególnie. W tym roku prelegenci i uczestnicy Mobiconf pochodzą z prawie 20 krajów i 4 kontynentów. To nie tylko stanowi wartość Mobiconf. Przede
wszystkim nasi prelegenci przyjeżdżają na bezpośrednie zaproszenie organizatorów albo są wyłonieni w procesie Call 4 Papers. Dzięki temu zawsze mamy
pewność, że tematy oraz poziom wystąpień będzie na bardzo wysokim poziomie
technicznym i językowym.
K.K.: Zgodzisz się, że Mobiconf to także, a zapewne dla niektórych przede
wszystkim, zabawa? Wasza konferencja w środowisku słynie m.in. z nietuzinkowej imprezy, która odbywa się na zakończenie pierwszego z dwóch
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dni spotkań nigdzie indziej tylko w krakowskim tramwaju. Skąd ten pomysł
i co czeka na uczestników tegorocznej, jubileuszowej edycji?
K.W.: Rzadko można spotkać kogoś pod krawatem. Mobiconf jest po to, aby czerpać z niego wiedzę, bawić się i poznawać nowych ludzi.
Pomysł na tramwaj wziął się stąd, że Mobiconf jest międzynarodowym wydarzeniem mobilnym i chcieliśmy do mobilności właśnie nawiązać również na after
party. W tym roku szykujemy coś nowego – ze względu na dużą liczbę uczestników nasza koncepcja się zmienia. Nie mogę do końca zdradzić, gdzie odbędzie się
impreza, ale tylko uczestnicy Mobiconf zobaczą, co będzie się działo za zamkniętymi drzwiami. Mam nadzieję, że przyjdziecie, żeby przeżyć to na własnej skórze!
K.K.: Jeśli miałabyś zaprosić kogoś na Mobiconf, to co byś powiedziała?
K.W.: Mobiconf to przede wszystkim dwa dni praktycznej wiedzy z zakresu programowania, design, testów, kodowania na żywo, to również nowe znajomości
i wspaniałe wspomnienia, poniżej kilka z nich:

„To jedno z moich ulubionych wydarzeń w Europie, byłem na wszystkich
czterech edycjach”. – Cesar Valiente,
Software Engineer w Microsoft

„To było niesamowite doświadczenie”.
– Raymond Ho, Visual Lead z Zalando

„Spędziliśmy niezapomniane chwile i muszę
przyznać, że jest to bardzo dobrze zorganizowany
event. Pomysł, żeby zrobić konferencję w kinie to
świetny pomysł”. – Miguel
Catalan Banuls, Uczestnik

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami i nowościami technologicznymi ze świata mobile, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.mobiconf.org
i zarejestruj się już dziś!
Dziękuję Kasiu za rozmowę i do zobaczenia w Krakowie!

4-5 października 2018
Kraków

40 ekspertów i 4 ścieżki
UI/UX

iOS

Everything Mobile

Android

Czekamy na Ciebie!
Bilety tylko do 18 września
na mobiconf.org
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Pocztówka z Hongkongu:
Człowiek iMagazine zamieszkał w Azji
ŁU K A S Z M I R O C H A

@Lu k as z Mi r oc ha

Przed rokiem zamieszkałem w Hongkongu. Było to najbardziej dynamiczne 12 miesięcy w życiu,
a nadużywane przez domorosłych coachów i doradców wyrażenie „wyjść ze strefy komfortu”
nabrało dla mnie realnego znaczenia.
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Do wyjazdu narzekałem na tłumy w kluczowych dzielnicach większych polskich
miast. Dziś mieszkam w jednym z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie.
Według Wikipedii w hongkońskiej dzielnicy Kowloon mieszka 43 tys. osób na km2
(ogółem 2,4 mln). Gdy odwiedzam Polskę, przez pierwszych kilka dni nie mogę
wręcz nacieszyć się przestrzenią i wielkością osobistej strefy, jaką dysponuję.
I nigdy już nie powiem, że w warszawskim metrze czy tramwaju panuje tłok.
Nigdy nie miałem się za mistrza kuchni, ale kilka dań (i nie zaliczam do nich jajecznicy) potrafiłem z sukcesem przyrządzić w domu. Od roku nie ugotowałem nic
ponad wodę na makaron, a dzięki jedzeniu na mieście odzyskałem setki godzin
życia. I wcale nie przeznaczam ich na stanie w korkach, o czym wkrótce. U źródeł
jedzenia na mieście czy też w uniwersyteckich stołówkach (pracuję na uczelni)
leży jeszcze jedna przyczyna – „zachodnie” produkty kupić można jedynie w drogich supermarketach, a nie opanowałem kantońskiego na tyle, by kupować na
bazarkach, śniadanie czy obiad na mieście są więc zwyczajnie tańsze. Gdy odwiedzam dom rodzinny w Polsce czy znajomych, ochoczo przejmuję dowodzenie
w kuchni. Brzmi to jak problem pierwszego świata, ale nie sądziłem, że kiedykolwiek zatęsknię za przygotowywaniem sobie posiłków.
W Polsce mieszkałem w różnych warunkach – od studenckich pokoików na głębokim Mokotowie, po wille w podwarszawskich gminach leśnych. Zawsze jednak
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twardo trzymałem się zasady, by cały
mój istotny dobytek mieścił się w kilku
walizkach (dlatego nigdy nie posiadałem chociażby iMaca). W Hongkongu
udało mi się zminimalizować liczbę
walizek do trzech. Przez ostatni rok
mieszkałem w module oferowanym
przez uczelnię na kampusie, który liczył
sobie całe 15 m2. Od września przewiduję upgrade do studia na mieście
o powierzchni 20 m2. Tyle przestrzeni,
że nie wiem jeszcze, co zrobię z tymi
pięcioma metrami. Odsuwając żarty
na bok, Hongkong trapi poważny problem mieszkaniowy. Ceny wynajmu
nieruchomości są wywindowane ponad
miarę, a przyczyną tego faktu wcale
nie jest brak miejsca, a polityka rządu.
W Hongkongu wszystkie grunty należą
do państwa, które wynajmuje je deweloperom na 50 lat w drodze aukcji. Jakby
tego było mało, ponad 75% powierzchni
tego polis to chronione tereny zielone – góry, dżungla – których zgodnie z prawem nie można zabudować.
Tymczasem po drugiej stronie granicy,
w Chinach kontynentalnych, fundusze
inwestycyjne i multimilionerzy ostrzą
sobie zęby na możliwość legalnego
zainwestowania juanów poza krajem.
Wybór często pada właśnie na rynek
nieruchomości w Hongkongu i branżę
hazardową w Makao (specjalnych
regionach administracyjnych, z własną
walutą i w pełni wolnorynkową gospodarką). Właśnie ta mechanika sprawia,
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że ceny nieruchomości osiągają zawrotne sumy, np. w tym roku padł kolejny
rekord – za samą działkę pod wysokościowiec (innych budynków w Hongkongu
praktycznie się nie buduje) zapłacono ponad 2 mld dolarów.

Centrum handlowe jest integralną częścią tkanki miejskiej. Z powodów opisanych powyżej warunki mieszkaniowe wielu Hongkończyków są dla nas trudne
do wyobrażenia – dzielenie mieszkań z innymi rodzinami, wynajmowanie kapsuł mieszkalnych, budowanie nielegalnych struktur mieszkalnych na dachach,
a nawet spędzanie nocy w McDonald's. Z pomocą przychodzą galerie handlowe,
w których można się ochłodzić, zjeść i zrobić zakupy. Mieszkańcy Hongkongu
uwielbiają robić zakupy! Centra handlowe oferują dobra i usługi na każdą kieszeń,
znajdziecie tam przysłowiowe torebki za 50, 500, 5000 i 50 000 dolarów hongkońskich (HKD). By dostać się do większości stacji metra, które jest w polis podstawowym środkiem transportu, zwykle trzeba przejść przez galerię handlową.
Codziennie mijam np. Apple Store w jednej z galerii, gdy zmierzam do metra,
co akurat cieszy oko macusera. Galerie handlowe są więc w Hongkongu równie
istotne, co tereny zielone i parki narodowe – cel weekendowych wypadów, o któ-
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rym napiszę więcej innym razem. W Polsce unikałem galerii jak ognia, tam musiałem się z nimi zaprzyjaźnić, nie mając innego wyjścia.
Ostatnie 12 miesięcy zredefiniowało moje rozumienie przestrzeni, zarówno tego,
ile miejsca realnie w danej chwili potrzebuję do życia oraz tego, jak wydajnie
można zaprojektować przestrzeń miejską, by pozwalała ona na codzienne przemieszczanie się milionów ludzi. Połączenie metra, autobusów, promów i tanich
taksówek sprawia, że poruszanie się po Hongkongu jest nie tylko możliwe, ale
nawet przyjemne.
Chciałbym, by ten tekst był pierwszym z serii „Człowiek iMagazine w Hongkongu”.
Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat kultury, gospodarki czy technologii w chińskich metropoliach, piszcie na l.mirocha@imagazine.pl z propozycjami tematów. Wierzę w siłę społeczności i crowdsourcingu!
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Adršpašskoteplické skály
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor i d1n

Zaraz po przekroczeniu polsko-czeskiej granicy, w rejonie miejscowości Mieroszów i Zdoňov,
znajdują się dwie małe miejscowości – Adršpach i Teplice nad Metují. To w nich znajdują się wejścia
do rezerwatu potocznie nazwanego Skalnym Miastem, które jest częścią Gór Stołowych. Jeśli macie
wolny dzień i chcecie go spędzić w pięknej scenerii, to gorąco polecam udanie się tam na spacer.
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Trasa
Wybraliśmy się do Skalnego
Miasta w ostatni „długi weekend”.
Spodziewając się tłumów, pojechaliśmy wcześnie rano w piątek i to była
dobra decyzja. Naszą bazą wypadową był Wrocław, z którego wyruszyliśmy około 7:00 rano. Na miejsce,
bez pośpiechu i trzymając się ograniczeń prędkości, dojechaliśmy około
godziny 9:15. Największą przeszkodą
był przejazd przez Wałbrzych, który
lubi się korkować – osoby wyposażone
w Waze’a prawdopodobnie zostaną
skierowane przez Strefę Ekonomiczną
na drogę okrążającą miasto. Drugą
przeszkodą jest potencjalnie sama granica, która jest tak wąska, że mieści
się tylko jeden samochód i to niezbyt
szeroki – jeśli Wasze auto ma więcej
niż dwa metry szerokości, to sugeruję
ostrożność.

Adršpach
Kilka minut później wjechaliśmy do
Adršpach (a raczej na jego „przedmieścia”) i zostaliśmy skierowani na
ogromny parking po prawej stronie ulicy – obsługa sprawnie kieruje
ruchem, radzę więc ich słuchać i nie
kombinować, tym bardziej, że sam parking jest darmowy. Po drugiej stronie
ulicy, idąc od parkingu, zanim dojdzie
się do samego wejścia na teren parku,
znajduje się kilka barów z jedzeniem,
kantor oraz mały budynek z toaletami.
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Zaznaczam, że te również są darmowe.
Polecam skorzystanie z nich, bo na terenie samego parku nie ma za bardzo
gdzie udać się siusiu.
Może 100 metrów dalej znajduje się
wejście na teren Skalnego Miasta. Kasy
są dwie, tak jak i kolejki – lewa służy
do płacenia gotówką, a prawa – kartą
debetową lub kredytową. Wyposażeni
w Revoluta, udaliśmy się do tej prawej, ale okazało się, że jest zamknięta,
obsługa skierowała nas więc na prawo,
do budynku, w którym są kolejne (darmowe) toalety, sklep z pamiątkami oraz
informacja turystyczna. Tam bez kolejki
kupiliśmy dwa bilety na łączną sumę
240 koron (120 koron za osobę dorosłą),
które Revolut przeliczył na 9,34 euro
(bo akurat miałem euro na koncie),
czyli około 40 złotych. Dwie minuty
później weszliśmy na teren rezerwatu.

Adrszpaskie Skalne Miasto
Szlak rozpoczyna się od uroczego
jeziora, które kiedyś było kopalnią
piasku. Można je okrążyć bocznym
szklakiem, ale ze względu na narastającą w zastraszającym tempie liczbę
turystów, udaliśmy się dalej. W paru
miejscach na początku szlaku znajdziecie znaki z mapami oraz oznaczonymi punktami wartymi obejrzenia.
Ulotkę z informacjami i mapą szlaków
dodatkowo dostaliście, kupując bilety.
Znajdziecie na nich urokliwe nazwy
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niektórych formacji skalnych, powtórzonych zresztą na znakach wzdłuż szlaku,
jak Głowa Cukru, Orle Gniazdo czy Kochankowie. Miałem problemy z dostrzeżeniem tego, co sugerowały nazwy, ale Iwona potwierdza – wystarczy spojrzeć na
nie szerzej oczyma wyobraźni. Do naszej dyspozycji są również dwa punkty widokowe – Mała i Wielka Panorama – oraz możliwość przepłynięcia łódką po fragmencie jeziora, z czego nie skorzystaliśmy.
Cała trasa, od momentu wejścia na teren Skalnego Miasta do wyjścia, zajmuje
około trzech godzin, zależnie od tempa marszu. Realnie przeznaczyłbym ich pięć,
szczególnie jeśli chcecie koniecznie odwiedzić każdy zakamarek. Nie liczę tutaj
ewentualnego czasu potrzebnego do przejścia do połączonych szlakiem mniej
popularnych Teplickich Skał. O ile większość trasy jest prosta i nie wymaga specjalnego obuwia, to nie polecam szpilek ani czegokolwiek na obcasie – my zrobiliśmy około sześciu kilometrów pieszo po samym rezerwacie, ja miałem obuwie
„do chodzenia”, a Iwona sandałki. Jeśli planujecie odwiedzić park wiosną, jesienią lub zimą, to jednak sugeruję coś, co lepiej będzie Was chroniło przed błotem
i wodą. Skoro jestem w temacie, to nie zapomnijcie zabrać ze sobą butelki lub
dwóch z tym wybornym trunkiem – mogą być puste. Przed samym wejściem
znajduje się poidełko, w którym możecie je napełnić.
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Godziny otwarcia rezerwatu różnią się zależnie od pory roku. Latem czynny jest
od godziny 8:00 do 18:00. Polecam udać się tam z samego rana, kiedy jest najmniej
ludzi (jak wracaliśmy, tłum na wejściu przypominał mi to, co dzieje się w supermarketach podczas promocji). Pamiętajcie też o odpowiednich ciuchach. Pomimo że
tego dnia maksymalna temperatura wynosiła prawie 30°C, to rano wśród przyrody i kamieni było znacznie chłodniej, cieszyłem się więc, że zdecydowałem się
na bluzkę z długimi rękawami, które mogłem podwinąć, gdy zrobiło się cieplej.

A co potem?
Możecie oczywiście ruszyć w podróż powrotną do domu, ale gdy jest się
w Czechach, to warto zatrzymać się na godzinę lub dwie, aby skosztować lokalnego jadła. Na szczęście nie będziecie musieli specjalnie zbaczać z trasy, ponieważ
w miejscowości Zdoňov na granicy, którą mijaliście wcześniej, znajduje się restauracja Kovářova Kobyla, którą gorąco polecam. Nie dość, że mają tam przepyszną
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wołowinę po burgundzku, to domowa lemoniada była elektryzująca, a deser spowodował, że miałem ochotę tam zamieszkać. Podano nam, spoza karty, pierwszą
domową roladę, którą w życiu jadłem. Czekoladowa rolada – z takiej prawdziwej,
gorzkiej czekolady – zawierała powidła z wiśni i tej porcji towarzyszyła gałka niewyobrażalnie delikatnych lodów stracciatella (inne smaki do wyboru).
Już dawno nie jadłem czegoś równie pysznego. Tanio być może nie jest (jak na
moje doświadczenia w Czechach), bo za posiłek składający się z dwóch napojów
(lemoniada i lokalne piwo), jednego startera (melon z kozim serem – mniam!),
dwóch dań głównych (wspomniana wołowina oraz faszerowane smakołykami
i zapiekane papryki) i jednego deseru, zapłaciliśmy 700 koron, czyli około 120
koron, ale nie płakałbym, gdyby rachunek był dwukrotnie wyższy. Było warto.
Dodam jeszcze, że menu jest sezonowe i często się zmienia.

Zamknięta granica
Gdy wracaliśmy, spotkała nas niespodzianka. Granica między miejscowościami
Zdoňov i Mieroszów była zamknięta dla jadących do Czech. Do Polski wróciliśmy
bez problemów, ale chętnych na odwiedzenia Skalnego Miasta było tak wielu, że
lokalne władze wstrzymały ruch i wpuszczały tylko tyle samochodów, ile z ich kraju
wyjeżdżało. Warto więc jechać wcześnie, szczególnie w tzw. długie weekendy.

Warto?
Oczywiście! Zdecydowanie polecam!
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Wakacje pod namiotem
A D A L B E R T FR E E M A N

@Fr eem anAdalbe r t

W tym okresie, gdy w Polsce jest najlepsza pogoda na odpoczynek, w moich najważniejszych
miejscach wyjazdów jest pora deszczowa lub największy upał. Nigdy w tym okresie – poza
ekstremalną wyprawą na Saharę – nie planowałem wyjazdów.
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Nie jestem jednak już sam. Lidia ma urlop właśnie teraz. W ubiegłym roku zaproponowałem jej wyjazd w innym stylu. Podzieliliśmy dwutygodniowy urlop na dwie części. Pierwszy ja zaplanowałem i zorganizowałem. W ubiegłym roku był to Kazimierz
nad Wisłą, Sandomierz i Kraków. W tym roku: Warszawa potem Wałbrzych i zwiedzanie zamku Książ, Karpacz, Praga w Czechach oraz skalne miasto w Adršpach
w Czechach, a na koniec zwiedzanie zamku Czocha. To, co odróżnia moją propozycję
od innych, to namiot. Noclegi na polach namiotowych.
Pola namiotowe, które teraz są w Polsce, to zupełnie inna historia niż to, co było, gdy
byłem młodszy. Teraz są to nowoczesne ośrodki z dobrym zapleczem nie tylko sanitarnym, ale i z dobrze wyposażonymi kuchniami dla turystów, pralniami i innymi
udogodnieniami. Są też małe takie rodzinne, jak np. w Białowieży czy w Kazimierzu.
Prowadzone od lat, ale z genialną atmosferą. Na takich polach namiotowych,
o dziwo, rzadko słychać język polski. Każdy camper czy namiot z inną rejestracją
z całej Europy.
Genialna to sprawa dla dzieci, które mogą się poczuć jak moje pokolenie, bawiąc się
na dworze pod trzepakiem. Rodzice odpuszczają i dzieciaki biegają do późna z latarkami czołowymi na głowach. Gdy z synami tak zwiedziałem Polskę, to tylko musiałem pilnować, by przed snem się chociaż umyli. Dzieciaki w jedną chwilę pozbywają
się barier językowych i dogadują się po szwedzku, duńsku i polsku.
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Gdy kilka lat temu jechałem pod namiot z synami. 16- i 11-latkiem, bałem się, że ci
fani nowych technologii będą marudzili, gdy każę im spać na ziemi w śpiworach,
a do toalety chodzić po mokrej trawie. Synowie jednak ku mojemu zaskoczeniu byli
zachwyceni. Sami stawiali namiot. Robili kanapki, chętnie kupując produkty w pobliskim wiejskim sklepiku. Oczywiście, zapewniłem, by internet był zawsze dostępny,
ale okazało się, że używamy go, jedynie jak pada. W namiocie oglądaliśmy zawody
w łucznictwie – pierwszy raz oglądaliśmy ten sport. Chodziło jednak nie o to, co jest
na ekranie, ale o więź między nami. Byłem dla nich cały, a oni w końcu mieli ojca przy
sobie. Potem usłyszałem, że nawet gdy byliśmy w hotelach za granicą, nie było tak
jak wtedy w namiocie. Cały czas, mimo że już są starsi, mają ochotę na takie wyjazdy.
Namiot i pole namiotowe dają poczucie większej bliskości niż wakacje All Inclusive
w pięciogwiazdkowym hotelu.

Jeśli synowie byli zachwyceni, to pomyślałem, że może moja partnerka da się przekonać. Podpytałem ją, czy kiedykolwiek była pod namiotem i odpowiedziała, że
nigdy. No dobra, ryzyk-fizyk. Pojechaliśmy do Kazimierza. Wiedziałem, że tamto
pole, tak urokliwe, jej się spodoba. I to był strzał w dziesiątkę. Lidia była zachwycona. Poznaliśmy wielu fajnych ludzi z całej Europy. Szczególnie pole namiotowe
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w Krakowie było wielonarodowe.
Miałem wrażenie, że byliśmy tam jedynymi Polakami. Po powrocie kazała
tylko kupić większy namiot, bo w moim
wyprawowym (miałem najlżejszy,
jaki znalazłem, bo przecież nosiłem
go na plecach po Afryce, a nie woziłem w samochodzie, i najmniejszy, bo
wędrowałem po świecie sam) trochę
było ciasno. W grudniu skorzystałem
więc z wyprzedaży i w tym roku wyjechaliśmy z nowym namiotem.
W tym roku naszym docelowym miejscem był Karpacz. Tu była nasza baza
wypadowa. Pierwsza jednak była stolica.
Warszawa brzmi słabo na wakacje, ale ja
miałem inny cel. Bieg na 10 km w hołdzie
Powstaniu Warszawskiemu. Podczas tej
jednodniowej wizyty w stolicy mogłem
zaobserwować kilka grup ludzi w autobusach, którzy podobnie jak ja przyjechali na jakieś wydarzenie. Jakieś gry
miejskie, koncerty i spotkania. Do tego
Warszawa nadaje się idealnie w wakacje.
Jak piękna jest Polska, można odkryć,
zwiedzając ją powoli. Dodatkowo najlepiej z przewodnikiem. Polecam polskich przewodników, każdy, którego
spotkałem, był wyjątkowy. Zamek Książ
to wspaniała propozycja do zwiedzania. Choć żałowałem, że nie jestem pół
roku później. Polska Akademia Nauk
przekazała połowę podziemi do zwiedzania, niestety pobliski Park Narodowy
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nie pozwolił, by wejście do nich było
na ich terenie. Obecnie trwają prace, by
zrobić nowe wejście. Za pół roku – jak
mówiła pani przewodnik po zamku – ma
być dostępne dla turystów. To, co mnie
zachwyciło jeszcze w zamku, to wystawa
fotograficzna. Zdjęcia wykonane przez
francuskiego szefa kuchni zamkowej:
Louisa Hardouina. Genialne zdjęcia
z przełomu wieków XIX i XX. Dokumenty
życia w zamku. 1500 fotografii w ubiegłym roku przekazała mieszkająca
w Kanadzie Jean Wessel, wnuczka
nadwornego kucharza Hochbergów.
Louis Hardouin na Zamek Książ trafił na początku XX wieku. Przyjechał
prosto z Paryża, gdzie wypatrzył go
książę. W Waldenburgu (dzisiejszym
Wałbrzychu) okazało się, że Hardouin
jest zapalonym fotografem. Niemal
każdą wolną chwilę spędzał wyposażony w aparat fotograficzny.
Praga sama w sobie to piękne miasto. Niezniszczone w czasie II wojny
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światowej. Piękne i warte zwiedzania. To, dlaczego ja chciałem tam jeszcze jechać,
to Muzeum Apple. Największa w Europie wystawa sprzętów z Nadgryzionym
Jabłuszkiem, ale jednak to, co chciałem szczególnie zobaczyć, to komputery Next.
Bardzo żałowałem, że nie pomyślano, by zrobić wystawę systemów operacyjnych.
Chciałby zobaczyć gdzieś wszystkie uruchomione systemy i niestety nie było mi
to dane. Mimo wszystko polecam dla wszystkich – to pozycja obowiązkowa w stolicy Czech. Pragę zwiedzaliśmy jako wycieczka z Karpacza. Kosztowała 89 złotych.
Genialna cena, ale i to, co podkreślałem wyżej – genialny przewodnik. Od niego
dowiedziałem się o największym bohaterze Czech. Jára Cimrman to najpopularniejszy
człowiek naszych południowych sąsiadów. W ogłoszonym plebiscycie na najważniejszą osobę Czech wygrał ze sporą przewagą. Jára wyprzedził króla Karola IV (ten od
mostu), prezydenta Tomáša Masaryka i Václava Havla. Kim był Jára? Podobno ma wię-
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cej zgłoszonych patentów niż wszyscy nobliści razem wzięci, był na Księżycu i to on
podpowiedział, jak ma zbudować wieżę Eiffel i wiele innych osiągnięć w CV. Jedynym
problemem jest to, że to postać fikcyjna. Wymyślona. Czesi mają poczucie humoru,
ale i brak bohaterów…
Blisko Karpacza jest też skalne miasto Adršpach i to był następny cel zwiedzania.
Tu już samochodem polecam. Czesi są w moim przekonaniu mistrzami organizacji. Darmowy parking zarządzany przez kilkunastoosobowy team. Spokojnie mieści ogromną liczbę samochodów. Od parkingu kilkusetmetrowy spacerek po zakup
biletów. I można się zachwycać wyjątkowymi strukturami skalnymi. Miejsce jest nadzwyczajne i, muszę przyznać, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Byłem w wielu
miejscach na świecie i wydawało mi się, że takie struktury skalne można widzieć tylko
w jakichś odległych i egzotycznych miejscach.
Polecam taką formę wykorzystania urlopu wszystkim. Po siedzeniu w biurach, wyjazdach służbowych czy zagranicznych hotelach warto może oderwać się od schematów i zaszaleć z wyjazdem pod namiot. Nie planować, ile dni w jakim miejscu się jest.
Namiot można rozłożyć nawet na MOP przy autostradzie. Wyjdźmy poza schematy.
Poczujmy dokładnie to, co Steve Jobs nam zawsze mówił: think different.
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Sabbatical,
czyli jak wygląda miesiąc urlopu?
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSli w i nsk i

W tym roku w sierpniu wyjeżdżam na dłuższe wakacje z rodziną i zauważyłem, że musiałem się
dużo bardziej skupić nad tym, jakie gadżety ze sobą wziąć. Nie chcę brać za dużo sprzętu, ale
też z drugiej strony chciałbym mieć zawsze pod ręką to, co jest mi faktycznie potrzebne. Mam
nadzieję, że ta lista się też Tobie przyda.
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Coś, co uwielbiam w prowadzeniu swojej firmy, to fakt, że mogę wraz ze współpracownikami tworzyć własne reguły gry. Możemy budować nasz „idealny świat”.
Śledząc firmę Nozbe, wiesz już, że stawiamy na najnowszą technologię (dlatego
jestem „#iPadOnly”), pracę na odległość (nikt nie chodzi do biura – „#NoOffice”), do
tego pracujemy pełną parą tylko cztery dni w tygodniu, a piątek poświęcamy na
przegląd tygodnia i rozwój osobisty (tak zwany „piąteczek lub TGIF”)… i ciągle eksperymentujemy z różnymi innymi pomysłami.
Mimo to mam problem: jako właściciel firmy, ciągle o niej myślę! Nie mogę przestać.
Nawet kiedy jestem na wakacjach z rodziną, trudno mi nie myśleć o firmie, o przyszłości, o rozwoju, o zespole… Nie mogę tego wyłączyć.
Dlatego w tym roku spróbowaliśmy czegoś zupełnie nowego i – jak dla mnie
– bardzo szalonego. Wysłaliśmy mnie na tak zwany „sabbatical”, czyli na długie,
ponadmiesięczne wakacje!

Dlaczego aż miesiąc przerwy od pracy?
Od kiedy założyłem Nozbe w 2007 roku, nigdy nie brałem długich urlopów. Czasami
udawało mi się na tydzień wyjechać, ale w większości przypadków i tak wieczorami
sprawdzałem, „co się dzieje” i myślami byłem z firmą.
Co więcej, zaobserwowałem to też u moich współpracowników. Dlatego kilka lat
temu zaczęliśmy na poważnie wdrażać coroczne przymusowe dwutygodniowe
wakacje dla wszystkich. Wcześniej każdy brał dwu-, trzydniowe urlopy co jakiś czas,
ale nigdy tak naprawdę nie odpoczywał od firmy. Wprowadziliśmy politykę dwutygodniowych obowiązkowych urlopów, aby wszyscy nauczyli się nabierać dystansu do
pracy. To jest trudne, ale sprawia, że potem chętnie wracasz do „roboty” i masz więcej
pomysłów, energii oraz dystansu do pewnych decyzji i to jest bardzo zdrowe.
No dobrze, pracownicy mają wakacje. Jeśli jednak szef ciągle myśli o sprawach zawodowych, to nadal nie jest to dobra sytuacja. Dlatego, inspirując się moim „guru”,
Michaelem Hyattem, zacząłem na poważnie zastanawiać się nad tym, jak faktycznie
odpocząć od pracy i zobaczyć, czy firma beze mnie da sobie radę.
Okazją do próby był fakt, że moi rodzice rok temu obchodzili 40-lecie ślubu. W prezencie od mojej żony i ode mnie dostali voucher na bilet do Nowego Jorku i orze-
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kli, że do Stanów chętnie polecą, ale nie sami, tylko z nami! W ten sposób powstał
misterny plan wyprawy w grupie siedmioosobowej. W jej skład wchodzą: moi rodzice,
my i nasze trzy córki (dziewięcioletnia Milena, sześcioletnia Emilia i dwuletnia Liliana).
Po 11 latach od założenia Nozbe po raz pierwszy miałbym wziąć zatem ponad miesiąc
wolnego. Nie dwa tygodnie. Nie trzy. W sumie ze wszystkimi podróżami i dojazdami
wyszło mi sześć roboczych tygodni! Istne szaleństwo!
Ale, w sumie, dlaczego nie? Firma rozwija się świetnie. Poszczególni dyrektorzy są
odpowiedzialni za „swoje” aspekty: produkt, technologię, zespół programistów, wsparcie klienta i finanse. Zespół marketingowy też nieźle ciągnie tematy. Już czas, abym
nabrał trochę dystansu i nie myślał o pracy przez 24 godziny na dobę!
I tym sposobem te słowa piszę z małego domku nad jeziorami Muskoka w Kanadzie,
a do końca urlopu zostało mi jeszcze 10 dni. I jest świetnie.

Jak się przygotować do takiej przerwy w pracy?
Zacznijmy od tego, że tygodnie poprzedzające ten wyjazd były szalone. Bardzo dużo
pracy. W lipcu połowa firmy była na wakacjach, a ja pracowałem więcej niż dotychczas, aby przygotować plan marketingowy i inne plany na kilka miesięcy do przodu.
Dla mnie już w tym momencie była to nowość i odkrywanie ciekawych rzeczy. Zawsze
działam bardzo impulsywnie i choć myślę perspektywicznie, rzadko planuję na wiele
tygodni w przód. Tym razem, mając wizję długich wakacji, musiałem zaplanować
sprawy w Nozbe na kilka nadchodzących miesięcy!
Okazało się, że planowanie w takiej perspektywie czasowej udało mi się dużo lepiej
i dużo sprawniej, bo miałem czas na zlecenie wielu przygotowań także reszcie zespołu!
Niesamowite, prawda? Dlatego, mimo nawału pracy, lipiec wspominam bardzo dobrze.
Przygotowałem firmę na czas mojego urlopu i nawet na później! Poczyniłem plany
praktycznie do końca roku!

A co z planem wycieczki?
Plany urlopowe ustaliłem z rodziną wcześniej – zdecydowaliśmy, dokąd pojedziemy
i co będziemy robić. Załatwiłem nam loty do USA i z powrotem oraz pierwsze lokum
w Nowym Jorku. Resztę zostawiłem sobie już na czas wakacji.
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Ważne jest to, że byliśmy zgodni co do tego, co chcemy zobaczyć i jakie są nasze możliwości, biorąc pod uwagę fakt, że moi rodzice są już po sześćdziesiątce, a moje dzieci są
małe i szybko pewnym rzeczami będą się nudziły.
Ustaliliśmy, że przez pierwszy tydzień zwiedzamy Nowy Jork, a potem wynajmujemy
minivana i jedziemy do Kanady (gdzie właśnie jesteśmy!). Następnie wracamy przez
wodospady Niagara do Nowego Jorku, skąd mamy lot do domu. Tyle jeśli chodzi
o założenia.

Jak to wyglądało w praktyce?
Po pierwsze, Apple Pay – dodałem moje wszystkie karty do Apple Pay, a jako że mam
też kartę dolarową w mBanku, starałem się za wszystko płacić bezpośrednio w dolarach, aby uniknąć kosztownego przewalutowania. Problem jest taki, że Apple Pay
w USA działa tak sobie. Często nie rozpoznaje lub nie uznaje mojej polskiej karty,
muszę więc płacić po „staremu” za pomocą fizycznej karty.
Po drugie, warto zamawiać atrakcje online. Szczególnie w Nowym Jorku, który w sierpniu przeżywa najazd turystów. Tym sposobem zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu,
który w innym razie spędzilibyśmy, stojąc w kolejkach po bilety. Wystarczyło kupić
bilety online chwilę wcześniej – za pomocą iPada lub iPhone’a w naszym wynajętym
mieszkaniu!
Z ciekawostek: bardzo mało muzeów czy atrakcji obsługiwało Apple Pay do płatności
online i prawie żadne z nich nie wspiera Apple Wallet, aby trzymać tam bilety. Widać,
że ciągle polegają na starych systemach i zajmuje im czas dostosowanie się do nowej
mobilnej technologii. A szkoda!
Noclegi: albo korzystaliśmy z Airbnb, albo z Booking.com. Siedmioosobowej rodzinie
znacznie wygodniej jest wynająć całe mieszkanie przez Airbnb niż dwa pokoje hotelowe za pomocą Booking.com. Ale czasami nie mieliśmy po prostu wyjścia. Tak czy
owak, obie te aplikacje na naszych iPadach i iPhone’ach okazały się kluczowe. Jesteśmy
zadowoleni z dotychczasowych wyborów: fajne mieszkanie w Nowym Jorku, typowy
dom amerykański z gankiem i fotelem bujanym w małym mieście doliny rzeki Hudson,
lokum w uroczej kamienicy w Montrealu i dom nad jeziorem, z którego piszę te słowa.
Dzięki Airbnb te wakacje są dużo ciekawsze. Teraz czeka nas znalezienie mieszkania
w Toronto, a potem w okolicy Niagara Falls.
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Sabbatical, czyli jak wygląda miesiąc urlopu?

Kiedy potrzebowaliśmy hotelu, aby przespać się pomiędzy punktem A a punktem B,
Booking.com okazywał się najłatwiejszym sposobem szukania noclegu i po prostu braliśmy dwa pokoje hotelowe obok siebie.
Transport: aby pomieścić naszą siedmioosobową grupę i bagaże, wynajęliśmy typowego
amerykańskiego minivana – Dodge Grand Caravan. Skorzystałem z oferty firmy Alamo,
gdyż w jako jednej z niewielu, w cenie vana od razu było zawarte ubezpieczenie CDW
– Collision Damage Waiver, które gwarantuje wynajmującemu, że nie odpowiada finansowo za samochód, który wynajmuje. Jeśli coś się stanie z autem, to nie jest mój problem.
Dostęp do internetu: aby być online, zarówno w USA, jak i w Kanadzie, wykupiłem
pakiet 2 GB w GigSky, czyli tak zwany „Apple Sim” prosto z iPada. GigSky ma całkiem
sensowne stawki i, co najważniejsze, obsługuje zarówno USA, jak i Kanadę. Do tego
włączyłem Internet Hotspot i podłączyłem do iPada telefon. Oprócz tego w większości
miejsc, w których zatrzymaliśmy się do tej pory, było darmowe Wi-Fi. Oczywiście, prawie każdy Starbucks i Apple Store oferują bezpłatne Wi-Fi, kontaktu ze światem mam
więc pod dostatkiem.

I jak tam długie wakacje po ponad połowie czasu?
Muszę powiedzieć, że świetnie. Udało mi się zupełnie „wyłączyć” w kontekście myślenia o pracy. Skupiam się tylko na rodzinie i miejscu, które zwiedzamy. Jedynym wyjątkiem jest ten artykuł, który napisałem wieczorem w domku nad kanadyjskim jeziorem,
kiedy już wszyscy poszli spać.
Przyznaję, że myślę czasem o pracy, ale bardziej długoterminowo. Zastanawiam się, jak
powinniśmy robić rzeczy w przyszłości, jak rozwinąć firmę, w jakim kierunku powinna
ona sama się rozwijać, gdzie widzę siebie za kilka lat, itp.
No i nie mogę się doczekać powrotu do pracy! Ale to dobrze, bo mam jeszcze prawie
dwa tygodnie, aby cieszyć się życiem bez pracy i skupiać się na osobach mi najbliższych.
Cieszę się, że po 11 latach pracy nad Nozbe mam możliwość, aby nie myśleć o firmie
przez ładnych kilka tygodni, a jak mi się spodoba, to może taką samą przerwę zrobię znowu za rok? Zobaczymy, ale na pewno wiem, że odpoczynek od pracy jest
potrzebny, ponieważ daje dystans, wytchnienie oraz „kopa” do przodu, który przydaje
się nawet przedsiębiorcom-pasjonatom, prawda?
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarzą dzać czasem!
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Lifestyle MacUsera
MONIK A GUTOWSK A

NORBERT CAŁA
@nor be r tc al a

PROSTOWNICA JOICO STYLER  CENA OK.  PLN
Stylizacja włosów wpływa negatywnie na ich kondycję. Szczególnie niechlubną
sławą cieszą się prostownice do włosów. Nie znam jednak sposobu, dzięki któremu w tak krótkim czasie uzyskamy efekt gładkich i lśniących włosów, nie sposób więc z tego zrezygnować. Na szczęście jest światełko w tunelu, aby zachować
zdrowe włosy bez konieczności rezygnowania z prostowania. Na rynku jakiś czas
temu pojawiła się prostownica firmy Joico, która dzięki wykorzystaniu pary z płynu
keratynowego nie tylko nie niszczy włosów podczas ich stylizacji, ale jeszcze
dodatkowo je odżywia. Para uwalnia się przez dziurkowane płytki i pod wpływem
temperatury uzupełnia ubytki w strukturze włosów. Zastosowana technologia
o 40% zmniejsza łamliwość włosów w porównaniu ze standardową prostownicą
i dodatkowo efekty jej działania utrzymują się nawet do 12 godzin, pomimo wzmożonej wilgotności powietrza.
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MEBLE Z FABRYKI PALET  CENY RÓŻNE
Meble z europalet zagościły w domach już
jakiś czas temu. Podstawowym problemem
z nimi było to, że trzeba je było samemu
wykonać, a przecież nie każdy ma takie zdolności. Prawdopodobnie tak samo pomyśleli
Agnieszka i Łukasz, którzy stworzyli manufakturę mebli Fabryka Palet. Zainspirowani
stylem skandynawskim postanowili nadać
starym przedmiotom, w tym właśnie np.
paletom, zupełnie nowe życie. W Fabryce
Palet tworzone są oryginalne meble z recyc-

MOJTORNISTER.PL  CENA OD  PLN

lingu. Z palet, skrzynek po owocach, szpul
po kablach wykonują oni niemal wszystko:

Każdy rodzic z dzieckiem w wieku szkolnym pod

stoły, stoliki, łóżka, siedziska, półki, wieszaki,

swoim dachem właśnie teraz zaczyna rozmyśla-

kwietniki i wiele innych. Każdy, kto lubi ten

nia o szkolnej wyprawce. Jednym z jej elemen-

styl, znajdzie w ich ofercie coś dla siebie.

tów jest plecak do szkoły. Oczywiście o wyborze

Szczególnie że lubimy otaczać się przed-

decydują głównie elementy związane ze zdro-

miotami niepowtarzalnymi i wyjątkowymi,

wiem naszej pociechy, ale gdzieś z tyłu głowy

a właśnie takie są meble tworzone w Fabryce

zawsze mamy również wygląd. Szukając jak

Palet. Jeśli zaś wymarzy się Wam coś zupeł-

zwykle wyjątkowego plecaka, trafiłam na stronę

nie wyjątkowego, to Agnieszka i Łukasz reali-

mojtornister.pl. Już sama nazwa strony skoja-

zują indywidualne wizje i marzenia klientów.

rzyła mi się ciepło z moimi latami szkolnymi.
Jeszcze większy banan pojawił się na twarzy, jak
zobaczyłam tornistry w identycznej stylistyce jak
te z mojej przeszłości, co więcej, one pochodzą
z mojej przeszłości. Znalezione gdzieś na strychu, w Polsce, Niemczech czy Bułgarii dostały
nowe życie. Wyglądają jak nowe, a dzięki renowacji – czasami lepiej niż w najlepszych latach
swojej świetności. Każdy z nich ma swoją niepowtarzalną historię, a niektóre z nich pomimo
wieku nigdy nie były używane. W ofercie znajdziemy też całkiem nowe tornistry stylem nawiązujące do tych sprzed lat.
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BIBLIA MARANELLO  CENA OK.   PLN
Narzekaliście, że Apple za drogo sprzedawało
album poświęcony swoim produktom. To popatrzcie na to. Wydawnictwo Taschen specjalizujące
się w szeroko pojętej sztuce wspólnie z Ferrari
wydało album poświęcony historii tej firmy.
Album jest limitowany do 1947 egzemplarzy (od
tego roku produkowane są samochody pod tą
marką), każdy jest odręcznie podpisany przez
Piera Ferrariego. Obity skórą album wypełniają
setki fotografii z archiwum włoskiego koncernu.
inspirowane 12-cylindrowym silnikiem alumi-

KUBEK TESLA SPACEX STARMAN MUG
 CENY OKOŁO  PLN

niowe opakowanie. Na 514 stronach wydruko-

Coś dla wielbicieli Elona Muska, Tesli i SpaceX

wanych na najlepszym z możliwych papierów

w jednym przedmiocie, na który po pierwsze

znajdziecie wyjątkowe i nigdzie niepublikowane

Was stać, a pod drugie – będziecie mogli go

zdjęcia, szkice i dokumenty. Niektóre pochodzą

używać codziennie. To kubek, tak, po prostu

z archiwów samej firmy i dokumentują jej histo-

kubek, ale upamiętniający wydarzenie zupeł-

rię, historię samochodów oraz kierowców nimi

nie niecodzienne. 6 lutego o godzinie 21:45 ze

kierujących. Część zdjęć jest jeszcze bardziej

stanowiska startowego LC-39A w Centrum

unikatowych, pochodzą bowiem z prywatnych

Kosmicznym imienia Johna F. Kennedy’ego na

kolekcji. Jeśli nabraliście ochoty to album, może-

Florydzie wzbił się w swój pierwszy lot Falcon

cie nabyć w preorderze za 5000 euro! Wysyłka

Heavy. SpeceX, demonstrując swoją nową

w październiku.

rakietę, zdecydowało się na nietypowy ładu-

Projektant Marc Newson stworzył na album

nek. W ładowni był bowiem samochód Tesla
Roadster, z którego głośników płynęła Space
Oddity Davida Bowiego. Żadna inna firma tego
nie zrobiła, żaden inny człowiek nawet nie
pomyślał, że coś takiego można zrobić. Elon zaś
połączył dwa swoje biznesy w jednym. Pokazał
możliwości SpaceX i rozreklamował Teslę.
Streaming startu oraz lądowań Falcona Heavy
był drugim co do liczby widzów streamem
w historii serwisu YouTube. Oglądało go ponad
2,3 mln osób. Możecie teraz spokojnie napić się
kawy z Waszego nowego kubka.
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SAMOCHÓD ROMET  E  CENA   PLN
Jeśli macie 10 000 złotych więcej i nie jesteście fanami Ferrari, to zamiast albumu
o historii tej marki możecie kupić nowy samochód elektryczny. Tak, dobrze przeczytaliście. Markę Romet możecie kojarzyć, jeśli macie więcej niż 30 lat i jeździliście
na rowerach. Ale Romet 6 E to nie rower, to dwuosobowy microcar klasyfikowany
według polskiego prawa jako lekki pojazd czterokołowy. Czyli taki, którym w ruchu
miejskim można jeździć na prawo jazdy AM, wydawane od 14 roku życia! Romet 6
E to pojazd przyjazny środowisku, bo elektryczny. Charakteryzuje się zerową emisją dwutlenku węgla oraz ekonomicznością, koszt przejechania 100 km (to zasięg
maksymalny) to tylko 6 złotych. Plus dodatkowe korzyści płynące z użytkowania elektrycznego auta, np. możliwość darmowego parkowania w centrach miast
i legalne korzystanie z buspasów. Wygląd i spartańskie wyposażenie samochodu
mogą budzić kontrowersje. Ale 35 tysięcy złotych na nowy samochód elektryczny
to naprawdę ciekawa oferta.
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HUSQVARNA  MYCIE
W KOLORZE ORANGE
  PLN
Myjki ciśnieniowe zwykle kojarzą
nam się z urządzeniami w żółtym
kolorze od niemieckiego producenta. Na rynku istnieją jednak
alternatywne rozwiązania – sprawdziliśmy ostatnio Husqvarnę PW 450.
To najmocniejsza myjka w ofercie
firmy znanej z kosiarek i pił mechanicznych. Na uwagę zasługuje jakość
wykonania, długi solidny wąż i bardzo duża moc – ciśnienie to maksymalnie 150 bar. Urządzenie świetnie
sprawdzi się podczas jesiennych
prac porządkowych w ogrodzie oraz
pielęgnację naszego samochodu.
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Samsung Galaxy Note9
– dojrzały zawodnik wagi ciężkiej
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor i d1n

Na rynku w ostatnich latach pojawiało się sporo różnych, mniej lub bardziej interesujących
pomysłów na rozwiązanie problemu przeniesienia kieszonkowego notatnika analogowego w świat
cyfrowy i nawet kilka z nich testowałem.

75

/ TEMAT NUMERU / Samsung Galaxy Note9 – dojrzały zawodnik wagi ciężkiej

Mieliśmy długopisy, które rejestrowały, co piszemy, dzięki czemu mogliśmy
odtworzyć potem notatki w dedykowanych aplikacjach. Otrzymaliśmy próby
wykorzystania technologii E Ink w takich produktach jak reMarkable (10” tablet)
oraz podobne rozwiązania od Sony. Mamy Pencila do iPadów. Każdy z tych produktów jest jednak osobnym urządzeniem i raczej nie spodziewam się, abyśmy
którekolwiek z nich nosili zawsze ze sobą.
Okazuje się, że poniekąd problem ten rozwiązał Samsung swoim Galaxy Note9.
Wcześniejsze generacje tego smartfona oczywiście miały rysik, ale mam wrażenie, że dopiero w tym roku producent przekroczył niewidzialny próg, w którym
całość zaczyna naprawdę mieć sens.

Co nowego?
Galaxy Note 9 wizualnie niewiele różni się od modelu zeszłorocznego, ale pod maską
udało się wprowadzić kilka istotnych zmian. Po pierwsze, bateria urosła z 3300 mAh
do 4000 mAh, czyli aż o 21%, co oznacza, że bez większych problemów powinniście
przeżyć bardzo intensywny dzień. Po drugie, rysik teraz łączy się przez Bluetooth, co
oznacza, że może służyć nam jako pilot do sterowania smartfonem w określonych
sytuacjach. Po trzecie, usprawniono tryb desktopowy DeX, który dla wybranych
narzędzi już nie wymaga specjalnego akcesorium – wystarczy go podłączyć przejściówką do monitora. Niewątpliwie ciekawą funkcją jest fakt, że można zamówić
model o pojemności 512 GB, a jeśli dodatkowo dołożymy kartę micro SD o tej samej
pojemności, otrzymamy aż 1 TB przestrzeni do wykorzystania. Nawet osoby, które
skuszą się na podstawowy model 128 GB, mogą go rozszerzyć do imponujących 640
GB. Na deser pozostaje jeszcze aparat, w zasadzie przeniesiony z Galaxy S9+ – wyposażony jest w dwie matryce (każda ma 12 MP) i dwa obiektywy (ok. 26 mm szeroki kąt
i 52 mm standard), z czego jeden z nich ma mechaniczną przysłonę. No i sam ekran
urósł o 0,1”, do 6,4”, zachowując tę samą rozdzielczość.
To wszystko, dostępne w trzech kolorach, kosztuje 4299 PLN (128 GB i 6 GB RAM)
lub 5399 PLN (512 GB i 8 GB RAM). Z jednej strony to bardzo dużo za smartfona, ale
jeśli porównamy go do iPhone’a X, to cena zaczyna się robić bardziej znośna – 64
GB model X-tki kosztuje 4979 PLN (o 680 PLN więcej od Note’a 9 128 GB), a 256tka aż 5729 PLN (o 330 PLN więcej od Note’a 9 512 GB). Od blisko roku powtarzam,
że X-tka jest za droga i Samsung ładnie demonstruje, o ile więcej można zmieścić
w smartfonie za podobną kwotę.
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Specyfikacja techniczna
NOTE8

NOTE9

6,3''

6,4''

Rozdzielczość

1440×2960 px

1440×2960 px
(domyślnie Note 9 uruchamia się
w trybie niższej rozdzielczości)

Gęstość

522 ppi

514 ppi

Pojemność

128 GB

128 GB / 512 GB

Bateria

3300 mAh

4000 mAh

RAM

6 GB

6 GB / 8 GB

Android

7.1.1

8.1

Złącze 3,5 mm

Tak

Tak

Exynos 9 (8895)

Exynos 9 (9810)
(Snapdragon 845 dla wybranych
krajów)

GPU

Mali-G71 MP20

Mali-G72 MP18
(Adreno 630 dla wybranych
krajów)

Kolory

Midnight Black, Maple Gold,
Orchid Grey, Deep Sea Blue

Midnight Black, Metallic Copper,
Lavender Purple, Ocean Blue

Wodoszczelność

IP68 (1,5 m przez 30 minut
w słodkiej wodzie)

IP68 (1,5 m przez 30 minut
w słodkiej wodzie)

micro SD

karty do 256 GB

karty do 512 GB

Wymiary

162,5 x 74,8 x 8,6 mm

161,9 x 76,4 x 8,8 mm

Waga

195 g

201 g

Aparat (tył)

12 MP, f/1,7
12 MP, f/2,4

12 MP, f/1,5-2,4
12 MP, f/2,4

Aparat (przód)

8 MP, f/1,7

8 MP, f/1,7

Cena

64GB / 6 GB RAM – 4299 PLN
(cena w momencie startu)

128 GB / 6 GB RAM – 4299 PLN
512 GB / 8 GB RAM – 5399 PLN

Ekran

Procesor
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Samsung Galaxy Note9
– ekran i Youtube
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor i d1n

Jeśli miałbym wymienić jedną rzecz, którą Samsung dopracował niemal do perfekcji, to będzie
to ekran. Najbardziej zaskakujący jest fakt, że specjalnie się tym nie chwalą. Na warsztat wziął go
DisplayMate Technologies i jej szef – Dr Raymond M. Soneira – i z powodu wyników, zdecydowali
się stworzyć jeszcze trudniejsze testy, aby precyzyjniej wyliczyć jego potencjał.

78

/ TEMAT NUMERU / Samsung Galaxy Note9 – ekran i Youtube

Oto kilka najważniejszych cech ekranu Note’a9:
• dokładność reprezentowania rzeczywistych
kolorów jest wzorowa i jest to najdokładniejszy
ekran testowany przez DisplayMate (wcześniej
tę pozycję zajmował iPhone X);
• panel wspiera DCI-P3, Adobe RGB i oczywiście
sRGB w pełni – bardzo istotne jest ustawienie prawidłowego trybu pracy ekranu w Ustawieniach;
• Note9 ma 4 tryby pracy ekranu: Adaptive Display, AMOLED Cinema, AMOLED Photo i Basic;
zależnie od natężenia światła zastanego, największą dokładność ma Basic (gdy jest ciemno,
np. wieczorem lub w nocy) i Adaptive Display
(gdy jest bardzo jasno, np. na słońcu); dla użytkowników, którzy chcą ustawić jedną opcję
i o niej zapomnieć, najlepiej będzie korzystać
z Adaptive Display, a dla osób, które chcą wyświetlać treści sRGB, zalecany jest tryb Basic;
• zaleca się korzystanie z automatycznego ustawiania jasności ekranu, ponieważ telefon potrafi wtedy osiągnąć jasność 1050 nitów, podczas gdy w trybie ręcznym „tylko” 710 nitów;
• Galaxy Note9 wykorzystuje drugi czujnik natężenia światła zastanego na tyle urządzenia, aby
prawidłowo ustawić ekran (drugi czujnik ma
też Note 8 i Galaxy S9).
Note 9 też ustanowił kilka rekordów wśród wszystkich testowanych smartfonów przez
DisplayMate, w tym:
• najlepsza dokładność kolorów,
• najmniejsza zmiana w luminancji (2%),
• najszerszy gamut – 113% DCI-P3 i 142% sRGB,
• najwyższy kontrast,
• najniższy współczynnik odbicia światła od ekranu (4,4%),
• najmniejsza zmiana jasności ekranu po odchyleniu go o 30%,
• najmniejsza zmiana wyświetlanych kolorów po odchyleniu ekranu o 30%.
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DisplayMate określa go jako najlepszy obecnie ekran dostępny w smartfonach
– ten tytuł jeszcze niedawno dzierżył iPhone X. Dr Soneira również wyraźnie
podkreśla, że nie ma żadnego sensu, aby producenci montowali ekrany o jeszcze wyższej rozdzielczości do smartfonów – ludzkie oko według niego nie
zauważy różnicy pomiędzy 2960 × 1440 px (Note 9), a 3840 × 2160 px (4K).
Jeśli miałbym się do czegokolwiek przyczepić, to do faktu, że brzegi ekranu
są zaokrąglone. Wspominałem o tym przy poprzednich recenzjach starszych
modeli z Infinity Display i nadal mi to przeszkadza. Wiem, że wielu z Was sobie
to ceni, więc zwracam tylko na to uwagę, a decyzję pozostawiam Wam. Mój
problem z tą cechą ekranu wynika z tego, że obraz jest lekko zdeformowany
na brzegach w określonych sytuacjach i czasami na zaokrągleniu szkła tworzą
się dziwne bliki, szczególnie w słońcu. Mam nadzieję, że Samsung wróci do płaskich ekranów w przyszłości.
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YouTube
YouTube niedawno zaprezentował YouTube Signature Devices, czyli listę urządzeń, które według ich specyfikacji najlepiej nadają się do oglądania filmów na
tej platformie. Wymogi są następujące: wideo 360°, 60 fps lub więcej, sprzętowe
dekodowanie 4K, wsparcie dla HDR i wsparcie dla VP9. iPhone nie łapie się na tę
listę, ponieważ nie ma tego ostatniego.
Jak wiecie, X-tka ma ekran 5,8”, któremu bliżej do iPhone’ów 4,7” poprzedniej
generacji niż do Plusów z ich 5,5” panelem, więc trudno go porównać bezpośrednio do Note’a 9, ale uruchomiłem kilka filmów promowanych przez
YouTube’a, aby zobaczyć różnicę pomiędzy nimi. Musimy pamiętać, że współczesne ekrany w smartfonach, po obróceniu ich do poziomu, są szersze niż
treści wideo kręcone zazwyczaj w 16:9. To powoduje, że albo będziemy mieli
czarne pasy po bokach (widzimy wtedy cały materiał), albo przybliżymy
wideo, co z kolei spowoduje, że góra i dół zostanie obcięta. Nie ukrywam, że
oglądanie w trybie zoom jest przyjemniejsze, bo miło jest patrzeć, jak urządzenie znika wokół filmu, ale w tej sytuacji wycięcie w ekranie iPhone’a przeszkadza (i tylko w tej sytuacji). Note 9 tutaj wygrywa, bo wcięcia nie ma, a bródka
i czoło są na tyle niewielkie, że telefon nadal wygląda nowocześnie (czym się
zachwycałem przy okazji debiutu Galaxy S8 – iPhone’y wtedy wyglądały przy
nim jak relikty przeszłości).
Wracając jednak do wrażeń z samego HDR-a… no cóż… muszę przyznać, że
chyba najwyższy czas zacząć poważnie rozważyć wymianę telewizora w domu,
bo niektóre filmy i kadry absolutnie miażdżą. Porównywałem efekt z iPhone’em
X i nie przegrywa w tej kwestii sromotnie z Galaxy Note9, ale nawet moje oczy
widzą, że ten nowy panel pozwala na ciut więcej. Szczególnie imponujące były
dla mnie sceny na jednym z filmów promowanych przez YouTube’a, kręcone
z wnętrza ruin, w południe. Przyzwyczajony jestem do tego, że w takiej sytuacji
cienie powinny być całkowicie czarne i nie zawierać w sobie żadnych informacji
– tutaj jest wręcz odwrotnie.
Przy okazji głośniki w Note9, poprawione przez AKG, grają znacznie lepiej niż
wcześniej.
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Samsung Galaxy Note9 – S Pen
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor i d1n

Oprócz ekranu, drugą funkcją, która naprawdę może zmienić nasz sposób używania smartfona,
jest S Pen, czyli nowy rysik.
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Wyposażony w superkondensator, ładuje się do pełna w 40 sekund, a prądu mu wystarcza na
pół godziny pracy (lub ok. 200–270 kliknięć). Kliknięć? Tak! Za pomocą przycisku na jego boku
możemy sterować telefonem w niektórych sytuacjach. Wyzwalać migawkę aparatu, następny
slajd lub zdjęcie, gdy robimy prezentację na telewizorze lub projektorze – tego typu rzeczy.
Jako że nie robiłem za jego pomocą żadnych prezentacji, to sprawdzałem rysiko-pilot w jednej
sytuacji – podczas robienia selfie. Przydało się to szczególnie na wyjeździe do Skalnego Miasta
(o czym możecie przeczytać w dziale Podróże w tym wydaniu), gdzie odkryłem, że to znacznie wygodniejsza forma wyzwalania migawki, szczególnie przy tak dużym smartfonie. Można
całość zresztą konfigurować pod własne potrzeby – klik lub dwuklik może wyzwalać różne
czynności, jak na przykład zmianę aparatu lub nagrywanie wideo i więcej.
S Pen to jednak nie tylko pilot. To przede wszystkim możliwość robienia notatek, nawet na
wyłączonym ekranie, również z opcją rozpoznawania pisma. Jak wspominałem w pierwszych wrażeniach, do których gorąco zapraszam, kolor „atramentu” zależy od wersji kolorystycznej naszego Note’a9. Testowany niebieski ma żółty rysik, więc rysuje też na żółto po
czarnym ekranie. Wygląda to znakomicie. Dopóki nie uruchomimy aplikacji Samsung Notes,
gdzie ten żółty atrament ginie na białym tle.
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Rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji S Pen signature colour w opcjach, aby mieć
biały tekst na czarnym tle na wyłączonym ekranie, który zamienia się czarny tekst na
białym tle w aplikacji.
Każdy z Was musi znaleźć własne zastosowanie dla rysika, ale jako użytkownik
papierowych notatników Field Notes, które wykorzystuję podczas wyjazdów
fotograficznych do zapisywania informacji na temat robionych zdjęć, ciekawostek
na temat danego miejsca i podobnych rzeczy, to widzę ogromny sens w tej funkcji. Nawet gdyby Apple wprowadziło obsługę Pencila do iPhone’a, to nie byłoby
to to samo – nie wierzę, że udałoby im się go schować w obudowie, a noszenie
go osobno spowodowałoby, że wróciłbym do swoich Field Notes.

Tłumaczenie za pomocą S Pen
Jest jeszcze jedna ciekawa funkcja rysika, o której warto wspomnieć. Wprowadza
on możliwość tłumaczenia tekstu na stronach WWW lub na grafikach. Wystarczy
uruchomić odpowiednią funkcję i potem przytrzymać rysik nad wskazanym słowem – pojawi się chmurka z tłumaczeniem. Koniec z koniecznością uruchamiania dedykowanej aplikacji może być zbawieniem dla wielu osób, a najfajniejsze
w tym jest to, jak prosto się tej funkcji używa.
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Rysowanie po ekranie i kolorowanki
Być może pamiętacie okładkę iMagazine z marca 2016 roku, którą stworzyłem za pomocą aplikacji do kolorowania. To rzekomo świetny sposób na osiągnięcie stanu zen, odprężenia lub relaksu
– potwierdzam, że na mnie działa. Note9 ma to wbudowane w system operacyjny – wystarczy
otworzyć menu S Pena i wybrać stosowną opcję. Nie wiem, gdzie mi zniknęła ostatnia godzina.
S Pen też umożliwia rysowanie po ekranie lub po screenshotach – robienie szybkich notatek
zwrotnych dla innych działa tutaj bardzo sprawnie, a możliwość rejestrowania ruchomych
obrazów jako GIF-y prawdopodobnie przyda się w sytuacjach, które ciężko mi sobie wyobrazić – może młodsze pokolenie mi coś podpowie?
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Samsung Galaxy Note9
– Aparat i RAW vs. JPG
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor i d1n

Note9 posiada unikalną konstrukcję dwóch obiektywów na swoich plecach, z czego jeden
z nich wyposażono w mechaniczną przysłonę. Przyjmuje ona jedną z dwóch pozycji, zależnie
od zmierzonej ilości światła: f/1.5 jak jest otwarta lub f/2.4 po domknięciu. Same obiektywy mają
odpowiednio ~27 mm i ~52 mm dla szerokiego i węższego kąta.
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Jeśli to połączymy z możliwością pełnej kontroli nad ekspozycją za pomocą aplikacji Samsunga do robienia zdjęć, która wspiera też robienie zdjęć w formacie
RAW (DNG), to nie mogłem powstrzymać ciekawości – musiałem sprawdzić ile da
się wycisnąć z tego formatu.

Metodologia
• Poniższe zdjęcia zostały zaimportowane do Lightrooma, poprawione zgodnie
z moim uznaniem i preferencjami, i wyeskportowane w następujących warunkach: 2000 px na szerokość, sRGB, wyostrzone na ustawieniu Screen Standard,
JPG ustawiony na 60% jakości.
• Zdjęcia były ustawione na 60% kompresji w Lightroomie.
• Pliki RAW zostały obrobione w podobny sposób, aby zachować ciągłość stylu.
Nie były wyostrzane osobno w module Develop (ponad standardowe 40 pkt.).
Niestety Lightroom jeszcze nie ma profilu obiektywu dla Note9, więc nie mogłem z tej opcji skorzystać (są już profile dla S9/S9+).

Rolls Royce

To nie było proste zadanie, ale plik RAW zachował na tyle dużo informacji, że
bez problemów udało się odratować niebo od przepalenia, a z cieni w dolnej
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części zdjęcia wyciągnąć bardzo dużo informacji bez utraty jakości. Do niedawna takie rzeczy można było spotkać tylko w dedykowanych urządzeniach,
popularnie zwanych aparatami.

Volvo

To ujęcie było znacznie prostsze niż powyższe – niebo nie było specjalnie jasne,
a ciemne partie na tyle dobrze doświetlone światłem odbitym, że JPG wygląda
prawie identycznie jak RAW, obrobiony zgodnie z moją interpretacją sceny.

Skalne Miasto
Ta scena była podobnie wymagająca jak zdjęcie z Rollsem. Poranek w górach,
z czystym niebem, oznacza ostre światło. Takie właśnie padało z lewej strony
kadru, co spowodowało przepalenia na pliku JPG. Wynikały one prawdopodobnie z tego, że aparat starał się zachować należycie dużo informacji w ciemnych
partiach zdjęcia, co mu się zresztą udało. Za pomocą RAW jednak udało się
uratować i niebo, i wyciągnąć jeszcze więcej z cieni, z tej mocno kontrastowej
sceny – zaskoczył mnie fakt, że tak małe matryce potrafią zachować tak dużo
informacji.
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Jak widać, pliki DNG rejestrowane przez Galaxy Note9 mają spory zapas
informacji. Do tego dochodzi jeszcze istotny fakt, że aparat rejestruje więcej
drobnych detali niż np. taki iPhone X. Jeśli decydujemy się na robienie zdjęć
w formacie JPG, to oprogramowanie stara się rozpoznać rodzaj zdjęcia, jakie
robimy i wprowadza odpowiednie korekty, np. podbijając odpowiednie odcienie na zdjęciach krajobrazowych, a inne na portretach (w sumie rozpoznaje
20 różnych scen). Dla tych, którzy zdecydują się na przełączenie aparatu w tryb
„Pro” i zapisywanie zdjęć w formacie DNG czeka miła niespodzianka – można
z nich naprawdę dużo wyciągnąć, za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Jeśli do tego dodamy jeszcze fakt, że aparaty od jakiegoś czasu potrafią
symulować małą głębię ostrości, to być może nawet ja niedługo wyjadę na jakiś
ważny wyjazd, wyposażony jedynie w smartfona w kieszeni. Raz to już zrobiłem i nawet specjalnie nie żałowałem, ale brakowało mi dłuższej ogniskowej.
Czekam z niecierpliwością na moment, w którym smartfon będzie oferował
trzy obiektywy: szeroki kąt w rejonie 25-30 mm, standard w rejonie 50 mm oraz
krótki teleobiektyw w rejonie 85-135 mm.
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Samsung Galaxy Note9
– podsumowanie
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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W świecie smartfonów od lat nie ma wielkich zmian ani jakichś szczególnych innowacji. Fakt,
że ramki wokół ekranów stają się mniejsze, a ekrany większe, jest istotny, ale nie jest to coś
przełomowego. iPhone X ma podobne możliwości jak iPhone 2G z 2007 roku – oba mają ekran,
który dotykamy palcem i możemy na nich wykonywać podobne czynności. Tylko seria Galaxy Note
stara się coś w tej materii zmienić.
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Interfejsy, które potrzebowały rysika, aby ich używać, odeszły w zapomnienie,
ale rysik oferujący więcej niż jesteśmy w stanie wykonać samym palcem, to coś
stosunkowo świeżego w smartfonach. Owszem, tablety to oferują od dłuższego
czasu, ale już sama funkcja podręcznego notatnika lub szkicownika jest niezwykle przydatna. Mam wrażenie, że w tym roku możliwości rysika i oprogramowania do jego obsługi zaczynają dojrzewać i całość zaczyna mieć sens, szczególnie
w połączeniu z genialnym ekranem Note’a9.
A sam Note9, pomimo iż wydaje się „jedynie” poprawioną wersją swojego
poprzednika, to suma tych poprawek powoduje, że warto poważnie rozważyć
go jako podstawowego smartfona. Oraz aparat fotograficzny. Oraz szkicownik/
notatnik.

Wady
Nie mogło się obyć oczywiście bez wad – nic na świecie nie jest idealne (poza
pizzą robioną przez syna właściciela Bella Napoli w Warszawie).
Rozmiar – Dla mnie osobiście, Note9 z jego 6,4” ekranem jest po prostu za
duży. Kiedyś tę klasę smartfonów nazywano phabletami – dzisiaj to po prostu
smartfon. Jednocześnie tak duży ekran daje nam znacznie lepsze doświadczenia podczas oglądania wideo czy przeglądaniu zdjęć, więc jest to niewątpliwie
kompromis, który musicie sami rozważyć. Więcej na temat zdjęć z Galaxy Note9
przeczytacie tutaj, a porównanie plików JPG z RAW znajdziecie tutaj.
Czytnik linii papilarnych – Fakt, że go przeniesiono niżej, ale nadal jest na
tyle blisko obiektywu, że zdarza mi się ten ostatni wysmarować tłuszczem
ludzkim. Powinien być niżej albo najlepiej schowany w ekranie. Na szczęście są
alternatywne metody autoryzacji – rozpoznawanie twarzy w 3D i skanowanie
tęczówki oka.
Aparat – W trybie automatycznym, algorytmy aparatu lubią prześwietlić niebo,
starając się zachować więcej informacji w cieniach. Warto pilnować się podczas
kadrowania i stosowania trybu Pro, aby ręcznie panować nad ekspozycją i robić
również pliki RAW, żeby móc wyciągnąć jeszcze więcej ze zdjęć.
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Płynność działania – Są sytuacje, w których animacje ekranu bardzo delikatnie
rwą. Zdarzało mi się to rzadko i głównie jak wysuwałem z ekranu domowego
listę aplikacji, gestem do góry. To prawdopodobnie wina optymalizacji nakładki
Samsunga i liczę na to, że poprawią to wkrótce – odkąd mam telefon w swoim
posiadaniu, pojawiło się już jedno uaktualnienie.
Android – Nadal chciałbym zobaczyć u Samsunga czystszego Androida,
z mniejszą liczbą modyfikacji. Fakt, że obecna nakładka jest czysta i ma swój
charakter, ale nadal tęsknię za serią Google Play Edition.
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Audio-Technica ATH-ANC700BT
J A R O S Ł AW C A Ł A

@c alam uz y k a

Trzeba przyznać, że Japończycy to niezwykle uparty naród i w dalszym ciągu zaskakują mnie tym,
że są w stanie absolutnie niczym nie zaskoczyć. Rozumiecie coś z tego? Ja też nie, ale postaram się
wytłumaczyć z tych bzdur, które napisałem.
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Za każdym razem, kiedy na moim biurku lądują słuchawki japońskiego producenta AudioTechnica, moje odczucia są bardzo podobne. Trzeba przyznać, że Japończycy to niezwykle
uparty naród i w dalszym ciągu zaskakują mnie tym, że są w stanie absolutnie niczym nie
zaskoczyć. Rozumiecie coś z tego? Ja też nie, ale postaram się wytłumaczyć z tych bzdur,
które napisałem.
Zacznijmy od nazwy modelu ich nowych „rewolucyjnych” słuchawek. ATH-ANC700BT,
tego, że nigdy w życiu nie zapamiętam tej nazwy, jestem bardziej pewny niż tego, że wszyscy kiedyś umrzemy. Dla potwierdzenia moich słów mogę Wam napisać, że już zapomniałem, jak się te słuchawki nazywają. Trochę się naśmiewam, ale wybaczcie, w tych czasach
serio przydałoby się coś chociaż trochę bardziej lotnego. Nie chcę, żebyście odebrali ten
tekst jako hejterski, bo ja mam duży szacunek do tej marki, muszę jednak im wytknąć to,
co robią za każdym razem.
Samo opakowanie na przestrzeni lat też nie

ATH-ANC700BT, tego, że nigdy w życiu
nie zapamiętam tej nazwy, jestem
bardziej pewny niż tego, że wszyscy
kiedyś umrzemy.

zyskało wiele smaku, ale trzeba przyznać, że jest
chociaż solidne i czytelne, a ten model elementy
plastikowe w środku ma wyłożone materiałem.
Być może Japończycy nie są mistrzami dizajnu
w elektronice, ale w dalszym ciągu czuć u nich
tę sławną rzetelność. Dlatego w pudełku do słu-
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chawek za naprawdę dobrą cenę, której teraz nie będę zdradzał, znajdziemy solidny i praktyczny pokrowiec. Dalej jest podobnie, nadal szału nie ma, ale z drugiej strony czepiać się
też nie można. Cała Audio-Technica w jednym zdaniu i tak jest za każdym razem.
Przechodząc już do samych słuchawek, to o ich wyglądzie można napisać, że są czarne,
całe czarne, matowo czarne #allblackeverything. Na sklepowych półkach wyróżniają się
niczym informatyk noszący okulary w biurowej dżungli. Niestety taka jest prawda, wiem,
że jestem rozpieszczony przez wielu skandynawskich producentów, którzy aż nazbyt
dbają właśnie o styl i materiały. W tym aspekcie Audio-Technica nie zmienia się od wielu
lat i pewnie wielu klientów to bardzo szanuje i są też właśnie tacy, którzy to doceniają. Nie
każdy chce się wyróżniać i płacić za „wyselekcjonowaną” skórę oraz drogie metale. Dla
mnie trochę nuda, ale potrafię docenić niską wagę, duże nauszniki i świetnie wyprofilowany pałąk. Ten pałąk najbardziej mi się spodobał, a często przy wyborze słuchawek wielu
klientów nie zwraca uwagi na ten element. W tych słuchawkach jest on strasznie gibki
i dostosuje się nawet do największej głowy, a co najważniejsze, nie będzie jej zgniatał.
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Sami wiecie, w jak dużym stopniu to wszystko wpływa na długi i spokojny odsłuch.
Wróciłem do początku tekstu i przypomniałem sobie model, „ATH-ANC700BT” to słuchawki nauszne i dosyć spore, ale dzięki sprytnie składanej konstrukcji i dołączonemu
futerałowi sprawdzą się również w podróży. Tym bardziej, że jak rozbierzemy na czynniki
pierwsze tę skomplikowaną nazwę, to odczytamy z niej wszystkie cechy tego modelu.
ANC powie nam o systemie redukcji szumów z zewnątrz, a końcówka BT podpowie o bezprzewodowości. Rozwińmy trochę te rozwiązania, a zaczniemy od ANC. Audio-Technica
swoją technologię aktywnego tłumienia hałasu nazywa QuietPoint® i w tym modelu
opiera ją na opatentowanym systemie z czterema mikrofonami z wieloma sprzężeniami,
co redukuje 90% hałasu dochodzącego z otoczenia. W praktyce wyciszenie jest znaczące
i ma spory wpływ na obróbkę cyfrową dźwięku. Niestety, producent nie daje aplikacji,
dzięki której moglibyśmy w jakikolwiek sposób sterować ANC. Natomiast bezprzewodowość jest oparta oczywiście na technologii Bluetooth, a konkretniej na wersji 4.1 z kodekiem Qualcomm® aptX™ HD.

Wyimek 3: Przechodząc już do samych słuchawek, to o ich wyglądzie można
napisać, że są czarne, całe czarne, matowo czarne #allblackeverything.

Model ATH-ANC700BT wyposażono w jeszcze jeden zaawansowany system, o którym, o dziwo, nie możemy się dowiedzieć z nazwy. W tym miejscu muszę się przyznać,
że jestem trochę zaskoczony, ale nie myślcie sobie, że to coś niezwykle rewolucyjnego.
Wyobraźcie sobie, że japoński producent w lewym nauszniku, gdzie mamy suwak uruchamiania słuchawek i złącza USB, Jack, ukrył dotykowy panel. Jego działanie jest podobne
jak u konkurencji. Wszystkie proste funkcje, jak play/stop, czy głośniej/ciszej, działają bez
zarzutu. Każda bardziej skomplikowana operacja zaczyna jednak powodować znaczące
podwyższenie ciśnienia, które często kończy się na klasycznym skorzystaniu ze źródła
odtwarzania muzyki. Na pewno wygodne jest odbieranie połączeń telefonicznych i sterowanie ich głośnością, a to już bardzo dużo, ale na tym koniec dobrego. Mikrofon jest słabej jakości i każda rozmowa brzmi, jak te na 112, kiedy dzwoni ktoś uwięziony w studni. Na
szczęście zdecydowanie lepiej brzmią duże 40-milimetrowe przetworniki.
Mimo wielu systemów i niskiej wagi bateria wystarczy nam na 25 godzin przy włączonych
wszystkich technologicznych bajerach. Z opisem tego, jak brzmią, jest równie trudno,
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jak ze wszystkim w Audio-Technica. Strasznie korci, żeby napisać coś w rodzaju „brzmią
dobrze”. Jeśli muszę tę myśl rozwinąć, a muszę, to niestety wieje mi nudą, ale taką nudą
dobrej jakości. Model ATH-ANC700BT jest klasycznym przykładem słuchawek dla masy
ludzi, którzy skrupulatnie podchodzą do zakupów i nie oczekują od słuchawek czegoś ekstra. Spojrzą na cenę, przeczytają opis, gdzie zawarte są wszystkie funkcję, założą na głowę
i stwierdzą, że warte są tej ceny. 999 złotych za słuchawki, które mają wszystkie najnowsze rozwiązania, grają całkiem dobrze i uniwersalnie, a dodatkowo są jeszcze wygodne.
Rozumiecie, o co mi chodzi? Być może są nudne i nie rzucają się w oczy, ale są też opłacalne i nie mają rażących minusów. Wracając jeszcze do dźwięku, o którym tak mało napisałem, to dodam, że ich najmocniejszą stroną jest bas i to kolejny dowód na to, że znajdą
wielu odbiorców.

ATH-ANC700BT
Dane techniczne:
• Typ: Nauszne
• Konstrukcja: Zamknięta
• Impedancja (Ω): 150 z ANC,
35 bez ANC
• Pasmo przenoszenia
(Hz): 5–40,000 Hz
• Czułość (dB/V): 98 dB/mW
z ANC, 95 dB/mW bez ANC
• Długość przewodu (m): 30 cm USB
A/micro USB; 1,2 m 3,5 mm/2,5 mm
• Złącze: 3,5 mm (mini Jack), USB
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Nowa odsłona Garmin: fēnix 5 Plus
A D A L B E R T FR E E M A N

@Fr eem anAdalbe r t

Garmin zaprezentował właśnie kolekcję zegarków fēnix 5 Plus – kolejną generację multisportowych
urządzeń typu smartwatch wyposażonych w GPS, a także w mapy topograficzne, wbudowaną
pamięć do przechowywania muzyki, funkcję zbliżeniowych płatności Garmin Pay™ oraz
nadgarstkowy pulsoksymetr Pulse-Ox, który pomaga aklimatyzować się na dużych wysokościach.
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Tak jak pozostałe z serii zegarków fēnix 5, fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus oraz fēnix 5X Plus zostały
stworzone z myślą o sportowcach i poszukiwaczach przygód każdego typu. Te surowe, ale
wykonane z niezwykłą dbałością zegarki, są dostępne w rozmiarach od 42 do 51 mm, a każdy
z nich ma jasny i czytelny nawet w świetle słonecznym wyświetlacz o przekątnej 1,2 cala.
Stanowi to 20-procentowy wzrost powierzchni ekranu w stosunku do poprzedniego modelu
fēnix 5S, dzięki czemu nawet osoby o drobniejszych nadgarstkach mogą nosić smartwatch
z dużym i wyraźnym wyświetlaczem. Każda z wersji ma wyświetlacz Garmin Chroma z podświetleniem LED, aby uczynić dane na tarczy zegarka jeszcze bardziej czytelne, nawet w pełnym słońcu. Klasa wodoodporności urządzenia wynosi 100 metrów.
Model fēnix 5X Plus jest pierwszym produktem marki Garmin w kategorii galanterii elektronicznej, oferującym nadgarstkowy pulsoksymetr.
Jest to funkcja przeznaczona dla osób działających na wysokościach wymagających aklimatyzacji. „Jesteśmy niezwykle podekscytowani faktem wyposażenia tego najpopular-
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niejszego outdoorowego zegarka GPS w nowe
funkcje. Każdy nowy model z serii fēnix 5 Plus
otrzymał najbardziej pożądane przez użytkowników dodatki, takie jak wgrane mapy, możliwość przechowywania muzyki czy płatności
zbliżeniowe. Ponadto, dzięki pulsoksymetrowi
w modelu fēnix 5X Plus, nasi klienci, będą mogli
doświadczać przygód także na większych wysokościach” – mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin
ds. sprzedaży.
Ja miałem do swojej dyspozycji dwa z nich.
Pierwszy, ten najmniejszy fēnix 5S Plus biały ze
srebrnymi dodatkami oraz większy fēnix 5 Plus.
Niestety, nie ma jeszcze w Polsce w sprzedaży
zegarka z tytanową bransoletą. Ma być później,
jak wyjaśnił dystrybutor. Bardzo spodobał mi się
mniejszy model. Jest zdecydowanie subtelniejszy,
ale z dużym wyświetlaczem i jeśli bym miał do
wyboru, to wybrałbym właśnie taki, ale w czarnej odsłonie. Jest bardzo zbliżony wyglądem do
testowanego i opisywanego Garmina 645.
Zegarek jest pakowany w standardowe pudełko,
które nijak się ma do pakowania Apple czy nawet
Samsunga albo Huawei. Jest szare i brzydkie,
a wewnątrz, nawet jeśli zegarek jest za ponad
trzy tysiące złotych, to jest zapięty na zwykłej
gąbce. Jedyne akcesorium to kabelek USB do
ładowania telefonu. Nie ma nawet ładowarki.
Kabel jest specjalny i nie dostaniemy go w sklepie komputerowym za rogiem.
Zegarek nie ładuje się szybko, a w nowej odsłonie mam wrażenie, że nie trzyma już tak długo,
jak mój stary fēnix 5. Nie zmienia to faktu, iż kilka

100

/ SPRZĘT / Nowa odsłona Garmin: fēnix 5 Plus

dni spokojnie nie musimy martwić się o szukanie gniazdka z prądem. Trenując każdego dnia
po około godzinę, półtorej, miałem mniej więcej pięć dni do dyspozycji. Mówię o wersji fēnix
5S Plus. Modele fēnix 5 Plus i fēnix 5X Plus według zapewnień producenta wytrzymają dłużej
bez ładowania. Model fēnix 5 Plus wyposażono w baterię wytrzymującą nawet 10 dni w trybie smartwatcha i osiem godzin w trybie GPS oraz w trybie słuchania muzyki. Wersja fēnix
5X Plus osiąga nawet 20 dni pracy w trybie smartwatcha oraz 13 godzin w trybie GPS i trybie
muzycznym. Użytkownik może też wprowadzić zegarek w tryb UltraTrac™, aby oszczędzać
energię w baterii i osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty czasu jej pracy.

Seria fēnix 5 Plus, poza nadgarstkowym pulsometrem i wszystkimi funkcjami łączenia się
znanymi z poprzedniej wersji zegarka, ma także wgrane do pamięci mapy, zoptymalizowane
tak, aby wskazówki nawigacyjne oraz pozycja były zrozumiałe po jednym spojrzeniu na tarczę. Mapy mogą być używane w trybie wyznaczania pętli, co jest szczególnie przydatne dla
biegaczy czy rowerzystów. Wystarczy wprowadzić dystans, jaki chce się przebyć, a zegarek
wyznaczy kilka pętli o określonej długości do wyboru.
Funkcja Trendline™, po raz pierwszy zastosowana w naszych urządzeniach dla rowerzystów,
pozwala zegarkom z serii fēnix 5 Plus wyznaczać trasy na bazie danych o ich popularności,
pobieranych z serwisu Garmin Connect™. Dzięki temu wiadomo, że na danym szlaku nic nie
zaskoczy użytkownika, ponieważ został on wcześniej przebyty przez wiele osób.
Dodatkowo, dzięki wbudowanej pamięci, modele fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus i fēnix 5X Plus
mogą pomieścić aż 500 utworów muzycznych. Nie ma więc potrzeby zabierania ze sobą
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telefonu, a gotowe playlisty można ściągnąć
z serwisów streamingowych takich jak np. iHeartRadio, Deezer i innych, lub bezpośrednio z komputera. Gdy playlista jest już załadowana na
zegarek, wystarczy połączyć go przez Bluetooth
ze słuchawkami (nie są elementem zestawu)
i cieszyć się ulubioną muzyką. Każdy z zegarków
z serii fēnix 5 Plus obsługuje także zbliżeniowe
płatności Garmin Pay, można zatem spokojnie zostawić w domu portfel i nadal korzystać
z wygody kart płatniczych. Tak jak przy Garminie
645 spokojnie możemy sparować zegarek ze słuchawkami AirPods od Apple.
Zegarek mnie zaskoczył, gdy wziąłem go do
ręki. Jest bardzo lekki – mam wrażenie, że fēnix
5 Plus, choć jest duży, ważył tyle, co plastikowy
Garmin 735. To jest super informacja, bo mój
stary fēnix 5 jest moim zdaniem za ciężki jak
na zegarek sportowy. Koperta zegarka została
wykonana z materiałów wysokiej jakości, tak
aby urządzenie sprawdziło się w każdych warunkach. Użytkownik może wybrać pomiędzy stalą
nierdzewną powlekaną metodą PVD z paskiem
silikonowym albo wzmocnioną, ale lżejszą wersją tytanową z bransoletą wykonaną także ze
szczotkowanego tytanu.
Po używaniu zegarka podczas przygotowań do
Biegu Powstania Warszawskiego muszę powiedzieć, że nabrałem wielkiej ochoty na zmianę.
Jednak mając nawet najtańszy i najmniej wyposażony fēnix 5, nie odczuwam braku funkcji treningowych. Oczywiście fajnie byłoby nie zabierać
telefonu, by słuchać muzyki czy płacić za zakupy
zegarkiem. Niestety, nie jest to jak na razie eko-
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nomicznie uzasadnione. Dla nowych użytkowników to będzie jednak dobry wybór. Cena
jest niewiele wyższa niż model porównywalny z poprzedniej edycji. Tu też należy się zastanowić, dla kogo to jest zegarek. Jeśli tylko biegamy i jeździmy rowerem, to polecam inne,
tańsze rozwiązania. Jeśli jesteśmy multisportowi lub lubimy najlepsze i najszersze rozwiązania, to polecam właśnie ten zegarek. Ostatnio zafascynowałem się grą w golfa i zegarek ten
świetnie pomaga w trakcie rozgrywki. Polecam zegarek.

Garmin fēnix 5 Plus
Plusy:
• Wykonanie
• Funkcjonalność
• Waga

wyimek

• Wygląd/styl
• Bateria
Minusy
• Cena

• Specjalny kabel do ładowania

wyimek
• Brak akcesoriów w zestawie
• -Opakowanie
• Mała liczba obsługiwanych
banków
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HTC U12 Plus
Życie na krawędzi
M AC I E J S K R Z Y P C Z A K

@nor be r tc al a

U12 Plus to obecnie flagowiec firmy HTC. Jest następcą wersji U11 Plus. Czy wyróżnia się czymś
pośród innych smartfonów dostępnych na rynku? Czy jest wart uwagi?
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Smartfony od jakiegoś czasu budzą coraz mniej
zainteresowania. Trudno się dziwić, bo każdy
kolejny flagowiec jest podobny do innego.
Dlatego producenci muszą się wysilać, żeby ich
produkt się wyróżniał, żeby to właśnie po niego
sięgnął klient. Nie inaczej jest w przypadku firmy
HTC i ich U12 Plus.
Wydaje się, że era plastikowych telefonów
z wyższej półki odeszła w zapomnienie. Obecnie
trendem jest korzystanie z połączenia szkła
i aluminium. Podobnie sprawa przedstawia
się w testowanym przeze mnie modelu. Szkło
mamy z przodu i z tyłu, a ramka wokół jest aluminiowa. Wersja kolorystyczna, którą otrzymałem (Translucent Blue) stanowi pierwsze
wyróżnienie – tylne szkło pozwala podejrzeć,
co kryje się w środku urządzenia. I w odróżnieniu od innego konkurencyjnego modelu, tutaj
mamy do czynienia z prawdziwymi (działającymi) komponentami.
A jak już przy pleckach jesteśmy, to oprócz przezroczystej obudowy znajdziemy tam również
podwójny aparat oraz czytnik linii papilarnych.
Podwójny aparat umieszczono także z przodu
telefonu. Nie ma tam za to żadnych fizycznych
przycisków. Ta sama kwestia tyczy się zresztą
ramki wokół. Ktoś mógłby jednak zadać pytanie, słuszne zresztą, że przecież z prawej strony
smartfonu znajdują się aż trzy przyciski. Jednak

W wersji Translucent Blue tylne szkło
pozwala podejrzeć, co kryje się w środku
urządzenia.

już przy pierwszym dotknięciu da się wyczuć, że
nie są one „prawdziwe”. HTC zdecydowało się na
podobny zabieg jak Apple w przypadku przycisku Home w iPhonie 8 – niby jest, ale go nie ma.
Tak naprawdę obudowa w HTC wykrywa, gdy
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wciśniemy przyciski zmiany głośności i uśpienia
i wywołuje różne akcje. Skąd taki dziwny krok?
HTC wyjaśnia, że zdecydowało się na usunięcie
fizycznych przycisków, żeby spełnić wymagania
do uzyskania stopnia ochrony IP68. Choć z drugiej strony smartfony innych firm mają również
ten sam stopień ochrony, a nadal posiadają
fizyczne przyciski. Rozwiązanie zastosowane
w U12 Plus, choć ma pewne zalety, ma też i wady.
Czasami te przyciski dziwnie się zachowują – raz
wymagają sporej siły, a raz łapią przypadkowe
muśnięcia. Jak jednak napisałem, jest to na szczęście sporadyczne zachowanie.
Dużo ciekawiej dzieje się jednak pod wspomnianymi przyciskami na, zdawać by się mogło, pustej
przestrzeni krawędzi. HTC zastosowało tam ulepszoną (względem modelu U11) technologię Edge
Sense 2. Dolna połowa krawędzi po obu stronach
telefonu wykrywa trzy rodzaje dotknięcia i na tej
podstawie potrafi wykonywać różne czynności.
Pierwsza akcja polega na podwójnym tapnięciu
jednej z krawędzi. Uruchomi to jakąś czynność
– domyślnie włączenie trybu jednoręcznego.
Kolejna akcja związana jest z inteligentnym
obrotem ekranu. Jeśli, dajmy na to, oglądamy
filmy lub przeglądamy Twittera w łóżku przed
spaniem (wiadomo, że to niezdrowo, ale kto
z nas tak nie robił), to wiemy, że w takiej sytuacji najczęściej trzeba zablokować obracanie
ekranu, jeśli chcemy oglądać, leżąc na boku.
W HTC U12 Plus dzięki lekkiemu ściśnięciu bocznych krawędzi nie trzeba się bawić w takie
ustawienia. Telefon zachowa aktualny stan wyświetlania bez obrotu. Bardzo przydatna
rzecz! Najciekawszy jest jednak trzeci możliwy gest – ściśnięcie obu krawędzi. Wywoła
ono jedną z predefiniowanych akcji. Może to być uruchomienie aparatu lub innej wybranej aplikacji; wywołanie asystenta głosowego; wykonanie zrzutu ekranu; czy też na przy-
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kład uruchomienie panelu Szybkiego Dostępu – miejsca, które możemy skonfigurować,
by wyświetlało skróty do włączenia ulubionych aplikacji, połączeń z wybranymi osobami,
a na dodatek u góry będzie wyświetlać nam kalendarz. Gestem ściśnięcia można także
wykonywać akcje w określonych aplikacjach. Na przykład w Aparacie może on wywołać
migawkę, w Mapach będzie przybliżał widok itd. Takie czynności można skonfigurować
dla wielu aplikacji. Technologia Sense Edge jest niczym 3D Touch w iPhone’ach – mimo
że nie jest konieczna do obsługi telefonu, to daje mu dodatkowe możliwości, ułatwiające
obsługę.
Kolejną rzeczą wartą uwagi jest moim zdaniem ekran – sześciocalowy Super LCD. Ma rozdzielczość 2880 × 1440 pikseli, co przekłada się na gęstość 537 PPI. U12 Plus ma wsparcie dla

Technologia Sense Edge jest niczym 3D Touch w iPhone’ach – mimo że
nie jest konieczna do obsługi telefonu, to daje mu dodatkowe możliwości
ułatwiające obsługę.

przestrzeni kolorów DCI-P3, zapewnia więc dużo większą głębię niż sRGB. Kolory są żywe,
ale nie przejaskrawione. Można by rzec, że odbiór barw jest bardzo przyjazny dla oka.
Przejdźmy do dźwięku. W tej kwestii, jak pewnie część z Was wie, HTC zawsze było na
topie. Nie inaczej jest i tym razem. Standardem jest, że odtwarzany z wbudowanych
głośników dźwięk z telefonów HTC daje dużo lepsze doznania niż w wielu produktach
konkurencji. W modelu U12 Plus jest tak samo. Dźwięk jest czysty i donośny dzięki systemowi HTC BoomSound Hi-Fi. Głośniki to jednak nie wszystko. W zestawie z telefonem
znajdziemy również słuchawki – HTC USonic. Zanim jednak o nich napiszę, należałoby
się zatrzymać chwilkę nad jednym tematem. U12 Plus poszedł za trendem pozbycia się
gniazda mini Jack. Jedyną możliwością podłączenia do niego słuchawek jest albo przez
Bluetooth, albo z wykorzystaniem portu USB-C. W przypadku USonic zastosowane jest to
drugie rozwiązanie. Jeśli chcemy korzystać ze standardowych przewodowych słuchawek,
musimy zaopatrzyć się w przejściówkę, bo tej nie ma w zestawie. Wróćmy do USonic. Są to
słuchawki dokanałowe z aktywną redukcją szumu. Co jednak ciekawego, przy pierwszym
podłączeniu ich do telefonu mamy możliwość skonfigurowania odbioru dźwięku indywidualnie pod nas. I rzeczywiście daje się to odczuć, oczywiście na plus.
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Smartfony to obecnie nie tylko urządzenia do komunikowania, ale coraz częściej do przechowywania ważnych danych. Dlatego równie ważne jest ich zabezpieczenie. W HTC U12
Plus znajdziemy kilka możliwości zabezpieczenia dostępu do telefonu. Podstawowym jest
oczywiście wzór zabezpieczający. Oprócz niego mamy jeszcze dwa sposoby. Pierwszym
jest czytnik linii papilarnych umieszczony z tyłu. Jako użytkownik iPhone’a 6s Plus miałem obawy, czy zamiast trafiać w czytnik, nie będę mazał po tylnych obiektywach. Na
szczęście okazało się to bezpodstawne, bo szybko przyzwyczaiłem się do umiejscowienia
sensora. A jak jest z jego działaniem? Bezproblemowo. Czytnik rozpoznaje palec szybko
i bezproblemowo. Dzięki temu można na przykład błyskawicznie odblokować ekran.
Drugim zabezpieczeniem jest z kolei rozpoznawanie twarzy. Nie jest ono jednak na takim
poziomie technologicznym, jak Face ID, co przyznaje sam producent. Choć zaleca włączenie tej blokady, to ostrzega również, że można ją obejść przy użyciu na przykład zdjęcia.
Niemniej jednak należy oddać, że blokada ta działa również bardzo dobrze i sprawnie.
Rozpoznawała mnie bez względu na to, czy miałem okulary, czy nie, byłem ogolony czy
zarośnięty, miałem czapkę itd. Problemy pojawiają się w słabym oświetleniu i wtedy
pewną pomocą może być uaktywnienie opcji, która w takich warunkach rozjaśni ekran
telefonu, żeby lepiej doświetlić naszą twarz.
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Tyle już napisałem o różnych komponentach, a jeszcze nic o tym, co kryje się pod maską.
A tam, jak można spodziewać się po flagowcu, znajdziemy mocny sprzęt. Sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 845 taktowany do 2.8 GHz. U12 Plus ma aż 6 GB pamięci
RAM. Zapewnia to bardzo płynne działanie nawet w wymagających aplikacjach czy grach.
Telefon szybko przełącza się między programami, bez żadnych zwiech. Model podstawowy jest dodatkowo wyposażony w 64 GB pamięci ROM, choć testowany przeze mnie
ma jej dwa razy więcej, czyli 128 GB. Dodatkowo można tę pamięć jeszcze zwiększyć
poprzez kartę micro SD. Wkłada się ją do hybrydowej tacki SIM, gdzie musimy dokonać
pewnego wyboru – czy chcemy korzystać z dwóch kart SIM i mieć do dyspozycji tylko
fabryczną pojemność pamięci, czy też chcemy zwiększyć pamięć poprzez dodanie karty
mico SD, ale za to kosztem jednej karty SIM.

Do zestawu dołączone są słuchawki dokanałowe z aktywną redukcją szumów.

Telefon ma preinstalowany Android w wersji 8.0 Oreo i gwarancję, że otrzyma również
uaktualnienie do wersji P. W środku znajdziemy też moduły Bluetooth 5 oraz Wi-Fi w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac. Wbudowana bateria ma pojemność 3500 mAh. Przy normalnym wykorzystaniu starcza na cały dzień, ale już przy nieco wzmożonej aktywności może
zabraknąć energii trochę wcześniej. Tutaj dochodzimy do pewnej niespodzianki. Obecnie
flagowce największych firm umożliwiają ładowanie indukcyjne. Po tylu latach nawet Apple
zdecydowało się na dodanie tej funkcji. Tymczasem HTC postanowiło nie dawać takiej
możliwości. Według oficjalnych tłumaczeń było to spowodowane tym, żeby telefon nie był
zbyt gruby. Co ciekawe, U12 Plus i tak jest grubszy niż ubiegłoroczny U11 Plus. Dlatego nie
rozumiem takiego kroku wstecz. Brak ten rekompensuje nieco dołączona do zestawu ładowarka, która naładuje nasz telefon bardzo szybko. Ze stanu zupełnego rozładowania do
100% potrzebuje dokładnie dwóch godzin.
Przejdźmy wreszcie do ostatniego z najważniejszych komponentów, jakim jest aparat,
a raczej aparaty. Według raportu DxOMark z maja 2018 roku zastosowany w U12 Plus aparat
tylny zdobył najwięcej punktów, bo aż 103. Wiadomo jednak, że testy lepiej przeprowadzić
samemu, niż opierać się na liczbach. Tylny aparat składa się z dwóch obiektywów – szerokokątnego 12MP z przysłoną f/1.75 oraz teleobiektywu 16 MP z przysłoną f/2.6. Dzięki temu
mamy do dyspozycji dwukrotny zoom optyczny do oraz dziesięciokrotny zoom cyfrowy.
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Aparat ma również wbudowaną optyczną stabilizację obrazu. Autofocus jest laserowy
i współpracuje z sensorem PDAF. Zastosowanie dwóch obiektywów pozwala również na
osiągnięcie efektu bokeh w sposób automatyczny lub ręczny. Z przodu również mamy
dwa obiektywy, tym razem dwa takie same szerokokątne 8 MP z przysłoną f/2.0. Tutaj
także można skorzystać z efektu rozmycia tła. Aplikacja sterująca aparatem wyposażona
jest w różne wodotryski, jak wspomniany tryb rozmycia czy też naklejki AR. Są to efekty
podobne do tych dostępnych na Snapchacie czy Messengerze, gdzie na naszą twarz
nakładane są w czasie rzeczywistym różne elementy, jak np. pysk i uszy psa. (Nie)stety nie
uświadczymy tu czegoś na wzór Animoji lub Memoji. Aplikacja zarządzająca aparatem
w HTC ma jednak coś, czego brakuje mi w iPhonie – tryb Pro, gdzie można samemu konfigurować wszystkie ustawienia. A jak wychodzą zdjęcia? Jak można się spodziewać, bardzo
ładnie. Aparat jest szybki, zdjęcia ostre. Nawet w ciemniejszych warunkach oświetleniowych. Warto zaznaczyć, że zdjęcia nie są przejaskrawione, wychodzą naturalnie. Podobnie
jest z filmami. Tylnym aparatem
można nagrywać w jakości 4K przy
60 lub 30 klatkach na sekundę. Jeśli
zaś chodzi o nagrywanie w zwolnionym tempie, to do dyspozycji mamy
rozdzielczość 1080p i 240 klatek na
sekundę. Z jednej strony to dużo,

Dziwi brak ładowania
bezprzewodowego, skoro nawet Apple
się do niego przekonało.

110

/ SPRZĘT / HTC U12 Plus – Życie na krawędzi

111

a z drugiej – są na rynku modele, które oferują 960 fps. To, co jest jeszcze warte odnotowania, jeśli chodzi o nagrywanie, to ciekawa możliwość wyodrębniania nagrywanych dźwięków – tak zwany Soniczny Zoom. Załóżmy, że przechodzimy obok grajka w zaludnionym
terenie. Dzięki wspomnianej funkcji możemy zrobić „zbliżenie” na dźwięk grajka, a wyciszyć otoczenie. Działa to zaskakująco dobrze!
Podsumowując: HTC U12 Plus to rzeczywiście produkt z najwyższej półki. Ma świetny aparat, przyjemne głośniki, spory ekran wyświetlający ładnie kolory czy świetną technologię
Sense Edge. Owszem, znajdziemy w nim pewne kompromisy, jak choćby brak ładowania
indukcyjnego czy brak prawdziwych przycisków głośności i usypiania. Ale tak po prawdzie,
który smartfon nie ma żadnych mankamentów? Pozostaje tylko ostatnia kwestia, czyli
cena. Ta również nie odstaje od półki flagowców. Wersja z 64 GB pamięci kosztuje 3500 zł,
co małym wydatkiem nie jest. Jeśli jednak
zależy Wam na dobrym aparacie, świetnym dźwięku, dołączonym słuchawkom
z aktywną redukcją szumów, to nie zawiedziecie się na HTC U12 Plus.Wyimki

HTC U12 Plus
Plusy:
• świetny aparat,
• duży ekran z dobrym
odwzorowaniem kolorów,
• technologia Sense Edge,
• dołączone do zestawu słuchawki
dokanałowe z ANC,
• dołączona do zestawu
szybka ładowarka.
Minusy:
• brak ładowania indukcyjnego,
• przyciski głośności i usypiania,
które nie zawsze działają dobrze,
• brak portu mini Jack,
• cena.
Producent: HTC
Gdzie kupić: X-Kom
Cena: 3 499 zł
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Logitech K780
– jedna, by wszystkie połączyć
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Praca wymaga ode mnie korzystania z kilku urządzeń równocześnie. Tak jest mi i wygodniej,
i szybciej, bo do niektórych zadań tablet jest lepszy niż laptop, a smartfona potrzebuję właściwie
cały czas. Łączy je jedno: na każdym z nich piszę.
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Gdy wraz z pierwszym iPadem do sprzedaży wszedł Keyboard Dock, zamówiłem go natychmiast. Był idealny, gdy musiałem skupić się tylko na tekście – ówczesny tablet nie pozwalał
wyświetlić kilku aplikacji na ekranie, nie było zresztą też na nim tyle zaprzątającego głowę
oprogramowania, wszystkie rozpraszacze były schowane. Dawał też namiastkę poczucia obcowania ze sprzętem bliższym klasycznemu PC, niż faktycznie iPad nim wtedy był.
Miał w końcu wyjście audio, które można było podpiąć do stacjonarnych głośników, oraz
30-pinowe złącze, do którego dało się podpiąć ładowarkę. Wyznaczał więc na biurku miejsce, legitymizując tablet (kojarzony wtedy z nieudanymi eksperymentami działających na
Windows oraz palmtopami o ograniczonych możliwościach) jako narzędzie pracy. Przede
wszystkim jednak Keyboard Dock pozwalał używać ekranu tabletu w pionie podczas pisania, co dawało znacznie wygodniejszy podgląd całej strony niż na jakimkolwiek innym urządzeniu. W dokładnie ten sam sposób przez większość czasu używam K780. Bo mogę.
Logitech wypuścił na rynek wiele świetnych klawiatur, z flagową Ergo na czele. K780 ma
mniej zapadającą w pamięć nazwę, nie jest też równie mocno promowana, co uważam za
błąd. Nie dość bowiem, że jest znacznie tańsza, to też pisze się mi na niej równie wygodnie. Klawiatura jest zrobiona z najwyższej jakości plastiku oraz gumy. Ta pokrywa dolne krawędzie, zrobiono też z niej podstawkę za górną krawędzią, do której wstawiamy smartfon
bądź tablet (lub też oba te urządzenia naraz). Układ przycisków jest klasyczny, mamy więc
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pełny rząd przycisków od F1 do F12 na górze, klawisze Control, Alt i Start z dodatkowymi
oznaczeniami Command i Option, by pasowały one do układu na macOS oraz iOS. Po prawej jest też blok numeryczny, będący dużym ułatwieniem dla osób pracujących choćby
w Excelu. Użytkownicy urządzeń mobilnych powinni docenić dodatkowe oznaczenia na
klawiszach funkcyjnych, wywołujące menu i wyszukiwanie, sterujące muzyką i dźwiękiem,
a także pozwalające cofać i blokować ekran. Dodatkowo, przyciski od F1 do F3 są, w przeciwieństwie do pozostałych, białe i pozwalają przełączać się pomiędzy sparowanymi urządzeniami. Klawiatura komunikuje się przez Bluetooth bądź odbiornik radiowy Unifying (na USB)
i może być powiązana z maksymalnie trzema urządzeniami. Przełączanie jest błyskawiczne,
właściwie od razu po wciśnięciu przycisku przypisanego do danego sprzętu możemy na nim
pracować. Parowanie jest niewiele wolniejsze, bo wystarczy przytrzymać chwilę przycisk, by
urządzenie pojawiło się na liście wyszukiwanych klawiatur. Zasilana jest z dwóch baterii AAA,
które powinny wytrzymać wiele miesięcy, niemniej jednak szkoda, że zamiast nich nie zastosowano akumulatora i ładowania przez USB.

Klawiatura zagościła na stałe na moim biurku w domu, sparowałem ją ze smartfonem
z Androidem, iPadem oraz MacBookiem (podpiąłem adapter Unifying do monitora, działającego też jak dock). Stała się moim głównym narzędziem do wprowadzania tekstu, toteż
potrzebowałem chwili, by się do niej przyzwyczaić, na co dzień używam bowiem MacBooka
z 2015 roku z klawiaturą o minimalnym skoku i zdecydowanie innym kształcie klawiszy.
W K780 są one okrągłe, z dużymi przestrzeniami pomiędzy nimi, mają też wyraźny, całkiem
długi skok. Wyczucie klawiatury przyszło mi dość łatwo, bo skok i miękkość przycisków
dobrano idealnie: wyraźnie czuć moment, w którym przycisk jest wciśnięty. Klawiatura jest
bardzo cicha, choć, podobnie jak w Ergo, już po kilku dniach dość intensywnego używania
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pojawił się problem skrzypiącej spacji. Przy wciskaniu jej lewym kciukiem przy dolnej krawędzi, na szerokości klawiszy „C” oraz „V”, ociera ona o korpus klawiatury, wydając z siebie cichy,
ale irytujący dźwięk. Powtarzanie się tego błędu w kolejnym produkcie Logitecha wskazuje
na błąd konstrukcyjny, a nie wadę testowego egzemplarza. To był jednak jedyny problem,
z jakim się spotkałem, K780 zachęcała bowiem do pisania za każdym razem, gdy do niej siadałem. Okrągłe klawisze mają mnóstwo uroku, a to, że są delikatnie wgłębione, dodatkowo
zwiększa komfort pisania i znacznie ułatwia bezwzrokowe prowadzenie po nich opuszków
palców. Bardzo dobre są też klawisze strzałek: równej wielkości, bez trudu więc je można
wyczuć, nie sposób też wcisnąć przypadkiem sąsiedni przycisk (tak, uważam, że w nowych
klawiaturach Apple źle rozwiązało ten element).
Jak wspominałem we wstępie, K780 szczególnie dobrze zgrywa się z iPadem. W przypadku
modelu Air 2, zarówno pionowo, jak i poziomo, widzimy cały ekran, nie chowa się on w podstawce. Brakuje regulacji kąta nachylenia wyświetlacza, choćby w minimalnym zakresie;
podczas dłuższego pisania mój kręgosłup wyraźnie dał o tym znać. Dodatkowe klawisze
funkcyjne pozwalają korzystać z opcji, których nie da się wywołać na iPadzie w żaden inny
sposób. Da się z każdego miejsca systemu włączyć Spotlight, a także sterować odtwarzaniem bez pokazywania Centrum Sterowania. Na Androidzie opcji jest jeszcze więcej, bo sys-

Brakuje regulacji kąta nachylenia wyświetlacza,
choćby w minimalnym zakresie.
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tem jest lepiej dostosowany do obsługi za pomocą klawiatury (pełna nawigacja pomiędzy
elementami interfejsu to coś, co chętnie zobaczyłbym w iOS). Na macOS i Windows mamy
z kolei narzędzie Logitech Options, które nie tylko pozwala zmienić układ (bez niego nie da
się korzystać z K780 na Macu, bo Option i Command mają pozamieniane funkcje i nie da się
ich przypisać prawidłowo w Preferencjach), ale też skonfigurować przyciski funkcyjne (łącznie cztery, od F4 do F6 oraz Insert). Jeżeli używacie innych urządzeń Logitecha, to wystarczy,
że zaktualizujecie Options, by program rozpoznał klawiaturę.
To, że oprócz komputera do pracy wykorzystujemy też przynajmniej smartfon, stało się standardem. Przeskakiwanie z jednego urządzenia na drugie bywa niezbędne, ale też rozpraszające, im mniej więc będziemy przy tym się odrywać od tej ważniejszej czynności, tym lepiej.
K780 pozwala nad tym zapanować, bo przełączanie się pomiędzy sprzętami działa perfekcyjnie. Ponadto jest to po prostu świetna klawiatura z drobnymi wadami, które producent
mógłby w kolejnej wersji poprawić. W mojej pracy sprawdza się zdecydowanie lepiej niż
droższa Ergo – fakt, nie ma podświetlenia ani pokrętła, obu tych elementów jednak zazwyczaj nie potrzebuję.

Logitech K780
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• świetnie wyczuwalne
wyimek klawisze
• błyskawiczne przełączanie
pomiędzy urządzeniami
Minusy:
• skrzypiąca spacja
• brak regulacji nachylenia
ekranu tabletu
Cena: około 480 PLN
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Logitech Crayon – kredka zamiast ołówka
DOMINIK Ł ADA

@domi ni k lada

Podczas prezentacji Apple o edukacji, tej w marcu, zaprezentowano nowego iPada. Jest on
zaprojektowany przede wszystkim dla uczniów i studentów. Tańszy od wersji pro, ma parę gorszych
parametrów, ale ma przede wszystkim wprowadzoną obsługę Apple Pencil. Apple’owy ołówek
jest dość drogi, nie ma co tego ukrywać, dlatego podczas prezentacji nowego iPada Tim Cook
zaskoczył wszystkich i… zaprezentował dla niego alternatywę – rysik Logitech Crayon. Czyli kredkę.
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Co jest bardzo istotne, kredka od Logitech jest
przeznaczona TYLKO do używania z nowym iPadem (2018). O ile Apple Pencil możemy używać
ze wszystkich iPadami Pro (12,9", 9,7" oraz 10,5")
i oczywiście z nowym iPadem, to z kredką już nie
jest tak dobrze. Zapewne wielu użytkowników
chciałoby mieć Crayon i zapłacić za niego połowę
tego, co za Apple Pencil. Ale cóż Logitech Crayon
jest przeznacozny wyłącznie dla „edukacyjnego”
iPada i tylko edukacja może go kupić za równowartość 50 dolarów.
Tak jak Pencil, Crayon ładujemy kablem Lightning,
ale jego złącze jest lepiej zaprojektowane. Nie
ma potrzeby podłączać kabla przez przejściówkę,
której zwyczajem jest się szybko gubić, tylko
zwyczajnie, tak jak w iPhonie czy iPadzie, dostaliśmy złącze. Ładowanie jest bardzo szybkie. Do
pełna naładowany Crayon działa według producenta przez osiem godzin. Nie udało mi się tego
osiągnąć w testach. Nadal jest nierozładowany.
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W odróżnieniu od Pencila Crayon ma prostokątny przekrój, który jest, o dziwo, bardzo wygodny
w trzymaniu. Nie wiem, czy nie leży lepiej niż Pencil, ale to kwestia własnych preferencji.
Jest cały aluminiowy, przez co, przynajmniej w pierwszym wrażeniu, zdaje się wytrzymalszy
– taki w sumie powinien być priorytet w urządzeniu dla uczniów.
Zaskoczony byłem tym, w jaki sposób się paruje. To znaczy, nie paruje się, bo po uruchomieniu od razu podłącza się automatycznie do iPada. Bez żadnej filozofii, klikania, uruchamiania
konfiguratorów itp. Po prostu wciskamy przycisk i po kłopocie. Świetna sprawa – szczerze,
nie mam nawet pojęcia, jak to się dzieje i to jest najważniejsze. Przypomnę tylko, że Apple
Pencil trzeba włożyć w gniazdo Lightning iPada Pro, aby go sparować; tu tego nie mamy.
Podobnie do Apple Pencil, Logitech Crayon jest oczywiście bardzo responsywny. Można nim
rysować, pisać czy sterować iOS. Nie ma tylko rozpoznawania nacisku, ale z drugiej strony
można nim pisać i rysować pod różnym kątem, nawet „rozmazywać” szerszą krawędzią.
Świetny sprzęt. Warto kupić, tym bardziej w tej cenie. Problem tylko jest jeden – trzeba mieć
możliwość robienia zakupów jako instytucja edukacyjna. Ale jest światełko w tunelu. Pudełko
jest spolszczone, możemy zatem liczyć, że już niebawem będzie oficjalnie i u nas dostępny.

iPada do testów dostarczył nam iSpot.pl
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LaCie DJI Copilot
– backup bez komputera
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Backup na smartfonie to nie problem – wystarczy Wi-Fi, by przesłać dane do chmury. Gdy jednak
jest ich dużo, a na dodatek korzystamy ze sprzętu, który nie łączy się bezpośrednio z siecią, robi się
trudniej. By nie musieć nosić ze sobą wszędzie komputera, LaCie opracowało prostsze rozwiązanie.
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Dysk do backupu powinien spełniać trzy podstawowe wymagania: być pojemny, niezawodny
i dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy. Dwa
pierwsze wydają się łatwe do spełnienia, bo
dużych dysków mamy na rynku mnóstwo i niemal
zawsze są na tyle dobrej jakości, że nie utracimy
przez nie danych. Dostęp do pamięci wydaje się
znacznie trudniejszy, bo pamięci o dużej pojemności mają zazwyczaj złącze USB, czasem zdarzają
się też przeznaczone do smartfonów pendrive'y
z Lightning, micro USB oraz USB-C. Są też mniej
popularne rozwiązania w postaci czytników kart
do smartfonów, dzięki którym przerzucimy dane
na urządzenie, które zawsze mamy ze sobą, ale
tu ogranicza nas pamięć wewnętrzna telefonu
i prędkość, często mniejsza niż przy transferze do
komputera. LaCie podjęło współpracę z jednym
z najbardziej rozpoznawalnych producentów dronów, DJI, i opracowało dysk właśnie dla nich przeznaczony, choć prócz nazwy nic nie wskazuje na
to, by Copilot (bo tak nazywa się testowane urządzenie) był do nich specjalnie dostosowany.
Podczas gdy coraz więcej firm decyduje się na
wykorzystanie SSD, sercem Copilota jest HDD
o pojemności 2 TB. Zamknięto go w plastikowej obudowie otoczonej warstwą grubej gumy,
amortyzującej uderzenia. Może się to okazać
niewystarczające w przypadku upadków z większych wysokości, a także w sytuacji, gdy zostanie
trafiony w nieosłoniętą część. Na płaskiej części
obudowy ukryto monochromatyczny wyświetlacz, który umożliwia odczytanie poziomu naładowania akumulatora, wolnego miejsca oraz
aktualnie podłączonych nośników. Pojawiają się
na nim też komunikaty o statusie kopiowania
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danych i uśpieniu. Do sterowania przeznaczono zaledwie jeden przycisk, który w zależności od długości przyciśnięcia, wywołuje inną czynność (rozpoznawane jest tylko krótkie i długie przyciśnięcie, sterowanie nie jest na szczęście zbyt skomplikowane). Na jednej
z krawędzi umieszczono wszystkie złącza komunikacyjne oraz port ładowania. Jest więc
USB-C, USB-A, czytnik kart SD oraz micro USB, do którego można podłączyć przedłużacz
z Lightning, USB-C bądź kolejnym micro USB. Kabelek ten jest o tyle wygodny, że można
owinąć go wokół dysku tak, że nie wystaje z gumowej osłony. Porty są w zagłębieniu, co
utrudnia trochę korzystanie z nich (zwłaszcza w sytuacji, gdy używamy kilku nośników jednocześnie), ale umieszczenie ich w ten sposób pozwoliło też dodać zaślepkę, ograniczającą
dostawanie się do nich kurzu. Jakość materiałów jest bardzo dobra, choć gumowa osłona
błyskawicznie zbiera brud i nie daje się łatwo wyczyścić.

By przygotować Copilota do pracy, trzeba go naładować. Urządzenie ma dużą ładowarkę, która
ładuje je w około trzy godziny. Można też podłączyć je do ładowania przez USB-C za pomocą
innej ładowarki, ale wtedy proces trwa znacznie dłużej. Długość pracy na jednym ładowaniu
trudno ocenić, bo wiele zależy od tego, co podłączamy do dysku i ile danych jest do przesłania. Bez większego problemu akumulator wystarczy do pobrania danych z kilkunastu kart SD
o pojemności 32 GB. Dysk może służyć za powerbank, choć z uwagi na to, że nie ładuje smartfona zbyt szybko, potraktowałbym to wyłącznie jako awaryjne źródło energii. Obsługa urządzenia jest prosta – po podłączeniu nośnika danych na ekranie wyświetla się pytanie, czy skopiować
z niego dane na dysk. Jeśli to potwierdzimy, na ekranie pokaże się pasek postępu (przydałby się
też szacowany czas, tego niestety brakuje), a na koniec wyświetlone zostanie podsumowanie
z informacją, ile miejsca jeszcze zostało. Aplikacja na smartfony i tablety pozwala na podstawowe zarządzanie danymi. Możemy z niej przeglądać zdjęcia i to komfortowo, bo choć potrafią
otwierać się powoli, to wyświetlają się w pełnej rozdzielczości i opatrzone są też danymi EXIF.

122

/ SPRZĘT / LaCie DJI Copilot – backup bez komputera

Przenoszenie danych ze smartfona na dysk nie jest ani zbyt szybkie, ani wygodne, aplikacja
nie pozwala tego zautomatyzować, a przenoszenie wymaga zaznaczenia konkretnych zdjęć
(nie da się tego robić całymi albumami). Niewątpliwą zaletą jest natomiast podgląd na iOS-ie
danych na nośnikach podłączonych do Copilota, pełni on więc funkcję nie tylko zewnętrznej
pamięci, ale i adaptera na USB-A, USB-C i czytnika kart SD. Na komputerze dane podzielone są
na katalogi, ale opisane są wyłącznie datą i godziną, nie zaś typem nośnika, z którego pochodzą. Zdecydowanie prościej jest wykorzystać do importu systemowe Zdjęcia czy Lightrooma.
Prędkość dysku jest niezła, choć zewnętrzne SSD przyzwyczajają do znacznie szybszych transferów. Test wykonałem na MacBooku Pro 13" z końca 2016 roku, z portami USB-C o przepustowości 10 Gb/s. Blackmagic Disk Speed Test wykazał, że prędkość zapisu i odczytu danych jest
niemal taka sama (odpowiednio 123,1 MB/s oraz 123,8 MB/s). Standardowo też, wykonałem test
kopiowania wielu małych (1000 plików o wielkości 1,1 MB) i jednego dużego pliku (o wielkości
2,53 GB). Transfer małych plików z komputera na dysk trwał 68 sekund, w drugą stronę natomiast zajął 23 sekundy. W przypadku dużego pliku czasy te wyniosły odpowiednio 2 minuty
i 49 sekund przy kopiowaniu na dysk i 1 minutę i 49 sekund w drugą stronę.
DJI Copilot nie przytłacza nadmiarem funkcji, ale ze swojej roli wywiązuje się świetnie. Kopiowanie danych
z kart pamięci i pendrive'ów na dysk

LaCie DJI Copilot

jest tak proste, jak to tylko możliwe,

• Design: 5/6

działa też bezbłędnie. Jako urządze-

• Jakość wykonania: 5/6

nie przenośne jest trochę uciążliwy, bo

• Oprogramowanie: 4/6

waży sporo i zajmuje niemało miejsca,

• Wydajność: 5/6

szkoda też, że LaCie nie opracowało

Plusy:

wariantu z SSD, który byłby odporniej-

• bardzo prosta obsługa

szy na uszkodzenia i szybszy.

• duża pojemność
• kilka złącz do podłączenia wszystkich
popularnych nośników
Minusy:
• ciężki
• przeciętna prędkość transmisji danych
• długi czas ładowania
Cena: około 1750 PLN
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Hyper Drive 8 w 1 z ładowarką indukcyjną Qi
– stacja dokująca do Waszego MacBooka
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Przejściówki do MacBooków wyposażonych tylko w złącza USB-C to był bardzo modny temat
jakiś rok temu. Wszyscy byli wtedy w szoku, że Apple „wykastrowało” komputery. Doszło do tego,
że Apple obniżyło o 30% ceny akcesoriów na USB-C. Trochę czasu minęło, wszyscy „przespali” się
z tematem i nie robią już z tego większego problemu. Każdy też nabył pewnie jakąś przejściówkę
z USB-C na inne, potrzebne mu porty.
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Przez ręce redakcyjnych kolegów oraz moje przewinęły się przez ten czas najróżniejsze
konfiguracje przejściówek. Każda miała zalety i wady, aż trafiłem na Hyper Drive 8 w 1,
przejściówkę tylko z dwiema wadami, ale przynajmniej ośmioma zaletami.
Gdy pierwszy raz zobaczycie to urządzenie, to niestety negatywnie zaskoczy Was jego
wielkość, w sumie słowo przejściówka nie oddaje ani jego rozmiarów, ani możliwości.
Rozmiarami jest prawie identyczne z dwoma iPhone’y X położonymi na sobie, ale możliwości ma ogromne.
Konfiguracja wszystkich dostępnych portów
8 w 1 wygląda następująco:
• HDMI dla 1080p@60Hz, 4K@30Hz,
• Gigabit Ethernet,
• czytnik SD (UHS-I 104MB/s),
• czytnik micro SD (UHS-I 104MB/s),
• 3 × USB 3.1 Gen. 1 (5Gb/s),
• USB-C 50-60 W Power Delivery dla ładowania laptopa.

Podsumowując jej możliwości,
posiadając tę przejściówkę,
a może bardziej hub, do
swojego komputera z USB-C
podłączycie dosłownie
wszystko, a nawet więcej.
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To ostatnie złącze jest bardzo ważne, jeśli
tę przejściówkę chcemy wykorzystywać
z MacBookiem 12", który ma tylko jedno złącze
USB-C. Do niego podłączamy zasilanie, które
potem ładuje nasz komputer.
Podsumowując jej możliwości, z tą przejściówką,
a może bardziej hubem, do komputera z USB-C
podłączycie dosłownie wszystko, a nawet więcej. Razem ze Hyper Drive 8 w 1 dostajemy kabelek USB-C–USB-C, dzięki któremu podłączymy
go do komputera. Kabelek potrafi przesyłać
dane z pełną szybkością, dzięki czemu potencjał
wszystkich złączy wykorzystamy w pełni.
Sprawdziłem działanie wszystkich złączy i nie
ma się do czego przyczepić. Wszystko działa tak,
jak powinno.
Ale to nie koniec, bo dostajemy w tym produkcie coś ekstra, tym czymś jest możliwość ładowania indukcyjnego telefonów w standardzie
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Qi. Jest ona kompatybilna z telefonami iPhone X, 8, 8 Plus, ale też z telefonami z systemem
Android, wyposażonymi w ładowanie indukcyjne.
Podstawka do ładowania telefonu jest bardzo sprytnie pomyślana. Jej ruchomy element
pozwala na położenie telefonu na niej, ale również na postawienie go do pionu, w pozycji, w której bez problemu zadziała FaceID po samym spojrzeniu na telefon. Konstrukcja
ruchomej podstawki jest bardzo dobrze wykonana. Bez problemu utrzymuje i nie opada
pod jego naciskiem. Aby telefon się nie zsuwał, podstawa ma cztery gumowe wypustki,
trzymające go na swoim miejscu. Zastosowane w stacji dokującej Hyper komponenty
oraz specjalne elementy i kształty rozpraszające ciepło i trzymające je z dala od smartfona
pozwoliły utrzymywać maksymalne ładowanie 7,5 W przy temperaturze pracy poniżej
36°C. Co więcej, mimo że telefon się nie nagrzewa, to ładuje się tak samo szybko jak zwykła ładowarka indukcyjna.

Dostajemy w tym produkcie coś ekstra, tym czymś jest możliwość ładowania
indukcyjnego telefonów w standardzie Qi.

Jeśli już jesteśmy przy wyglądzie, to warto poświęcić mu kilka zdań. Hyper Drive 8 w 1 jest
naprawdę doskonale wykonany. Materiałem, z którego w większości się składa, jest aluminium w kolorze zbliżonym do apple’owego Space Gray. Góra urządzenia to czarny plastik, ale
bardzo dobrej jakości. Kilkanaście dni wrzucania do go plecaka pełnego innych przedmiotów
nie popsuło jego wyglądu. Jego konstrukcję więc spokojnie można uznać za dopracowaną.
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Hub Hyper Drive 8 w 1 pozwali nam się pozbyć wszystkich dodatkowych adapterów i ładowarek i korzystać tylko z jednego urządzenia do podłączenia akcesoriów i ładowania wielu
urządzeń. Ma niestety dwie wady, o których wspomniałem. Pierwsza nie jest za duża,
a w sumie jest, bo to duża wielkość. Z tym da się żyć, bo mamy jedno urządzenie, które
wrzucamy po prostu do torby. Druga to cena 599 złotych. Ale pamiętajmy, mamy komplet złączy i ładowarkę indukcyjną, a wszystko w poręcznej formie. To w sumie nie przejściówka, nawet nie hub, to stacja dokująca dla Waszego MacBooka.
Sprzęt do testów dostarczył sklep CSOP
Ocena iMagazine:
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Twój klucz do bezpiecznego konta Google
PAT R YC J A R U D N I C K A

@iPat r yc jaR

W ciągu ostatnich lat serwis Google stał się jednym z najpopularniejszych dostawców usług.
Większość z nas zapewne używa konta mailowego właśnie od Google, korzysta z dokumentów lub
przestrzeni dyskowej. Konta te, dzięki dwustopniowej weryfikacji, są bardzo bezpieczne, ale ciągle
istnieje ryzyko włamania i przejęcia dostępu przez osoby do tego niepowołane.
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Haker może uzyskać dostęp do maila, próbując odzyskać hasło lub przejmując aplikację, której
kiedyś daliśmy sami bardziej lub mniej świadomie dostęp, np. logując się do niej za pomocą
naszego Google.
Aby temu zapobiec, powstał „program
ochrony zaawansowanej”. Kierowany
jest przede wszystkim do osób szczególnie narażonych na celowane ataki, czyli
do dziennikarzy, biznesmanów i osób
publicznych. Ochrona zaawansowana
wykracza poza weryfikację dwuetapową. Aby zalogować się na konto, trzeba
będzie, oprócz podania hasła, użyć fizycznego Klucza Bezpieczeństwa Google.
Pozostałe metody autoryzacji, takie jak
kody wysyłane przez SMS lub aplikacja
Google Authenticator, przestaną działać. Ochrona zaawansowana będzie też
automatycznie ograniczać dostęp aplikacjom innych firm do najbardziej poufnych danych, np. e-maili i plików na Dysku, w tym niestety także zewnętrznym programom do obsługi poczty. Do uzyskania bezpiecznego dostępu
wymagane będzie użycie przeglądarki Chrome, aplikacji Gmail lub usługi Inbox by Gmail.
Aby rozpocząć, trzeba mieć dwa klucze, jeden Bluetooth (Feitian MultiPass FIDO Security
Key), drugi USB (Yubico FIDO U2F). Można je zamówić poprzez stronę Google pod adresem,
a następnie należy je zarejestrować i sparować z urządzeniem, z którego czytamy pocztę. Od
tego momentu będą konieczne przy logowaniu do konta.
Jeśli korzystamy z maila tylko na komputerze za pomocą przeglądarki Chrome, jest to bardzo wygodne rozwiązanie i sprawdzi się u każdego użytkownika. Sprawa trochę się komplikuje przy korzystaniu z poczty Gmail na innych urządzeniach, np. iPhonie lub iPadzie. Nie
będzie można używać standardowych aplikacji do poczty i kalendarza, które są preinstalowane w iOS. Zamiast tego należy pobrać Google Smart Lock, sparować klucze z urządzeniem
i korzystać tylko z wcześniej już wspomnianej aplikacji Gmail lub Inbox by Gmail. Tak więc
musimy wybrać – bezpieczeństwo czy wygoda. Jednak biorąc pod uwagę to, ile ostatnio jest
ataków phishingowych oraz celowanych włamań na konta pocztowe, warto czasami zrezygnować z wygody na rzecz bezpieczeństwa.
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TP-Link Archer C5400X
– czterordzeniowy… router
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Sprzęt dla graczy można poznać z daleka: nie dość, że świeci, to obowiązkowo wygląda jak
wyobrażenie statku kosmicznego z końca lat 90. TP-Link nie wyłamał się z tego trendu, C5400X jest
więc nie tylko doskonały technicznie, ale też zwyczajnie brzydki.
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TP-Link ma duże doświadczenie w produkcji routerów, ale dotąd nie stworzył żadnego,
który byłby przeznaczony dla graczy. Archer C5400X to nie tylko najnowszy, ale też jeden
z najlepszych routerów w ofercie firmy, zbliżony konstrukcją oraz wyglądem do modeli
C5400, C4000 czy AC7200. Urządzenie wyróżnia się rozmiarem oraz ośmioma antenami, skierowanymi ku górze. W tym, przeciwieństwie do pozostałych routerów, nie da się ich złożyć
ani nawet lekko przechylić, by zmieścić go choćby w szafce (a przydałoby się, bo ma z nimi
ponad 18 cm wysokości). Jedynym rozwiązaniem jest postawienie go na widoku, jego wątpliwa estetyka przypomina więc o sobie codziennie. Wielka obudowa pozwoliła jednak
zmieścić mnóstwo portów i złącz w taki sposób, by ze sobą wzajemnie nie kolidowały i były
łatwo dostępne. Na jednej krawędzi mamy zatem włącznik, osiem gniazd LAN oraz jedno
WAN, na sąsiedniej zaś znalazły się dwa porty
USB-A 3.0. To dla mnie aż nadto, ale wiem, że bez

Większość użytkowników nie odczuje
potrzeby, by korzystać kiedykolwiek
z przeglądarki do obsługi routera.

trudu inni znajdą dla nich zastosowanie. Kolejna
krawędź skrywa znacznie mniejsze przyciski służące do włączania bądź wyłączania Wi-Fi, a także
do parowania przez WPS i wyłączania diody. Na
górze obudowy umieszczono podświetlane logo
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producenta, które pełni też funkcję wskaźnika
statusu routera (przydatnego właściwie jedynie
podczas konfiguracji). Da się je całkowicie wyłączyć bądź też ustalić, w jakich godzinach ma się
świecić (co podkreśla, jak ważny jest to element).
Od strony jakości wykonania nie sposób mieć
żadnych zastrzeżenia, matowy plastik jest niezłej
jakości, a w utrzymaniu będzie zdecydowanie
łatwiejszy niż błyszcząca obudowa.
Proces konfiguracji routera jest wzorowy: wystarczy aplikacja na smartfona, by wykryć router
i się do niego zalogować, po chwili mamy też
ustawione własne nazwy sieci i hasła. Główny
ekran aplikacji daje podgląd najważniejszych
parametrów sieci, czyli stanu połączenia z internetem, liczby podłączonych urządzeń, prędkości
połączenia oraz statusu sieci bezprzewodowych.
Zakładka „Klienci” pozwala zarządzać urządzeniami w sieci, czyli podejrzeć ich nazwę, aktualną
prędkość transferu danych, sposób połączenia,
datę dołączenia do sieci oraz adresy IP i MAC. Co
więcej, każdy sprzęt da się przypisać do profilu
członka rodziny, dzięki czemu można bezpośrednio z routera zablokować wybranym osobom
dostęp do określonego typu zawartości (nie tylko
treści dla dorosłych, ale też portali społecznościowych, płatnych witryn, rozmów wideo czy gier)
oraz do konkretnych witryn, w tym samym miejscu można też określić dzienny limit korzystania
z internetu oraz godziny, w których zostanie on
odcięty. Uważam, że to nie tylko przydatne narzędzie dla rodziców, ale też prosty sposób na świadome filtrowanie treści, które sami przeglądamy
(bez trudu da się bowiem odciąć sobie choćby
dostęp do Facebooka czy Twittera na iPhonie
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w godzinach pracy). Router oferuje też ochronę antywirusową, na którą składa się filtrowanie treści (na podstawie bazy Trend Micro), ochronę przed atakami oraz kwarantannę urządzeń. QOS umożliwia natomiast przypisanie priorytetu do danego typu aktywności, jaką
może być pobieranie danych, transmisja strumieniowa czy granie. Aplikacja na iOS pozwala
również na szybką diagnostykę sieci, zmianę haseł i nazw sieci czy też zmianę trybu pracy
urządzenia. TP-Link wykonał świetną pracę podczas opracowywania tego programu, większość użytkowników nie odczuje potrzeby, by korzystać kiedykolwiek z przeglądarki do
obsługi routera.

Dla tych, którzy kupili C5400X nie tylko ze względu
na jego wygląd i parametry (bo trzeba przyznać, że cztery rdzenie
o taktowaniu 1,8 GHz i 1 GB pamięci RAM w routerze robią wrażenie), stworzono
zdecydowanie bardziej rozbudowany interfejs przeglądarkowy. Logujemy się do niego
z dowolnego miejsca, bo wykorzystuje on konto TP-Link, nie ma potrzeby, byśmy byli w tej
samej sieci, co router. Podstawowy wariant interfejsu pokazuje niemal to samo, co aplikacja,
ale z menu po lewej możemy rozwinąć kilka dodatkowych opcji (jak choćby konfigurację
dostępu do podłączonych dysków USB przez protokół SMB lub FTP czy serwer drukarek).
Zaawansowane ustawienia są dużo bardziej rozbudowane, nawet panel podsumowania
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wyświetla znacznie bardziej szczegółowe dane (jest nawet informacja o obciążeniu poszczególnych rdzeni i wykorzystaniu pamięci RAM). Router pozwala na agregację WAN oraz LAN
(za pomocą oznaczonych par portów), wykorzystanie serwera DHCP oraz konfigurację statycznego routingu. Przeglądarka daje dostęp do bardziej rozbudowanych ustawień sieci
bezprzewodowej (są dla niej na przykład dostępne harmonogramy pracy) i zabezpieczeń
(firewalla oraz białej i czarnej listy urządzeń). Mamy też rozbudowane menu przekierowania portów oraz konfiguracji serwera VPN. W opcjach zaawansowanych portów USB jest też
opcja wykorzystania podpiętego dysku jako Time Machine, co z pewnością jest wygodniejszą opcją niż ręczne podpinanie dysku do komputera. Na pochwałę zasługuje przejrzystość
interfejsu – nie dość, że jest bardzo czytelny, to dodatkowo nie ma tu właściwie żadnych
zbędnych opcji. Owszem, zaawansowane menu jest ubogie w opisy, ale skierowane jest do
tych użytkowników, którzy ich nie potrzebują.

Jedną z najlepszych
funkcji jest Smart
Connect, czyli
automatyczne
przydzielanie
urządzenia do danego
pasma, zgodnie
z generowanym
ruchem.
Po co właściwie w routerze duża moc obliczeniowa? Okazuje się, że mocny procesor się
przydaje, zwłaszcza jeśli urządzenie ma obsługiwać naraz wiele połączeń i zarządzać nimi
tak, by zoptymalizować prędkość transmisji danych. Router tworzy jednocześnie trzy sieci
bezprzewodowe (jedną na częstotliwości 2,4 GHz oraz dwie na 5 GHz), co ma służyć przypisaniu do nich określonych grup urządzeń. Producent zaleca, by jedną z nich przeznaczyć do
gier (choć może być to inna, priorytetowa funkcja), by odciążyć ją od mniej ważnego ruchu.
Jedną z najlepszych funkcji jest Smart Connect, czyli automatyczne przydzielanie urządzenia do danego pasma, zgodnie z generowanym ruchem. Przyda się to zwłaszcza wtedy, gdy
z routera korzysta wiele osób bądź też są do niego podpinane stale nowe urządzenia. Jest to
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też bardzo wygodne na co dzień, bo widzę tylko jedną nazwę sieci, a nie trzy. Kolejną technologią optymalizującą wydajność sieci jest Airtime Fairness, czyli przydzielanie większej ilości pakietów klientom mogącym komunikować się z większą prędkością. Router też reguluje
automatycznie siłę sygnału i kierunek transmisji, by zwiększyć zasięg sieci. Jest to zauważalne w porównaniu do routera bez tej funkcji, ale zasięg nie jest znacznie większy – wciąż
wystarczy kilka większych przeszkód bądź cienkich ścian, by zablokować transmisję danych.
TP-Link stworzył urządzenie równie brzydkie, co wydajne. Archer C5400X nie jest piękny,
ale nadrabia doskonałym interfejsem, wygodą obsługi, mnogością funkcji i szybkością.
Przełączyłem swoje PS4 z kabla na Wi-Fi i nie odczułem żadnej różnicy w komforcie grania
online (a szybkie FPS-y pokroju Call of Duty natychmiast dają do zrozumienia graczowi, że
z jego połączeniem jest coś nie tak), co więcej, sieć nie była w tym czasie w żaden sposób
sztucznie odciążona. Sklasyfikowanie C5400X jako sprzętu dla graczy uważam jednak za
spore niedopowiedzenie, bo sprawdzi się w każdym domu, niezależnie od tego, do czego
wykorzystujemy sieć. Pozostaje jedynie pytanie, czy aby na pewno taki wachlarz funkcji jest
nam potrzebny, bo to nie tylko jeden z najlepszych, ale też najdroższych routerów TP-Linka.
Zdjęcia: Michał Kołodziej

wyimek
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Archer MR400: Brak kompromisów
przy domowym 4G LTE
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 ys z to f

Operatorzy kuszą nas coraz bardziej preferencyjnymi ofertami na mobilny internet LTE, dodając do kart
SIM przenośne modemy, obsługujące transmisję 3G/4G i pracujące na wbudowanym akumulatorze
przez kilkadziesiąt godzin bez ładowania. O ile w podróży urządzenia te sprawują się świetnie, o tyle, gdy
zdecydujemy się na korzystanie z przenośnego modemu wyłącznie na potrzeby domowego zacisza
i podłączymy na stałe do ładowarki, często mogą nas spotkać problemy np. ze spuchniętymi akumulatorami.
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Tego typu zdarzenia nie powinny co prawda się zdarzać, ale mnie akurat to dotknęło dwukrotnie (w przypadku urządzeń dwóch różnych producentów). Bardzo długo szukałem na
rynku modemu przeznaczonego do internetu na kartę do zastosowań wyłącznie stacjonarnych – w domu. Dodatkowo chciałem, aby miał opcję pracy w normalnym trybie, a więc
posiadał porty RJ-45. Dzięki temu mógłby współpracować z wszelkiej maści mostkami urządzeń HomeKit. Z pomocą w końcu przyszedł TP-Link.

Dwupasmowy, bezprzewodowy router Archer
Wyciągamy z pudełka. Router. Wyglądający jak router. Wkładamy kartę SIM – po prostu do
szczeliny, bo urządzenie nie ma na szczęście żadnych dodatkowych szufladek, zaślepek czy
licho wie czego jeszcze. Podłączamy zasilacz sieciowy do gniazdka. Uruchamiamy router.
Mamy dostęp do szerokopasmowego internetu LTE, który dostarcza nam nasz operator. Tyle!
Przyznam, że jeśli chodzi o sam proces pierwszego uruchomienia, nie dało się tego zrobić lepiej i bardziej uprościć. Wielkie brawa dla producenta. Największe zalety, jeśli chodzi
o specyfikację techniczną? Przede wszystkim niezależna praca każdej z anten, w dwóch
pasmach. Dzięki temu straty sygnału oraz wszelkie zakłócenia są praktycznie nieodczuwalne. Standardowo, jak na 2018 rok przystało, modem obsługuje pasma 2,4 GHz oraz 5
GHz oraz umożliwia bezproblemową współpracę z wszelkiego rodzaju mostkami HomeKit
– po prostu możemy je zgodnie z instrukcją podpiąć do jednego z trzech portów RJ-45 i to
wystarczy. Zasięg? U mnie bez najmniejszych problemów internet był dostarczany z czwartego piętra na pierwsze. Czy Archer nie ma zatem wad? Ma.
TP-Link sporo zrobił w ostatnich latach w kontekście jakości aplikacji mobilnych, które są
przeznaczone do zarządzania ich produktami. Sporo, ale nadal można więcej i prościej.
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Interfejs webowego panelu administratora urzą-

TP-Link powinien mocno rozważyć
stworzenie jednej, przeznaczonej
dla jak największej liczby produktów
aplikacji mobilnej.

dzenia w mojej ocenie nadal jest za ciężki, a aplikacje mobilne – tutaj mamy kolejną o nazwie
„TP-LINK Tether” – wymagają unifikacji. TP-Link
powinien mocno rozważyć stworzenie jednej,
przeznaczonej dla jak największej liczby produktów aplikacji mobilnej i porzucić niechlubny trend
wydawania słabej jakości software’u do każdego
niemalże nowego produktu.
Podsumowując, jeśli szukacie domowego routera
LTE, bez baterii, wyglądającego po prostu jak
typowy router, a dodatkowo pozbawionego
setek niepotrzebnych diod LED i zbędnych gramów (Archer jest niesamowicie lekki) – ten produkt jest dla Was. Cena? Cóż, każdy powinien
ocenić wg swoich potrzeb.

Archer MR400
Dane techniczne:
• dostępnianie połączenia 4G LTE w sieci
przewodowej lub bezprzewodowej,
• zintegrowane anteny
o dużej mocy, pozwalające na
stabilne połączenie i duży zasięg,
• nie wymaga konfiguracji,
wystarczy włożyć kartę SIM,
• prędkość sieci bezprzewodowej do
450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz
do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz,
• port LAN/WAN pozwala na
skonfigurowanie dodatkowego
połączenia z internetem.
• pełne wsparcie dla wszelkiego rodzaju
mostków urządzeń HomeKit.
Cena: 550–600 PLN
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Koogeek O1EU
– HomeKitowa listwa zasilająca
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Koogeek już kilka razy pozytywnie mnie zaskoczył swoimi produktami. Ich akcesoria działające
z HomeKit testuję regularnie w iMagazine i jeszcze ani razu nie trafiłem na coś słabego.
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Teraz trafił do mnie produkt, na który czekałem bardzo długo. Urządzenie genialne w swojej
prostocie i ogólnym pomyśle. Jak to powiedział redakcyjny kolega Krzysiek Kołacz: „Jest to
najprostszy i najtańszy sposób na wejście w świat HomeKit”.
Koogeek O1EU to listwa zasilająca, która ma gniazdka sterowane z HomeKit. Listwa ma kabel
o długości 1,5 m, na którego końcu mamy trzy oddzielnie, sterowane z HomeKit gniazdka
oraz trzy porty USB, które niestety nie są sterowane. Listwa jest w kolorze białym i jest trochę większa niż standardowe. To dlatego, że nad każdym gniazdkiem mamy przycisk do
ręcznego uruchomienia gniazdka oraz diodę sygnalizująca działanie każdego z gniazdek. Na
dole znajdują się gumowe nóżki, które skutecznie zapobiegają przesuwaniu, gdy leży ona na
podłodze. Całość wykonana ze świetnej jakości plastiku z bardzo fajnym kablem. Do wykonania nie ma się jak przyczepić.

Teraz trafił do mnie produkt, na który czekałem bardzo długo. Urządzenie
genialne w swojej prostocie i ogólnym pomyśle. Jak to powiedział redakcyjny
kolega Krzysiek Kołacz: „Jest to najprostszy i najtańszy sposób na wejście
w świat HomeKit”.

Same gniazda są standardzie Typ F i pozwalają na podłączenie urządzeń o mocy maksymalnie 3000 W. Pewnie nie zdajacie sobie nawet sprawy, że w Europie używamy dwóch różnych
typów gniazdek, Typ E i Typ F, a one nie są wcale takie same. Typ E to gniazdo z dwoma otworami (na przewód fazowy i neutralny) oraz jednym bolcem umieszczonym pomiędzy nimi na
przewód uziemienia ochronnego. Typ ten stosuje właśnie w Polsce oraz we Francji, w Belgii,
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w Czechach i na Słowacji. Typ F zaś to tzw. niemieckie gniazdko. To gniazdo z dwoma otworami
oraz umieszczonymi po bokach sprężynującymi blaszkami dla uziemienia ochronnego. Gniazda
te są używane w Niemczech i reszcie Europy, a także w niektórych krajach pozaeuropejskich.
Czy jednak powinniśmy się tym przejmować? W większości przypadków nie. To dlatego, że
większość producentów stosuje w swoich urządzeniach wtyczki zgodne z oboma standardami.
W najgorszym przypadku nie będziemy mieli uziemienia, co w przypadku większości elektroniki nie jest dużym problemem, do czasu, kiedy nie przydarzy nam się gwałtowna burza.
Oczywiście na takie zdarzenia listwę
wyposażono w komplet zabezpieczeń.
Mamy zabezpieczenie przed zwarciem,
ochronę przed wysokim napięciem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochronę
przed przepięciami i ochronę przed zbyt

Całość wykonana ze świetnej jakości
plastiku z bardzo fajnym kablem. Do
wykonania nie ma się jak przyczepić.
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dużym poborem mocy. Nie miałem ich okazji niestety – bądź na szczęście – przetestować,
pozostaje mi ufać, że skoro została dopuszczona do sprzedaży w Europie, to znaczy, że
spełnia wszystkie normy.

Mamy też trzy gniazda USB, jak wspomniałem, nie są one sterowane z HomeKit, ale pozwalają naładować każde iUrządzenie. Dwa porty dają prąd o natężeniu 1 A, a trzeci 2.1 A. Ten
ostatni sprawdzi się przy ładowaniu iPada, z czym radzi sobie całkiem dobrze.
Samo dodawanie listwy do HomeKit to oczywiście bajka. Na spodzie oraz w instrukcji mamy
kod dodawania i wystarczy go zeskanować w aplikacji Dom. Listwa doda się do HomeKit jako
trzy niezależne gniazdka, każde sterowane oddzielnie. Jedynym problemem, na jaki możecie
natrafić, jest obsługa połączeń Wi-Fi – działa jedynie w paśmie 2,4 GHz. Jeśli Wasza sieć działa
tylko w paśmie 5 GHz, to nie podłączycie listwy do swojego domu. To może być spore ograniczenie, choć z drugiej strony większość domowych routerów pozwala na stworzenie dwóch
sieci dla obydwu częstotliwości. Za to połączenie przez Wi-Fi, a nie Bluetooth powoduje, że
listwa w HomeKit działa zdecydowanie szybciej. Naciśnięcie przycisku w aplikacji praktycznie
bez opóźnienia przenosi się na fizyczne włączenie lub wyłączenie danego gniazdka.
Teraz znów muszę ponarzekać na HomeKit, listwą możemy sterować z natywnej aplikacji
Dom lub każdej innej napisanej dla HomeKit. Jeśli jednak chcemy skorzystać z dodatkowej funkcji, jaką jest monitorowanie poboru mocy, to musimy się udać do aplikacji od firmy
Koogeek – ta na szczęście jest całkiem udana. Jeśli chodzi o pobór mocy, możemy zobaczyć
ten aktualny, ale też w ujęciu dziennym lub miesięcznym. To może się przydać. Appka od
producenta pozwala także na zrobienie aktualizacji softu w tym przedłużaczu z rozgałęziaczem. Robiliście kiedyś aktualizację softu w przedłużaczu? Ja już tak!
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Oczywiście, jak w przypadku wszystkich urządzeń

Połączenie przez Wi-Fi, a nie Bluetooth
powoduje, że listwa z poziomu
HomeKit działa zdecydowanie szybciej.
Naciśnięcie przycisku w aplikacji
praktycznie bez opóźnienia przenosi się
na fizyczne włączenie lub wyłączenie
danego gniazdka.

HomeKit, aby mieć dostęp do nich spoza domu
lub mieć możliwość automatyzacji w domu,
trzeba mieć Apple TV lub iPada jako domowy
hub. Taki urok HomeKit.
Po dwóch tygodniach z listwą uważam, że to produkt idealny. Po pierwsze niezawodny, raz podłączony ponad dwa tygodnie temu działa sprawnie
cały czas, a nie zawsze z urządzeniami HomeKit
tak jest. Po drugie przydatny, każdy w domu
ma taką listwę, teraz mamy jej wersję smart.
Możemy podłączyć lampkę, wentylator i żelazko.
Wszystkim sterować zdalnie i monitorować pobór
mocy, przy okazji ładując iPada. Po trzecie świetnie wykonany i po czwarte tani, bo kosztuje
299 złotych, a w promocji nawet 249 złotych. Co
mogę powiedzieć – ocena iMagazine 6/6 i mocny
kandydat do gadżetu roku iMagazine 2018.
Ocena iMagazine:

144

/ SPRZĘT / Niezwykła suszarka do… włosów

Niezwykła suszarka do… włosów
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Recenzja suszarki do włosów? W iMagazine? I to jeszcze takiej, która nie ma Wi-Fi? Dobrze
widzicie. Przy okazji innych testów dystrybutor zaproponował mi przetestowanie Dyson
Supersonic. Suszarki, która nie tylko rewelacyjnie wygląda, ale też korzysta z niej Rihanna, Kim
Kardashian i wiele innych celebrytek.
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Na szczęście przy testach nie byłem sam, moich
włosów jest mimo wszystko niewiele i zdecydowanie rzadko sięgam po tego typu urządzenia. Nie
mogło więc zabraknąć drugiej połówki i, co więcej,
znajomej, która prowadzi salon fryzjerski. Dzięki
opiniom osób, które o włosach i suszarkach, także
tych profesjonalnych wiedzą więcej, mogę teraz
przystąpić do rzeczowej oceny produktu.
Dyson Supersonic to nie jest zwykła suszarka
i widać to już od chwili wyjęcia jej z pudełka.
Wyglądem odbiega od standardowego i przypomina wentylatory tej samej firmy. Tam również
nie znajdziemy typowych wiatraczków, a środek
urządzenia jest pusty. To przede wszystkim duży
plus wizualny, designerski. Zdecydowanie Dyson
Supersonic powinien znaleźć zastosowanie w prestiżowych salonach urody, tam, gdzie produkt jest
wystawiony na widok. Wykonanie przypomina
bardziej iPhone’a czy inny topowy smartfon aniżeli
suszarkę do włosów. Przyciski do regulacji mocy
i temperatury, odpowiednie diody – wszystko jest
stylistycznie i jakościowo na najwyższym poziomie.
W domowym zaciszu to nieco traci sens, wszak
urządzenie zwykle ląduje w szufladzie. Wariantów
kolorystycznych jest sporo i każdy znajdzie coś dla
siebie, pasującego do jego łazienki i gustu.
Oprócz samej suszarki w zestawie znajdziemy
końcówkę do wygładzania, koncentrator do
stylizacji, dyfuzor, matę antypoślizgową oraz
pasek do powieszenia suszarki. Świetne jest to,
że końcówki łączą się z suszarką na magnes, są
proste, solidne i ładnie wyglądające. Szkoda natomiast, że producent nie pomyślał o dołączeniu
do zestawu odpowiedniego pokrowca na urzą-
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dzenie i akcesoria. Chociaż, jak się okazuje, są warianty, w których znajdziemy opakowanie
w zestawie i nie trzeba za to dopłacać. Zdecydowanie powinien być to standard. Przydałaby
się też torba do zabrania w podróż.
Czy suszarka różni się czymś jeszcze oprócz designu względem standardowych suszarek? To,
co zauważyły użytkowniczki, to fakt, że włosy po niej są naprawdę miękkie. Różnica między
niezłą suszarką standardową a tą jest naprawdę duża. Wrażenie robi też bardzo dobra i duża
regulacja mocy i temperatury, dzięki czemu włosy w parę chwil są idealnie wysuszone.

Oczywiście, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście warto wydać 1699 złotych na suszarkę do włosów. Płacimy za wyjątkową technologię, design, pewien prestiż.
Z pewnością mając salon fryzjerski w topowej lokalizacji, chociażby w centrum handlowym,
gdzie widać pracę i sprzęt, zdecydowanie potraktowałbym zakup Dyson Supersonic jako
inwestycję. W domowym zaciszu, mając spełnione inne priorytety, też mógłbym sprawić taki
prezent żonie czy partnerce. Na pewno nie jest to produkt pierwszej potrzeby i nie jest to
rozwiązanie, które wprowadza totalną rewolucję. Za to ładnie wygląda, dobrze działa, spełnia swoje zadanie lepiej niż konkurencja.
A John Dyson to wynalazca, któremu należy się wyjątkowe uznanie. Stworzył odkurzacze
działające na zasadzie cyklonu czy chociażby nowoczesne suszarki do rąk, w tym tę wbudowaną w kran.
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Kawa w wersji Smart
Nivona CafeRomantica 788
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Ekspresów do kawy, które można podłączyć z naszym iPhone’em, jest na rynku już sporo. Sam
od roku z jednego z nich korzystam, warto jednak przetestować też inne produkty. Nicona
CafeRomantica 788 to smart ekspres, który wyróżnia się bardzo kompaktowymi wymiarami, przy
braku jakichkolwiek kompromisów.
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Na co dzień korzystam z ekspresu Bosch
HomeConnect w zabudowie. Rozwiązanie jest
nie tylko wygodne, ale też smart. Dzięki podłączeniu do Wi-Fi ekspres funkcjonuje nie tylko
z aplikacją, ale też z Amazon Alexa. Nie każdy
może jednak pozwolić sobie na ekspres do
zabudowy. Natomiast wiele innych ekspresów
do kawy o podobnej funkcjonalności jest bardzo
duża. Właśnie kompaktowymi wymiarami na
tle konkurencji wyróżniają się ekspresy Nivona,
w tym testowany model 788. Taki ekspres bez
problemu zmieści się praktycznie w każdej
kuchni, zwłaszcza tej biurowej. Jednocześnie ma
2,2-litrowy pojemnik na wodę, nie musimy go
więc cały czas uzupełniać. Nieco gorzej wypada
kwestia pojemnika na skropliny, ten domaga się
już dość częstego opróżniania, ale jest to szybkie
i bezproblemowe.
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Przy okazji jednak uprzedzę wszystkich, którzy
nie mieli do tej pory do czynienia z ekspresami
do kawy. O urządzenia te trzeba dbać jeszcze
staranniej niż o jakikolwiek inny sprzęt AGD.
Regularne odkamienianie, czyszczenie poszczególnych elementów to konieczność, a zarazem
gwarancja długiej żywotności. Na szczęście
w przypadku ekspresu Nivona mamy do dyspozycji monitoring konserwacji, czy też automatyczny system monitorowania poziomu wody
i ziaren kawy. W pudełku też znajdziemy filtr do
wody oraz tabletki czyszczące na pierwszy proces odkamieniania.
CafeRomantica 788 to ekspres, który zapewnia
nam kawę rodem z dobrej włoskiej kawiarni,
choć cały czas mówimy o ekspresie automatycznym. Możemy ustawić moc kawy na jeden z pięciu poziomów, indywidualnie ustawić stopień
zmielenia kawy, a także jej temperaturę. Co więcej, podstawka pod filiżankę jest podgrzewana,
możemy więc liczyć na ciepłą filiżankę espresso
właśnie w tym najlepszym włoskim stylu (choć
ekspres pochodzi z Niemiec). Wyświetlacz
z dostępem do poszczególnych opcji nie jest
duży, ale spełnia wymagania. Nikt nie powinien mieć problemów, jeśli chodzi o ustawienia,
stworzenie swojego przepisu na idealną kawę
czy wyboru jednej z gotowych. Kawy mleczne
robimy jednym przyciskiem, a spieniacz do
mleka płucze się automatycznie. To dodatkowa
wygoda, na którą warto zwrócić uwagę, szukając
ekspresu do kawy dla siebie.
Ekspres Nivona jest także smart, choć niestety
możemy zapomnieć o Wi-Fi, do dyspozycji
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mamy jedynie Bluetooth. Możemy podglądać statystyki, ustawienia, a co najważniejsze
– parzyć kawę za pośrednictwem aplikacji na
naszego iPhone’a. Aplikacja działa nad wyraz
szybko. Jest przyjazna do oka i zawiera kilka cennych porad odnośnie do kawy z całego świata.
Pod względem działania i tych dodatków jest
znacznie bardziej rozbudowana niż to, co oferuje
konkurencja. Samo parzenie też ogranicza się do
kliknięcia lub stworzenia własnej receptury.
CafeRomantica 788 nie jest najtańszym ekspresem
na rynku, trzeba wydać ponad trzy tysiące złotych,
by móc cieszyć się tym rozwiązaniem. Oferuje
wjednak sporo i może rywalizować z produktami
znacznie droższymi. Zaletą jest oryginalny design
frontu, małe wymiary. A dla gadżeciarzy, takich jak
ja, opcja kontroli przez telefon.
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Perfekcyjny obraz – Panasonic FZ950
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Panasonic EZ1000 był jednym z najlepszych zeszłorocznych telewizorów i właściwie jednym
z najlepszych, jakie powstały. Tegoroczny następca FZ950 nie może być gorszy, co więcej, pojawił
się w rozmiarze 55-calowym. Sprawdziłem, czy i dlaczego warto zainteresować się FZ950.
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Czy Panasonic EZ1000 był telewizorem doskonałym? Po części z pewnością tak można było
go określić. Wyciskał wszystko, co inżynierowie byli w stanie zrobić w zeszłym roku z matrycą
OLED. To specjalność Japończyków, podobnie było w przypadku AX900 i DX900, dwóch topowych ekranów LCD czy wcześniej z ZT60, czyli ostatnim ekranem plazmowym. FZ950 idzie
w ślady tych ekranów, choć mam przeczucie, że w momencie, w którym to czytacie, jest już
po konferencji prasowej Panasonica na targach IFA. W Berlinie firma powinna pokazać kolejne
nowości, zajrzyjcie więc na iMagazine.pl, by przekonać się, co jeszcze zaoferowali Japończycy.

FZ950 to bezpośredni następca EZ100. Stylistycznie niewiele zmieniło się w porównaniu
z ubiegłym rokiem. To kolorystyczne detale na soundbarze. Soundbarze, który jest pewnym
wyróżnikiem. Jeśli jednak nie chcecie z niego korzystać, zainteresujcie się bliźniaczym modelem FZ800. Jest tańszy, a oferuje tę samą jakość obrazu i te same możliwości, ale w wersji bez
tego charakterystycznego soundbara. Czy warto dopłacić za dźwięk? Owszem, jeśli nie mamy
innego sprzętu audio. Soundbar, za który odpowiadali inżynierowie Technics, gra naprawdę
świetnie jak na urządzenie dołączone do telewizora, przy okazji stanowiące jego część.
Najważniejszym parametrem FZ950 jest obraz. Jeśli szukacie kinowego telewizora, to właśnie
znaleźliście. Panasonic FZ950 w zaciemnionym pomieszczeniu prezentuje się fenomenalnie.
To ekran stworzony do oglądania w takich warunkach filmów z UHD Blu-ray czy Apple TV 4K.
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Dzięki swojej stylowej formie tym kinowym pomieszczeniem oczywiście może być też salon.
Głęboka czerń, rewelacyjne odzwierciedlenie kolorów i fajny efekt HDR. W takich studyjnych
warunkach to telewizor pokazujący, jak dużo udało się osiągnąć w ostatnich latach
w świecie telewizorów.
Natomiast gorzej ten telewizor wypada w wersji uniwersalnej. Mimo że platforma Smart TV
doczekała się udoskonalenia, to wciąż jest bardzo uboga. W blasku dnia telewizor już nie robi
takiego wrażenia, choć wciąż oczywiście cieszy oczy. Panasonic jest tradycjonalistą, jeśli chodzi o pilota, nawet drugi pilot z touchpadem jest mocno klasyczny, podobnie jak cały pozostały interfejs, który, choć czytelny, jest bardzo techniczny.
Panasonic FZ950 to telewizor dla świadomego użytkownika, który wie, jaki model kupuje i dlaczego. Szukając perfekcyjnego obrazu z domieszką doskonałego dźwięku, warto wybrać FZ950.
Jeśli już mamy system audio i szukamy ekranu, który dopełni naszą domową salę kinową, to
wybierzmy FZ800. To świetne TV, gdy korzystać będziemy z UHD Blu-ray, Apple TV 4K i dekodera. Najlepiej, gdy zdecydujemy się również na profesjonalną kalibrację, aby wykrzesać z FZ950
i FZ800 wszystko, co potrafią. Efekty będą rewelacyjne. Pod kątem jakości obrazu to najlepsze
telewizory na rynku. Jednocześnie nie są to telewizory uniwersalne, do zwykłego salonu, tam po
prostu szkoda trochę pieniędzy wydanych na te modele, gdzie nie docenimy ich możliwości.
Dla mnie FZ950 to świetna kontynuacja EZ1000 i kolejny dowód na to, że Japończycy są
perfekcjonistami. Przynajmniej pod względem jakości obrazu!
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Samsung NU8002 – tak wiele za niewiele
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Samsung NU8002, zapamiętajcie ten model, ponieważ to może być Wasz przyszły telewizor.
Zwłaszcza jeśli szukacie bardzo dużego ekranu albo telewizora mającego wszystkie najnowsze
rozwiązania w rozsądnej cenie. W końcu NU8002 to następca świetnego MU7002.
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W tym roku Samsung nieco namieszał w nazewnictwie telewizorów. Zniknęła
seria 6, a zastąpiła ją 7. Natomiast trzy modele z serii UHD Premium, czyli
MU7002, MU8002, MU9002 zostały zastąpione przez NU8XXX. To wszystko obok
ekranów QLED, których w tym roku jest jeszcze więcej niż w roku ubiegłym:
Q6, Q7, Q7 zakrzywiony, Q8, Q8 zakrzywiony, Q8 z tylnym podświetlaniem,
Q9. Nie jest więc łatwo się w tym rozeznać. Najłatwiej jednak zapamiętać, że
MU7002 znalazł następcę w postaci NU8002. Teraz czas ocenić, czy jest to rzeczywiście godny następca.
Testowałem model 55-calowy, ale w ofercie są też większe ekrany, mniejszych
nie rekomenduję, po pierwsze ze względu na to, że mamy 2018 rok i erę 4K,
po drugie dlatego, że dopiero od 55 cali możemy liczyć na matrycę 120 Hz.
NU8002 jest też 65-calowy, 75-calowy i 82-calowy. W najdroższej wersji kosztuje w momencie pisania tego tekstu na początku sierpnia 14 tysięcy złotych,
za wariant 75-calowy zapłacimy 10 tysięcy złotych, wersję 65-calową kupimy za
6699 złotych, a model 55-calowy za 4299 złotych. To dobre ceny, także w porównaniu do historycznych cen MU7002, choć jeszcze niedawno właśnie tego
poprzednika można było upolować w bardzo atrakcyjnych cenach.
Pod względem wyglądu NU8002 zasługuje na pewien minus, właśnie z uwagi
na swojego poprzednika. Samsung postanowił wyraźnie oszczędzić i zrezygnował z połączenia One Connect. Wszystkie złącza znów są z tyłu. Może to nie jest
szczególny problem, ale jednak poprzednie rozwiązanie często było wygodniej-
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sze. Tu jest standardowe, czyli Samsung traci jeden ze swoich wyróżników. Teraz
One Connect został wyróżnikiem wybranych modeli QLED. Za to na osłodę,
wybierając ten wariant, dostajemy już rzeczywiście tylko jeden przewód do
telewizora, którym dostarczane jest i zasilanie, i sygnał. W NU8002 jest standardowo, choć cały tył wciąż wygląda przyjaźnie dla oka, wyraźnie widać szukanie oszczędności w wykonaniu i nie jest to dobra wiadomość. Na szczęście bez
zmian pozostał minimalistyczny czarny pilot. Jest wygodny, prosty w obsłudze
i działa z innymi sprzętami, jak Apple TV, Xbox czy dekoder telewizyjny.

NU8002 wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o równomierność podświetlenia
ekranu, telewizor ma takie samo pokrycie szerokiej palety barw, jak topowe
telewizory OLED czy QLED. Oferuje efekt HDR na poziomie 600–800 nitów,
co pozwala już poczuć ten efekt. W trybie film, a najlepiej po profesjonalnej
kalibracji, telewizor oferuje wierne odzwierciedlenie kolorów. Ma też świetną
płynność obrazu. Co więcej, świetnie sobie radzi w jasnym pomieszczeniu.
Założyłem go na ścianie zaraz po testach Sony AF8. Mamy lato, promienie
słońca wpadają mi przez okna do pokoju i niewiele jestem w stanie z tym zrobić. W tych samych warunkach niektórych treści na ekranie Sony zupełnie nie
dało się oglądać, mimo że sam telewizor w referencyjnych warunkach zacho-
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wuje się rewelacyjnie. Warto to mieć na uwadze, kupując telewizor: czy decydujemy się na sprzęt uniwersalny, czy też ten mający zachwycać jakością.
NU8002 to także rozwiązania dla graczy. Input lag na poziomie 14 ms oraz możliwość gry z upłynniaczem bez wyraźnego input laga (według testu HDTVPolska
20 ms). Dodatkowo telewizor obsługuje synchronizację klatek FreeSync i HDMI
VRR. Sam jednak jestem casualowym graczem, dla mnie te ważne dla graczy
nowości nie są więc tak istotne.
W kwestii Smart TV w Samsungu NU8002, jak i zresztą w pozostałych telewizorach niewiele się zmieniło od ubiegłego roku. NU8002 nie ma trybu Ambient
znanego z modeli QLED. Wciąż jednak pozwala na sterowanie innymi sprzętami
Samsunga dzięki funkcji SmartThings. Tizen to moim zdaniem najlepsza platforma Smart TV na rynku. Żadne inne rozwiązanie nie działa tak szybko i nie jest
doposażone w tyle aplikacji dla naszego rodzimego rynku. Gdyby był iTunes
i Apple Music, to spokojnie zrezygnowałbym z Apple TV. Dla osób niezwiązanych silnie z ekosystem Apple jest tu wszystko, na czele ze Spotify. Dodatkowo
przy zakupie czeka Smart Pack, czyli dostęp za darmo do wybranych serwisów
VOD za darmo nawet przez pół roku.
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Jeśli chodzi o dźwięk, to Samsung nie wymyślił niczego nowego. Jest poprawnie, bez jakiejkolwiek ekscytacji. Chcąc czegoś więcej, warto pomyśleć o soundbarze, ja optuję za pełnym zestawem kina domowego z Dolby Atmos, ale to
zważywszy właśnie na to, co nadchodzi, czyli tvOS 12 i dźwięk obiektowy nawet
w produkcjach telewizyjnych.
Bardzo możliwe, że NU8002 wyląduje tej jesieni na mojej ścianie. Bardzo kusi
mnie wariant 75- lub 82-calowy. MU7002 zakupili moi rodzice i poleciłem go
wielu znajomym, a także Wam, Czytelnikom. Teraz to samo mogę powiedzieć
o NU8002. To telewizor uniwersalny, dla tych, którzy pragną mieć ekran wyświetlający wszystko, co potrafi obecna technologia, a jednocześnie nie zamierzają
wydawać kroci na model topowy. Tu w cenie 65-calowego flagowca można
dostać 82-cale. Czyli ekran iście kinowy. To wybór rozsądny, także w każdym
innym calarzu. Właśnie takie telewizory lubię.
iMagazine Poleca

159

/ SPRZĘT / Elektryczna rewolucja nadchodzi – BMW i3S, Nissan Leaf...

Elektryczna rewolucja nadchodzi – BMW i3S,
Nissan Leaf drugiej generacji, Volkswagen e-Golf
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Samochody elektryczne przebijają się do świadomości kierowców już od dłuższego czasu. Jeszcze kilka
lat temu były tylko zupełną ciekawostką dla garstki zapaleńców. Postanowiłem sprawdzić, czy w 2018 roku
mogą stać się ciekawą alternatywą dla samochodów spalinowych. Przez kilka tygodni jeździłem trzema
podobnymi, ale jednocześnie różnymi samochodami elektrycznymi, aby wyrobić sobie opinię i przekazać
Wam, czy warto przy zakupie kolejnego samochodu w ogóle interesować się modelami elektrycznymi.
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Wybierając samochody do tego testu, kierowałem się następującym kluczem. Po pierwsze
samochód musi być oficjalnie dostępny w Polsce, po drugie ma to być produkt producenta
mającego doświadczenie w produkcji samochodów, po trzecie powinien się sprawdzić
w mieście, ale też dać nam możliwość wyjechania z miasta, szybkiego naładowania na trasie
i komfortowego podróżowania. Po tej naturalnej selekcji na mojej krótkiej liście zostały trzy
modele – BMW i3S, Nissan Leaf drugiej generacji oraz Volkswagen e-Golf. Każdy z nich jest
zupełnie inny, ale równocześnie każdy w pewnym stopniu podobny do siebie.
Na początek mała tabelka, w której będzie to, o co najczęściej pytacie, cena oraz zasięg.
W przypadku zasięgu jest to parametr deklarowany przez producenta, w dalszej części tekstu odniosę się do niego w realnym użytkowaniu.
Model

Cena podstawowej wersji

Deklarowany zasięg

Pojemność bateri

BMW i3S

165 000 PLN

200 km

33 kWh

Nissan Leaf

153 800 PLN

270 km

40 kWh

Volkswagen e-Golf

164 890 PLN

300 km

35 kWh
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Cena
Jak widać, wybrane modele mają bardzo podobną cenę. Cena każdego jest jednak na pierwszy rzut okna bardzo wysoka. W końcu choćby mający bezpośredniego odpowiednika spalinowego Golf kosztuje w wersji spalinowej 100 tysięcy złotych mniej!
Musimy jednak wziąć poprawkę na kilka rzeczy. Ładując samochód pod domem, jeździmy
nim dużo taniej niż odpowiednikiem spalinowym. Statystycznie przejechanie 100 km każdym
z tych samochodów, przy założeniu ładowania w nocy pod domem, to koszt około siedmiu
złotych. W przypadku ładowania na mieście w szybkich ładowarkach cena ta może wzrosnąć
nawet do 28 złotych za 100 km, co już daje nam porównywalny koszt przejechania wersją
elektryczną i spalinową. Wniosek jest więc tylko jeden: jeśli chcemy tanio jeździć samochodem elektrycznym, musimy go ładować pod własnym domem. To dość spore ograniczenie,
bo nie każdy ma taką możliwość. To jednak będzie się zmieniało, wiele firm inwestuje pieniądze w systemy ładowania samochodów i możliwe, że już macie lub będziecie mieli możliwość naładowania samochodu np. w miejscu pracy. Drugim aspektem ceny jest wyposażenie
samochodu, wersje elektryczne są zazwyczaj bardzo dobrze wyposażone i to też podnosi
ich cenę. W przypadku e-Golfa podobnie wyposażona wersja spalinowa kosztuje już prawie
100 tysięcy złotych. Rożnica więc jest już niższa. Jeśli robicie tygodniowo 400 km, to przez
pięć lat prąd dla waszego samochodu elektrycznego będzie Was kosztował około 6500 zło-
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tych, paliwo zaś, przy założeniu, że samochód pali osiem litrów benzyny, około 40 tysięcy
złotych. Różnica wielka, ale raczej nie pokryje różnicy w zakupie. Następna kwestia to pozostałe koszty eksploatacji, a te są dużo niższe w samochodzie elektrycznym. Nie trzeba wymieniać oleju, nie ma filtrów powietrza, klocki i tarcze hamulcowe zużywają się wolniej, a cały
samochód jest dużo mniej awaryjny. To akurat trudno policzyć, ale przyjmując, że te koszty
to około 3000 złotych rocznie, to w ciągu pięciu lat daje nam to 15 tysięcy złotych oszczędności dodatkowo. Uzupełnijmy to jeszcze o możliwość parkowania w centrach miast za darmo,
a także niepoliczalną możliwość poruszania się po buspasach. Samo parkowanie w mieście to
około 25 złotych dziennie. W ciągu pięciu lat to niebagatelne 30 tysięcy złotych. Gdy dodamy
te wszystkie korzyści do siebie, to okazuje się, że jeśli jesteśmy w targecie samochodu elektrycznego, to może się okazać on tańszy niż spalinowy w perspektywie już pięciu lat. Te wyliczenia jeszcze bardziej się zmienią, jeśli Wasz samochód pali 10 litrów w mieście, a Wy macie
w domu panele słoneczne lub inne źródło tańszej energii elektrycznej.

Każdy z tych samochodów obsługuje tak zwane szybkie ładowanie
prądem stałym. Dzięki niemu na odpowiedniej stacji ładowania możemy te
samochody naładować do pełna w mniej niż godzinę.

Zasięg i ładowanie
Jeśli poruszacie się spalinowym samochodem, to doskonale wiecie, że w mieście pali on zdecydowanie więcej niż przy spokojnej jeździe na trasie. Jeśli jesteście do tego przyzwyczajeni,
to przesiadając się do samochodu elektrycznego, dacie się poważnie zaskoczyć, bo jest zupełnie odwrotnie. Samochody elektryczne w mieście zużywają dużo mniej energii niż w trasie.
W sumie to nawet nie chodzi o zużywanie, a o produkowanie. Każdy współczesny samochód
elektryczny potrafi produkować energię, bierze się ona z hamowania oraz toczenia samochodu bez wciskania pedału przyśpieszenia. Czyli gdy nie wciskamy pedału gazu, a samochód jedzie, to produkuje energię. W mieście takich sytuacji jest dużo więcej niż na trasie, stąd
zasięgi miejskie są dużo wyższe niż te na trasie. Systemy odzyskiwania energii to bardzo ważny
element w samochodach elektrycznych. Nissan zrobił nawet z tego dodatkowy atut, nazywając go ePedal, czyli samochód obsługiwany jednym pedałem. Hasło na tyle chwytne, że
ostatnio ktoś na spotkaniu towarzyskim przekonywał mnie, że ten Nissan nie ma wcale pedału
hamulca i wybaczcie mi tu szowinizm, ale nie była to blondynka, tylko blondyn. Spokojnie, nie
musicie się bać, Nissan Leaf ma pedał hamulca i czasem się on przydaje, czasem, bo w Leafie
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odzyskiwanie energii działa naprawdę mocno, na tyle, że po treningu możemy w zwykłym
użytkowaniu w większości przypadków zapomnieć o hamowaniu pedałem hamulca, wystarczy zdjąć nogę z pedału przyśpieszenia. Zapalą się wtedy światła stop i samochód mocno
zwolni, aż do zatrzymania się. Nie zużywamy klocków hamulcowych, ładujemy baterię, same
zalety. W e-Golfie oraz w BMW i3S również mamy podobne systemy, ale działają zauważanie
delikatniej. Podobnie mocno działający system odzyskiwania energii spotkałem chyba tylko
w Tesli X. Deklarowane przez producentów zasięgi, które pokazałem w ramce, są, o dziwo,
dość realne. W zasadzie każdym z tych samochodów udało mi się przekroczyć ten zasięg.
Oczywiście wymagało to bardzo ekonomicznej jazdy, raczej w ruchu miejskim i po przyzwyczajeniu, ale całkiem oddają one rzeczywistość. W tej kategorii na pewno wygrywa Nissan,
270 km na jednym ładowaniu nie jest żadnym problemem w cyklu miejskim, a mnie się udało
uzyskać nawet 330 km. Trzeba jednak uważać

Gdy dodamy te wszystkie korzyści do
siebie, to okazuje się, że jeśli jesteśmy
w targecie samochodu elektrycznego, to
może się okazać on tańszy niż spalinowy
w perspektywie już pięciu lat.

z szybkim przyśpieszaniem, które aż kusi. W samochodach elektrycznych, w sumie we wszystkich,
jest ono bardzo mocne, na światłach do prędkości 60 km/h prawie nikt nie ma szans. Niestety, to
zużywa sporo energii, ale coś za coś.
Jednak jak dla mnie chyba ważniejszym aspektem
niż zasięg jest ładowanie. Każdy z tych samocho-
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dów obsługuje tak zwane szybkie ładowanie prądem stałym. Dzięki niemu na odpowiedniej stacji
ładowania możemy te samochody naładować do
pełna w mniej niż godzinę. Niestety, ciągle tych
szybkich ładowarek jest za mało, prąd w nich, jak
wspomniałem, jest drogi, a standardy złącz są
różne. BMW oraz Volkswagen zastosowały złącze
CCS Combo 2, a Nissan CHAdeMO. Na szczęście
nie musicie się tym za bardzo przejmować, każdy
z samochodów dostarczany jest z kablem, za
pomocą którego naładujecie go w domu, a miejskie stacje szybkiego ładowania mają do wyboru
różne wersje kabli. Jeśli zdecydujecie się na ładowanie pod domem i macie tylko gniazdko 230 V,
to musicie pamiętać, że naładowanie tych samochodów od 0% do 100% może zająć nawet 20
godzin. Warto więc zadbać w garażu o gniazdko
siłowe, dzięki któremu ten czas spadnie więcej
niż o połowę. W Polsce nadal mamy bardzo mało
stacji szybkiego ładowania, jest ich trochę ponad
200, ale ciągle pojawiają się nowe. W niedalekiej
przyszłości (rok) powinny być takie przy każdej ważniejszej trasie i dojechanie w dowolne
miejsce nie będzie problemem, w końcu 45 minut przerwy w drodze na hot doga i doładowanie samochodu to nie jest jakimś wielki problem.

Wygląd
BMW, Nissan, Volkswagen – każdy z nich jest zupełnie inny, ale każdy ma swoje zalety.
Różnią się już na pierwszy rzut oka.
BMW i3S ma dość futurystyczną formę, tego samochodu nie da się pomylić z żadnym
innym. Co ciekawe, w środku jest znacznie większe, niż wygląda z zewnątrz. To za sprawą
specjalnych materiałów wykończenia wnętrza, które zajmują mniej miejsca. To też zdecydowane najlepiej wykonany samochód z tej trójki, nic w środku nie jest złej jakości. Materiały,
spasowanie i wszystkie inne niuanse stylistyczne są z najwyższej półki. Podobnie jest z jakością wyświetlaczy i systemów rozrywkowych. Jeśli jakość BMW jest jeszcze jakimś synonimem niemieckiej jakości, to i3S ją w 100% potwierdza. Problemem może być jedynie miejsce
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na tylnej kanapie oraz w bagażniku. Elektryczne
BMW jest 5-osobowe, ale siedzenie w trzy osoby
z tyłu to może być spory problem, bo jest zdecydowanie ciasno. Na szczęście wchodzenie na
tylną kanapę jest bardzo wygodne. Tylne drzwi
tej najmniejszej „bawarki” otwierają się pod wiatr,
a między nimi a przednimi drzwiami nie ma żadnego słupka. To mocno szpanerska konstrukcja,
ale już pisałem, że i3S z niczym innym się nie
pomyli, no chyba że z i3. Jeśli chcecie się wyróżnić
z tłumu, to jest to samochód dla Was. Dodatkowo
i3S możecie doposażyć w Range Extender (REx),
czyli dwucylindrowy silnik ze skutera BMW C650
GT, który odgrywa rolę generatora energii elektrycznej. Ten silnik wraz z 9-litrowym bakiem
pozwoli w awaryjnej sytuacji przejechać dodatkowe 150 km.
Jeśli chcecie aż tak się wyróżniać, to wyborem
dla Was może być Nissan Leaf drugiej generacji.
Generacja pierwsza wyglądała dość… kontrowersyjnie, żeby nie powiedzieć dziwnie, ale to był
celowy zabieg, mający zwrócić uwagę na inność
tego samochodu. Generacja druga stała się bardziej normalna i mniej wyróżniająca się z tłumu.
To dla wielu osób może być atut. W środku
mamy sporo miejsca, na tylnej kanapie spokojnie zmieszczą się trzy osoby. Niestety, materiały
użyte do wykończenia wnętrza pozostawiają
trochę do życzenia. Z jednej strony mamy nowoczesny samochód elektryczny, który może być
wyposażony w całą masę systemów wspomagających kierowcę i robiących z niego samochód
autonomiczny drugiego poziomu, czyli taki, który
potrafi sam się trzymać pasa ruchu, hamować
i przyśpieszać. Z drugiej strony niektóre przełącz-
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niki, np. ogrzewanie siedzeń lub złącze zapalniczki przypominają nam wyglądem lata 90.
Słabo też prezentuje się centralny wyświetlacz. Jego rozdzielczość jest naprawdę niska i czasem trzeba się domyślać, co widzimy w kamerze cofania. Szkoda, że Leaf nie jest tak nowoczesny w środku, jak pod maską i na zewnątrz, bo wtedy byłby zdecydowanym liderem.
Jednak te niedogodności nie przeszkodziły w tym, aby nowy Nissan Leaf, który dopiero co
zadebiutował w salonach, okazał się przebojem sprzedażowym i najlepiej sprzedającym się
samochodem elektrycznym w naszym kraju.
Gdyby jednak Leaf był dla Was ciągle zbyt futurystyczny, a ciągle chcecie jeździć elekrykiem, to Volkswagen e-Golf będzie świetnym wyborem. To bardzo popularny samochód
elektryczny, pewnie więc zastanawiacie się, dlaczego nie widzieliście go nigdy na ulicy.
Wyprowadzę Was z błędu, widzieliście
go nie raz, ale nie mieliście pojęcia, że
to samochód na prąd. e-Golf wygląda
zupełnie zwyczajnie, jak każdy inny Golf,
i to jest jego atut. Poznacie go po niewielkich emblematach z napisem e-Golf
i innych felgach, reszta jest taka sama.
W środku też żadnych rewelacji, zwy-

Generacja druga Nissana Leaf
stała się bardziej normalna i mniej
wyróżniająca się z tłumu. To dla wielu
osób może być atut.
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kły, dobrze wyposażony Golf. Bardzo dobre materiały, ale bez szaleństw, dobre wykończenie, ale bez ekstrawagancji. Elektroniczne, czytelne zegary przed kierownicą, duży, świetnej
jakości centralny wyświetlacz z CarPlay. Cała masa systemów wspomagania jazdy, parkowania. Wygodne fotele, duży bagażnik. Ile można pisać o Golfie. Ten samochód jest tak samo
dobry, jak nudny. Trzeba przyznać jednak, że świetnie sprawdza się jako wersja elektryczna.
Trzeba jednak pamiętać, żeby przypadkiem nie kupić poprzedniej generacji, oczywiście
z zewnątrz nie różni się ona niczym, ale przejedzie dwa razy mniej na jednym ładowaniu
oraz zdecydowanie wolniej przyśpiesza.

Podsumowanie
Starałem się przybliżyć Wam trochę elektromobilność na przykładzie trzech samochodów.
Policzcie sobie, może w Waszym przypadku się to opłaca już teraz. Może chcecie być ekologiczni (bo będziecie, ale to kontrowersyjny temat na inny artykuł), może nowocześni.
Możecie też poczekać chwilę, bo w ciągu kilku miesięcy pojawi się na naszym rynku sporo
fajnych, nowych samochodów elektrycznych. Jeśli chodzi o mój subiektywny wybór, to
wybrałbym BMW, bo mocno wyróżnia się z tłumu i jest genialnie wykonane. Ale z drugiej
strony Volkswagen jest niesamowicie dobrym samochodem. Samochody wybiera się jednak
sercem, mój typ może być więc dla Was zupełnie niezrozumiały. Jednego zmienić się jednak nie da, przyszłość motoryzacji to silniki elektryczne, zagadką jest tylko to, w jaki sposób
wyprodukowaną energią będą one zasilane.
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Listy do M…, czyli o tym, jak testowałem
M-Series na torze w Bednarach
DOMINIK Ł ADA

@domi ni k lada

Podczas gdy Norbert wąchał wydech, przepraszam, chował się w polu uwalnianych elektronów
elektryków, mnie przypadła przygoda zgoła odmienna, przeciwna o 180 stopni. Testowałem BMW,
serię M… Całą serię. Bo życie jest zbyt krótkie, aby jeździć nudnymi samochodami.
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Mniej więcej rok temu BMW we współpracy z Samsungiem stworzyło, jakkolwiek to brzmi, think-tank BMWTechClub.
Do współpracy i wymiany poglądów
zaprosił dziennikarzy technologicznych,
specjalizujących się w IT. Koncepcja jest
prosta – BMW od jakiegoś czasu coraz
bardziej skupia się na rozwoju zaawansowanych technologii, a ich samochody
to już nie tylko samochody, ale raczej jeżdżące komputery.
Tym razem BMWTechClub zabrał nas na
testy serii M. Oczywiście pretekstem była
premiera najnowszej odsłony M5, ale
na torze w podpoznańskich Bednarach
mogliśmy przetestować całą gamę samochodów z trójkolorowym znaczkiem.
Zacząć mogliśmy od najtańszych M2
i M3, przez M4 oraz X i 7 z pakietami M,
a skończyć na wspomnianej M5.
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Impreza, w której wzięliśmy udział jako
dziennikarze, jest de facto tym samym,
w czym mogą wziąć udział wszyscy
klienci BMW. Za odpowiednią opłatą
zaproszeni goście mniej więcej raz do
roku mogą przetestować najciekawsze modele BMW podczas jazd na torze
i otrzymać specjalny certyfikat BMW M
Drive Tour.
Warto przy tej okazji wspomnieć o jednej ciekawostce. BMW serii M, niezależnie
od rozmiaru, są bardzo wymagającymi
samochodami. Nie ma co ukrywać, to
są w zasadzie samochody wyścigowe
ubrane w cywilne szaty i dopuszczone
do ruchu miejskiego. W tym kontekście
zdecydowanie powinny być używane
przez doświadczonych kierowców. Inna
sprawa, że jeśli klienta stać na wydatek kilkuset tysięcy złotych, to może
po około trzech miesiącach wyjechać
nowym „M”, nawet jeśli ma prawo jazdy
od niedawna. Inna sprawa to pracownicy BMW. Aby mogli pracować z serią M,
wszyscy pracownicy BMW przechodzą
specjalistyczne, certyfikowane szkolenia uprawniające ich do profesjonalnego
prowadzenia tych samochodów. Bez
tego certyfikatu nie mogą nawet wsiąść
do tych samochodów. Niesamowite.
Nowa M5 to klasa sama w sobie – sportowa limuzyna, która nadaje się do „normalnej” jazdy na co dzień. Nie będę się
nad nią rozpisywać, bo wszyscy zainte-
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resowani zapewne bardzo dobrze o niej wszystko wiedzą. Muszę wspomnieć
o tym, że pierwszy raz mamy w seryjnym samochodzie 600 KM i przyśpieszenie
(prawie dwutonowego monstrum z silnikiem 4,4 l) na poziomie 3,9 sekundy do
100 km/h. Pierwszy raz w M5 nie mamy opcji skrzyni manualnej, a za to napęd
na wszystkie cztery koła. Oczywiście możemy go wyłączyć i cieszyć się klasycznym napędem na tylną oś. Dla konserwatystów to niewątpliwa rewolucja, ale
idealnie pokazująca, że w serii M na dobre zagościła zaawansowana technologia
cyfrowa, która tym wszystkim steruje. Bez niej, uwierzcie mi, bardzo trudno prowadziłoby się taki samochód. Jeśli nie stać nas na wydatek od 550 tysięcy złotych w górę (górna granica to ok. 850 tysięcy), to nie jest to po prostu samochód
dla nas – dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
Ale jeśli nie stać nas na M5, a koniecznie chcemy mieć samochód z trójkolorowym znaczkiem, to warto spojrzeć na M2. Jest to samochód, który totalnie mnie
urzekł. Była to moja „dojazdówka” na tor w Bednarach.
BMW, zapraszając dziennikarzy na testy M5 (i pozostałych modeli), zaskoczyło
uczestników i zamiast zapakować ich do wspólnego transportu, dało wybór
i zaproponowało samodzielny dojazd. Samodzielny dojazd, ale oczywiście
BMW. Dostaliśmy listę tego, co jest dostępne. Większość moich szanownych
kolegów wybrała duże limuzyny z serii 7, M5 lub elektryczne i8. Ja zasugerowałem Wojtkowi Piechockiemu, redaktorowi naczelnemu GSMonline.pl, z którym jechaliśmy, wybór M2. Małego wariata. Jak się okazało, najlepszej opcji ze
wszystkich dostępnych. W drodze powrotnej każdy chciał się z nami zamienić,
bezskutecznie.

172

/ SPRZĘT / Listy do M…, czyli o tym, jak testowałem M-Series na torze...

M2 to taki gokart z karoserią i znaczkiem
BMW. Coś niesamowitego. Mały, zwinny,
genialnie trzymający się asfaltu. Zrastający
się z kierowcą. Wspólnie z Wojtkiem ustaliliśmy, że to powinien być obowiązkowy,
trzeci samochód w rodzinie.
M2 jest mały, ale jest to totalny wariat.
Lepiej nie jeździć nim bez włączonych
systemów wspomagania. Przez moment
na torze wyłączyłem wszystkie „wspomagacze” i od razu byłem w drifcie. Na torze
była to gigantyczna frajda, ale na trasie
albo w mieście, dla osoby niedoświadczonej, nie byłoby to komfortowe.
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W standardzie w M2 mamy silnik o mocy 410 KM. Moja dojazdówka dodatkowo
miała torowe, gwintowane zawieszenie, torowy wydech, opcjonalne hamulce
i coś zrobionego z silnikiem. Była genialna, poza tym, że nie byliśmy w stanie
dojechać do Poznania na jednym baku, ale kto by się tym przejmował. Nie dlatego kupuje się M. Choć M2 była pioruńsko twarda i głośna, to prowadzenie i wrażenia z jazdy były kosmiczne. Miała nawet świetne audio od Harmana Kardona,
ale to bez sensu. Nic i tak nie słychać. Zresztą kto w tym samochodzie będzie słuchać muzyki. W nim się jeździ i słucha dźwięku silnika. Nigdy wcześniej, jeżdżąc
różnymi modelami, nie doświadczyłem tego, jak często i jak wiele osób, głównie
kobiet, zwraca uwagę na samochód. Powoli zaczynałem to rozumieć i... lubić.
Jazda serią M, a w szczególności M2 i najnowszym M5, to przygoda. Wrażenia
są niesamowite. W swoim życiu zrobiłem już kilkaset tysięcy kilometrów różnymi samochodami, ale jeszcze nigdy nie miałem aż takiej frajdy, takiej zabawy
z jazdy. Seria M nie jest dla wszystkich i nie mówię o kwestiach finansowych, ale
warto się nią przejechać i samemu doświadczyć. Polecam zapisać się na kolejną
serię szkoleń BMW M Drive Tour. Będziecie zadowoleni.
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otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Gry i programy z App Store
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

P H O T O M AT H
Ileż to razy w szkole, a nawet już
na studiach, marzyliśmy o tym, aby
komputer rozwiązał za nas trudne zadanie
z matematyki. Przecież na pewno potrafi.
Okazywało się, że nawet jeśli potrafi, to
poda rozwiązanie, a nie efekt dojścia do
niego. Teraz jest to proste za sprawą appki
Photomath. Wystarczy nakierować aparat
na zadanie matematyczne, a Photomath
w magiczny sposób pokaże wynik
wraz ze szczegółowym rozwiązaniem
krok po kroku. Aplikacja „rozumie”
arytmetykę, liczby całkowite, ułamki
zwykłe i dziesiętne, pierwiastki, wyrażenia
algebraiczne, równania i nierówności
liniowe, kwadratowe oraz z wartością
bezwzględną, układy równań, logarytmy,
trygonometrię, funkcje wykładnicze
i logarytmiczne, pochodne oraz całki. Jest
w stanie też narysować wykresy funkcji.
I tu wcale nie chodzi tylko o „ściąganie”,
ale dzięki rozwiązaniom krok po kroku
pozwala lepiej zrozumieć dany typ zadania.

Cena: Gratis
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REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA
Aplikacja Regionalny System Ostrzegania (RSO) pojawiła się jakiś czas
temu. Niestety, była słaba – może dlatego, że wydana przez TVP. Teraz
mamy jej nową wersję, ale wydaną jako oddzielna, nowa aplikacja
przez MSWiA – czyli tak, jak trzeba. Za pomocą RSO Wojewódzkie
Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK) podległe wojewodom
przekazują użytkownikom aplikacji mobilnej komunikaty o zagrożeniach
różnych typów: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe,
dotyczące stanu wód. W zależności od ich ważności dzielą się one
na powiadomienia, ostrzeżenia i ostrzeżenia alarmowe. Dostajemy je
w formie powiadomień PUSH. Użytkownik ma możliwość wyboru typu
komunikatu oraz z jakiego regionu chce go otrzymywać: jednego,
kilku województw lub całego kraju. Aplikacja ponadto w końcu ma
opcję geolokalizacji, która umożliwia przekazywanie powiadomień
w zależności od naszego położenia. Jest też wsparcie dla iPhone’a X.

Cena: Gratis

AU T O PAY T R A N S P O R T
Wyjazd nad morze w wakacje to udręka. Zazwyczaj pada, jak nie pada,
to są sinice, jak nie ma sinic, to nie ma gdzie rozstawić parawanu. Do
tego wiecznie zapchane bramki na autostradzie A1. Z pierwszymi
plagami nic nie zrobimy, ale z bramkami na A1 możemy. Appka autopay
transport pozwala zautomatyzować pobieranie opłata za przejazd
autostradą. Na początek musimy dodać pojazd i kartę kredytową,
z której zostanie automatycznie pobrana płatność po ukończonym
przejeździe. Potem wystarczy podjechać do bramki, a ta się odtworzy
po rozpoznaniu naszego numeru rejestracyjnego. Obecnie z bramek
AmberGO można korzystać na Autostradzie A1 na odcinku Nowa
Wieś–Rusocin i Rusocin–Nowa Wieś. Niestety, to nie są wydzielone
bramki tylko dla płatności aplikacją i ciągle trzeba stać w kolejkach.
Ale ten program to pilotaż i jeśli się sprawdzi, to zarządca obiecuje
wprowadzenie oddzielnych bramek.

Cena: Gratis
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Asphalt 9: Legends
– dostosuj się, by przetrwać
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Serię Asphalt znam od pierwszej odsłony wydanej na Nokię N-Gage. Od tego czasu minęło
kilkanaście lat, telefony przeznaczone do gier się nie przyjęły, a rozgrywka na smartfonach

lead

stała się dużo prostsza.
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Gameloft od lat nieprzerwanie dominuje na rynku mobilnych gier. Pozycję zdobył co
prawda nie tylko dzięki oryginalnym produkcjom pokroju Asphalta, ale też kopiując
bezwstydnie GTA, Maxa Payne'a, Diablo, Halo czy Resident Evil. W latach, w których się
tego dopuszczał, było to jednak świetnym posunięciem, bo na porty klasyków na iOS
i Androida było zdecydowanie za wcześnie (przede wszystkim z powodu wydajności
ówczesnych tabletów i smartfonów). Produkcje Gameloftu ewoluowały wraz z rynkiem,
stąd też teraz w każdy nowy tytuł zagramy bezpłatnie, w każdym też upchnięto niesamowite ilości mikropłatności. Nie inaczej jest w przypadku nowego Asphalta, o dziwo jednak
nie czynią go one złą grą.
Pomimo słabszych odsłon i stopniowego oddalania się od jakiegokolwiek realizmu na
rzecz zręcznościowych i bardzo szybkich wyścigów, Asphalt zawsze prezentował się co
najmniej dobrze. Seria mogła poszczycić się licencjonowanymi samochodami, pięknymi
trasami i doskonałą grafiką (jak na możliwości ówczesnych urządzeń). W Legends również
tego nie brakuje. Mamy BMW, Nissana, Dodge'a, Forda, Porsche, Ferrari, Lamborghini czy
Lotusa (łącznie 52 samochody) i, w przeciwieństwie do gier na duże konsole, tu możemy
je zniszczyć. Podobnie jest z muzyką: oprócz tej nagranej na potrzeby gry, pojawiają się
też utwory Death From Above, Kaleo czy Vitalic – Gameloft nie oszczędzał również na
tym. Ponadto, Legends to zdecydowanie najładniejsze wyścigi na iOS i Androida, a także
jedna z najlepiej wyglądających gier na te platformy. Miejsca, które odwiedzamy (a jest
pośród nich Japonia, Stany Zjednoczone oraz kilka europejskich miast), są zaprojektowane
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doskonale – trasy są dostosowane do ogromnych prędkości i wszechobecnego ślizgania
się bokiem, rampy wyrzucają samochód na tyle wysoko, by podziwiać widoki, a wszystko
okraszono świetnymi efektami pogodowymi (deszcz rozbijający się na ekranie wygląda
znakomicie). Udźwiękowienie wypada trochę słabiej, ale wciąż trzyma bardzo wysoki
poziom – dźwięk silników, odgłosy uderzających o siebie samochodów czy włączanego
dopalacza pasują do ogromnego tempa rozgrywki. Od strony oprawy Asphalt 9 jest produktem pięknym i bezkompromisowym.
Z tym, że za gry na smarfonach płaci się coraz rzadziej, trzeba się niestety pogodzić.
Jestem zwolennikiem jednorazowego wydania pieniędzy na tytuł, który zapewni mi kilka
godzin zabawy, ale przyznaję, że sięgam też po free-to-play, bo często innej opcji nie ma.
Model ten jest obecny niemal wszędzie, wprowadza się go też do portów gier, które na
innych platformach są płatne. Mikropłatności były już obecne w poprzednich odsłonach
Asphalta, teraz są jednak jeszcze bardziej nachalne. Na początku da się je ignorować, o ile
tylko nie chcemy spędzać przed ekranem więcej niż pół godziny – paliwo w samochodach
bowiem się kończy, a uzupełnia się w czasie rzeczywistym (bądź, oczywiście, odpłatnie).
Wyskakujące gdzieniegdzie propozycje zakupu pakietu z gotówką czy kart odblokowania
samochodu (akurat kopiowanie tego z NFS: Payback Gameloft mógł sobie darować) da się
przeklikać – pojawiają się stosunkowo rzadko. Problem zaczyna się mniej więcej po godzinie grania, gdy w wyścigach stopniowo zaczynamy tracić przewagę i jedynym sposobem,
by ją odzyskać, jest ulepszenie samochodu lub odblokowanie nowego. Do tego można
dojść, powtarzając te łatwiejsze wyścigi, ale wymaga to czasu i paliwa (a więc znów: czasu
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bądź gotówki). Chcemy ulepszyć samochód powyżej pewnego poziomu? Tak, potrzebujemy kart, które zdobywamy w losowych pakietach. Te można dostać za wygrane wyścigi.
Lub szybciej, za gotówkę. Żeby było zabawniej, bez stałego połączenia z internetem nie da
się zagrać nie tylko w tryb online, ale i w ten dla jednego gracza.
Gdy w 2016 roku Shigeru Miyamoto zaprezentował Super Mario Run na iOS, nikt nie wierzył specjalnie w sukces tej odsłony serii. Uproszczenie gry o dość złożonej i rozwijanej
przez lata mechanice do autorunnera z bardzo ograniczoną możliwością sterowania postacią wydawało się pomysłem szalonym i zabijającym przyjemność z gry. Gdyby była to gra
innej firmy, pewnie mogłoby tak się stać, Nintendo jednak przemyślało rozgrywkę na tyle
dobrze, że wyszła im całkiem przyjemna gra, oferująca zupełnie inne doświadczenie niż
konsolowe wersje, ale wciąż wymagająca zręczności i planowania swoich ruchów. Jeśli
myślicie, że Gameloft zrobił to samo, to niestety jesteście w błędzie. W Asphalcie 9 wprowadzono system Touchdrive, który znacznie upraszcza sterowanie. Nie musimy już przechylać telefonu, by skręcać – gra robi to za nas, nam pozostaje jedynie wybieranie gestem
w lewo lub w prawo toru jazdy, gdy pojawi się jakieś rozwidlenie dróg. Do tego mamy
hamulec do wprowadzania samochodu w poślizg oraz dopalacz, zwielokrotniający na
chwilę liczbę koni. Touchdrive to system zupełnie niezrozumiały, odbierający przyjemność
wciskania się pomiędzy rywali, mieszczenia się w zakrętach, ocierając lusterkiem o słupy
i balansowania podczas sunięcia bokiem. Podczas wyścigu i tak trzeba trzymać smartfon
poziomo, obie ręce są zajęte. Owszem, Touchdrive da się wyłączyć, ale wtedy o zwycię-
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stwo jest zdecydowanie trudniej, bo zarówno sztuczna inteligencja, jak i trasy skrojone są
pod ten uproszczony wariant sterowania, znacznie ograniczający decyzyjność gracza. Nie
jest tu zwyczajnie trudno (wyzwania są fajne, po to w końcu gramy), różnica pomiędzy
klasycznym a prostym sterowaniem jest zbyt wielka, by próbując kierować samodzielnie,
czerpać przyjemność z grania.
Asphalt 9 stanowi jaskrawy przykład tego, jak dzisiaj wyglądają gry mobilne. Piękne opakowanie skrywa ułomną mechanikę rozgrywki, zaprojektowaną nie po to, by dostarczyć
emocji, ale wyłącznie w celu zmuszenia do stopniowego inwestowania w tytuł kolejnych, drobnych sum, by poczynić w nim znaczące postępy. To jednak prędko się nie
zmieni, bo nad jakość użytkownicy smartfonów przekładają ilość i łatwą dostępność. Nie
traktujcie tego tekstu jak recenzji – miał nim początkowo być, bo zawsze ceniłem serię
Asphalt, w trakcie gry zmieniłem jednak zdanie. A jeśli chcecie pograć poza domem, kupcie Switcha, Vitę czy nawet 3DS-a – w przeciwieństwie do współczesnych smartfonów,
pozwala uruchomić te dobre odsłony Asphalta.
Cena: darmowy
Strona producenta: link
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Gamescom 2018
PAT R YC J A R U D N I C K A

@iPat r yc jaR

Gamescom to drugie największe targi gier komputerowych na świecie. Odbywają się co roku od
2009 roku w Centrum targowym Koelnmesse w Kolonii i przyciągają rokrocznie kilkaset tysięcy
fanów rozrywki elektronicznej. W tym roku również ja postanowiłam pojechać. Byłam tu po raz

lead

pierwszy (ale na pewno nie ostatni) i oto moja relacja.
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Targi nastawione są przede wszystkim na prezentację gier, ale jest tu także miejsce na
pokazanie nowego sprzętu. I tak np. AOC na swoim stoisku zaprezentował monitory
dla graczy z nowej serii Agon 3, Samsung pokazał 49-calowy, ultraszeroki model, który
na rynku jest już wprawdzie od jakiegoś czasu, lecz tu można było usiąść w specjalnej
konstrukcji i samemu się przekonać, jak się na nim gra. Oprócz tego można było zobaczyć nową serię 32-calowych monitorów gamingowych. Co ciekawe, Samsung miał
na swoim stanowisku także smartfony z serii A oraz S9/S9+ i Note 9, a w jednej z hal
dość pokaźne stoisko zbudował Honor, który reklamował swoje smartfony jako nadające się do gier. Z innych ciekawostek sprzętowych nVidia ujawniła więcej szczegółów
dotyczących swoich kart graficznych z serii RTX 20, wykorzystujących nową architekturę Turing. Podobnie jak na poznańskim Pyrkonie oraz Poznań Game Arena tu także
można było zobaczyć setki cosplayerów, czyli fanów gier przebranych za swoje ulubione postaci. Nniestety ginęli w tłumie i trudno było spotkać kogoś ciekawego poza
wioską cosplayerów, by mu zrobić kilka zdjęć, np. na tle stoiska z gry, za postać z której się przebrał. W jednej z hal rozstawiona została strefa retro. Można było zagrać na
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starych Amigach 500 i 600, Commodore 64, a także Sega Dreamcast. Atmosferę lat
osiemdziesiątych dopełniały stare kineskopowe monitory i telewizory.
Jedna cała hala została przeznaczona
na stoiska handlowe. Można tu było
kupić dosłownie wszystko związane
z grami. Również licencjonowane
gadżety. Furorę zrobiły ręcznie robione
z odpadów figurki, które kosztowały
od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy
euro. Np. ta, obok której stoję, połączenie Predatora i Aliena, kosztuje bagatela 20 000 euro.
Deweloperzy prześcigali się w wystroju
swoich stoisk. Oczywiście jak na wszystkich targach gier wystawiał się kultowy
ciągnik z Farm Simulator. A twórcy
Fortnite wpadli na bardzo fajny pomysł,
by pomiędzy dwiema częściami stoiska
zamontować tyrolkę, po której można
było sobie zjechać. Z innych ciekawostek swoje stanowisko miało też wojsko.
Wystawili pojazdy bojowe, do których
można było zajrzeć oraz rekrutowali na
miejscu kandydatów do Bundeswehry.
Ale przejdźmy do tego najciekawszego, czyli gier. Nie będę pisała o wszystkich,
które zostały pokazane na gamescom, bo tekst ten musiałby być dziesięć razy dłuższy. Skupię się na tych najważniejszych premierach i przedpremierach. Niestety, nie
udało mi się w nic z poniższej listy zagrać, ponieważ nie bardzo miałam czas, by stać
w kolejkach (rekordowe, jakie widziałam, były na cztery godziny czekania).

Cyberpunk 2077
To chyba najbardziej wyczekiwana gra tych targów. 10 stycznia, kiedy to na oficjalnym Twitterze Cyberpunka 2077 pojawił się tweet o treści „*beep*”, cały świat osza-
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lał, a akcje studia CD Projekt Red poszybowały nagle w górę. Na gamescom odbył
się zamknięty pokaz, na którym można było zagrać w najnowsze demo. Pokazano
też miasto Night City nocą, które mocno przypomina scenerię z Blade Runnera,
zaprezentowano też męską wersję postaci V oraz nową broń, futurystyczną katanę
emitującą pole magnetyczne chroniące właściciela. Zapewniono też, że Cyberpunk
2077 jest już możliwy do przejścia w całości, fabuła jest spójna i do wyeliminowania
pozostały już tylko drobne błędy. Na temat samej fabuły twórcy na razie nie zdradzają zbyt wiele. Wiadomo, że będziemy mogli sami stworzyć swoją postać od podstaw, wybierając płeć, wygląd oraz decydując o jej przyszłości.

Battlefield V
O kolejnej odsłonie Battlefield internet huczy już od jakiegoś czasu. Garstka szczęśliwców, która zdobyła zaproszenia, może już nawet grać w zamkniętą betę. Na
targach oczywiście również można było zagrać. Organizatorzy ustawili około 100
komputerów specjalnie do tej gry, lecz mimo to czas oczekiwania w kolejce był
strasznie długi. Momentami sięgał trzech godzin. Dlatego też postanowiłam poczekać na otwartą betę (ma wystartować 6 września) lub finalną wersję. Na razie trzeba
zadowolić się zwiastunem, który studio DICE i Electronic Arts przygotowali specjalnie
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na targi gamescom. Filmik koncentruje się na rozgrywce zespołowej oraz personalizacji gracza i sprzętu. W grze powrócą klasy, do których dojdą specjalizacje z unikalnym
wyposażeniem i zdolnościami. W Battlefield zagramy na PC oraz konsolach XBOX One
i PS4 od 19 października (posiadacze edycji specjalnych od 16 października).

Assassin’s Creed Oddysey
Już na samym wstępie prezes Ubisoftu Yves Guillemont zapowiedział, że w 2019 roku
na pewno nie zobaczymy żadnej nowej części gry. Zamiast tego deweloper planuje
wydawać regularnie dodatki do Assassin’s Creed Odyssey, które to ujrzą światło
dzienne 5 października (równocześnie na PC, XBOX One i PS4). Ta część przygód asasyna jest o tyle ciekawa, że w całości można ją przechodzić postacią kobiecą. Na targach był prezentowany filmik właśnie z Kasandrą w roli głównej.

Overkill’s The Walking Dead
Już na samym początku targów firma 505 Games poinformowała o opóźnieniu
wydania konsolowych edycji gry, która na XBOX One i PS4 zadebiutuje dopiero
w lutym przyszłego roku. Pecetowa wersja strzelanki swoją premierę ma mieć
planowo 8 listopada. W grze wcielamy się w jedną z czterech postaci starających
się przetrwać w opanowanym przez zombie Waszyngtonie.
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The Division 2
Na gamescom swoją premierę miał zwiastun Tom Clancy’s The Division 2, gry, która
pokaże się u nas dopiero 15 marca 2019 roku. Akcja gry zaczyna się siedem miesięcy po wydarzeniach z poprzedniej części. Waszyngton jest już wolny od wirusa,
który dziesiątkował mieszkańców „jedynki”, próbujących teraz powrócić do normalnego, codziennego życia. Lecz mimo to w stolicy Stanów Zjednoczonych panuje
bezprawie i krwawa wojna o kontrolę nad miastem. Oczywiście naszym zadaniem
(i naszej dywizji) będzie uratowanie miasta, zanim będzie za późno. Teren naszych
działań ma być większy niż w pierwszej części, a Waszyngton jest odwzorowany
w skali 1:1. The Division 2 zaoferuje nam trzy warianty rozgrywki. Kampanię fabularną będziemy mogli ukończyć solo lub przy wsparciu maksymalnie trzech innych
graczy. W kooperacji połączymy siły z innymi graczami, by ukończyć najtrudniejsze
misje. Ostatni tryb to PvP – tu podejrzewa się, że zmierzymy się z innymi w specjalnej strefie Dark Zone. W grze mają pojawić się także rajdy przeznaczone dla maksymalnie ośmiu osób. Ubisoft już teraz zapowiedział specjalne edycje gry: Gold,
Ultimate, Dark Zone i Phoenix Shield Collector’s Edition.

Fallout 76
Stoisko Bethesda od razu wyróżniało się w hali. Zbudowali ogromne wejście do
krypty (przy którym można było zrobić sobie zdjęcie) oraz poustawiali realnej
wielkości figurki Fallout Boy. Jako że uwielbiam całą serię (dobrze mi się grało
nawet New Vegas, na które wiele osób narzekało), czekam też na nową część.
Mimo to mam co do niej pewne wątpliwości… Nie wiem, jak tu się sprawdzi rozgrywka wieloosobowa, tym bardziej że część graczy może nam przeszkadzać
w swobodnym eksplorowaniu otwartego świata. Cóż, wszystko okaże się po premierze już w listopadzie.

Biomutant
THQ Nordic zaprezentowało dość obszerny gameplay swojej gry. Poinformowano
też o przesunięciu premiery na lato 2019 roku. Szczerze mówiąc, wcześniej nie słyszałam o tym tytule, ale na targach przykuł moją uwagę. Na gameplayu można
było zobaczyć zapierające dech w piersiach pejzaże, kilku dość zabawnie skonstruowanych bohaterów oraz bardzo widowiskowy system walki. A wszystko to
jest utrzymane w komiksowo-mangowej stylistyce. Gra trafi zarówno na PC, jak
i konsole XBOX One i PS4.
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Darksiders 3
Seria popularnych slasherów powraca wraz z nową, czerwonowłosą bohaterką.
Furia, bo o niej mowa, powraca jako trzeci Jeździec Apokalipsy i wyrusza na ziemię, by zgładzić siedem grzechów głównych pod postacią bossów. Darksiders 3
ukaże się 27 listopada na PC, XBOX One i PS4.

Life is Strange 2
Już w maju ubiegłego roku było wiadomo, że studio DONTNOD pracuje nad
drugą częścią popularnej epizodycznej przygodówki. Przecieki na temat fabuły
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pojawiały się już od czerwca tego roku, lecz dopiero teraz deweloperzy ujawnili
konkrety. Na targach pokazano pierwszy zwiastun, który nie tylko ukazał częściowo fabułę gry, lecz dał nam pewność, że w nowe Life is Strange zagramy
zarówno na PC, jak i konsolach XBOX One i PS4. Poznamy historię dwóch braci,
16-letniego Seana Diaza i 9-letniego Daniela. Tragiczne wydarzenie, w wyniku
którego zginął policjant, zmusza ich do ucieczki z rodzinnego Seattle do Puerto
Lobos w Meksyku. Ze zwiastuna wynika, że policjant zginął przez jednego
z braci, u którego aktywowały się w niekontrolowany sposób tajemnicze moce.
Podczas rozgrywki wcielimy się w postać Seana, który podczas podróży będzie
musiał podejmować ciężkie decyzje, mające wpływ na dalszy przebieg gry oraz
jego relacje z bratem. Gra będzie składała się z sześciu odcinków, a pierwszy
z nich ma się ukazać 27 września.

The Settlers
Blue Byte zapowiedział kompilację wszystkich siedmiu odsłon cyklu, czyli The
Settlers History Collection, która ma zadebiutować 15 listopada oraz pokazał
zwiastun kolejnej, ósmej części, która będzie się nazywała po prostu The Settlers.
Ostatnia część zadebiutuje jesienią 2019 roku, ma działać na podstawie technologii Snowdrop Engine, znanej m.in. z Tom Clancy’s The Division.

World War 3
Polskie studio The Farm 51 pokazało efektowny zwiastun, a w internecie już teraz
możemy też zobaczyć czysty gameplay wrzucony przez jednego z youtuberów
obecnych na gamescom. Kolejka do gry była naprawdę długa. World War 3 będzie
miało dwa tryby: warzone oraz recon. Pierwszy to szybka bitwa o umocnione
punkty. Drugi tryb umożliwi współpracę w małych oddziałach zwiadowczych.
W tym trybie mechanika gry będzie przypominała tę z popularnych ostatnio battle royale. Deweloperzy zapewniają, że fizyka poruszania się postaci oraz balistyka
pocisków będzie bardzo realistyczna. Gra będzie dostępna niestety tylko na komputery PC, do sprzedaży ma trafić jeszcze w tym roku (early access).

Deliver us the Moon
Szczerze mówiąc, do tego tytułu przyciągnęło mnie stoisko z astronautą i hełmami wirtualnej rzeczywistości. Niezależne studio KeokeN Interactive zrobiło
kawał dobrej roboty, wydając tę osadzoną w realiach science fiction przygodówkę. Tym bardziej, że produkcja była finansowana prawie w całości za pośred-
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nictwem Kickstartera. Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, gdy stajemy
w obliczu niemal całkowitego wyczerpania się zasobów naturalnych Ziemi. Aby
rozwiązać ten problem, zostaje powołana specjalna agencja WSA, która ma
wznowić zarzucone prace eksploracyjne na Księżycu. W grze wcielamy się w jednego z astronautów WSA. Możemy wybrać, czy chcemy grać w perspektywie
pierwszo- czy trzecioosobowej. A na PC możemy dodatkowo skorzystać z hełmów wirtualnej rzeczywistości typu Oculus Rift, co jeszcze bardziej potęguje
wrażenia i w połączeniu z pierwszą perspektywą sprawia, że gra jest bardzo realistyczna. Dokładna data wydania gry nie jest jeszcze znana.

Targi trwały niecały tydzień, ja odwiedziłam wszystkie stoiska w ciągu dwóch dni
i stwierdzam, że to trochę za mało czasu jak na przejście tak ogromnego terenu.
Tym bardziej, że jeśli chcemy w coś zagrać, to przyjdzie nam czekać w kolejce,
czasami nawet dwie–trzy godziny. Ogólnie bawiłam się świetnie i mam
nadzieję, że w przyszłym roku znowu będę mogła się pojawić na gamescom
w Koelnmesse. Jeśli jesteście zapalonymi graczami, to za rok musicie tu być!
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Czyszczenie pamięci
tytuł Quick Look
M AC I E J S K R Z Y P C Z A K

@nor be r tc al a

Jedną z najlepszych funkcji macOS jest niewątpliwie Quick Look, czyli Szybki
Przegląd. Dla osób, które być może jeszcze nie odkryły tego narzędzia, podpowiem, że jest uruchamiane z poziomu Findera (i nie tylko) poprzez wciśnięcie klawisza spacji na zaznaczonym pliku. Pojawi się wtedy jego podgląd, na przykład
jeśli będzie to obrazek, to wyświetli nam go w powiększeniu, jeśli plik audio, to
będziemy mogli go od razu odsłuchać itd.
Zdarza się czasami jednak, że coś z Quick Look zaczyna szwankować. Być może
nie chce pokazać podglądu niektórych plików, które normalnie powinny dać
się podejrzeć. W takich sytuacjach może pomóc zresetowanie pamięci Quick
Look. Aby wykonać tę operację, potrzebny nam będzie Terminal. By zresetować
pamięć Quick Look, posłużymy się poniższą komendą:

Wystarczy ją zatwierdzić i po chwili pamięć Szybkiego Przeglądu zostanie wymazana.
Źródło: OS X Daily
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Twitter nie ma najmniejszego
pojęcia, co robi
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor i d1n

Twitter od dłuższego czasu nie tylko nie rozumie własnego produktu, ale kompletnie nie rozumie
swoich użytkowników. Promuje funkcje, które nie zdobywają żadnej popularności, porównuje się do
innych platform społecznościowych, pomimo że jest zupełnie różny – po prostu błądzi we mgle,
a Jack Dorsey to prawdopodobnie najgorsze, co mogło go spotkać.
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Jack Dorsey był jednym ze współzałożycieli Twittera i początki tego przedsięwzięcia

były rzeczywiście imponujące – serwis powstał z zalążka jego pomysłu, ale prawdziwym liderem teamu był Noah Glass. Nie dość, że użytkownicy go (Twittera, nie Jacka,
ani nie Noah) kochali, to firma mocno promowała swoje API i budowanie aplikacji na
jego bazie przez deweloperów trzecich. Początkowo nie było tweetów, bo nie miały
one nazwy – mówiło się jedynie o „uaktualnieniu status na Twitterze”. A czas na mim
spędzało się „tweeterując”. Craig Hockenberry z The Iconfactory, twórca Twitterrifica,
walczył z tym problemem i wymyślił słowo „twit”, które niestety miało negatywne
znaczenie („twitem” nazywamy irytującą osobę). Jeden z jego użytkowników zaproponował słowo „tweet” i Hockenberry natychmiast wykorzystał go w swojej aplikacji.
Twitter jednak początkowo nie akceptował tego nowego słowa i potrzebny był rok,
aby oficjalnie go przyjęli, a potem wprowadzili do interfejsu webowego.
Czas mijał, a deweloperzy nie pozostawiali bierni. Przez kolejne miesiące i lata
na scenie pojawiały się kolejne aplikacje klienckie Twittera, z których prawdopodobnie najważniejszy był Tweetie, za którym tak bardzo tęsknię. Stworzony
przez Lorena Brichtera, wprowadził Twittera na iPhone’a na zupełnie nowy
poziom. Pojawiła się też wersja dla Maca. Loren Brichter zresztą miał jeszcze jeden
genialny pomysł na odświeżanie danych, znajdujących się na ekranie smartfona
– pull-to-refresh. Tak, pociągnięcie ekranu w dół, co powodowało pojawienie się
nad treścią kręciołka, po czym treść się odświeżała, została zapoczątkowana przez
niego. Ta koncepcja była na tyle genialna, że została zaimplementowana dosłownie wszędzie, włączając w to własne aplikacje Apple’a. Niestety, Tweetie został
kupiony przez Twittera, wraz z Lorenem Brichterem. Przez jakiś czas Tweetie
w nowych barwach i z nową nazwą trzymał poziom, ale wystarczyła garstka lat,
aby firma zrezygnowała z tego wizjonera interfejsów użytkownika i stworzyła coś
własnego. Coś zdecydowanie gorszego. Sztywniejszego. Przez niektórych znienawidzonego. Tweetie niestety już nigdy nie wrócił.
W międzyczasie na scenie pojawiła się dwuosobowa ekipa Tapbots, składająca się
z Paula Haddada i Marka Jardine’a – ten pierwszy był programistą dla iOS-a, a ten
drugi designerem. Z czasem dołączył do nich Todd Thomas, który zajmuje się stroną
Macową. Ekipa stworzyła początkowo bardzo ciężkiego wizualnie, ale wyjątkowego
Tweetbota. Program zyskał szczególnie na znaczeniu po pojawieniu się na iPadzie
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oraz wprowadzeniu synchronizacji timeline’u pomiędzy urządzeniami – mogliśmy zacząć czytać na jednym urządzeniu, a linia czasu ustawiała się automatycznie
w tym samym miejscu na drugim, aby wygodniej kontynuować czytanie. Tweetbot
w późniejszych latach trafił również na Maca, a jego refresh był wyjątkowo korzystny
– zyskał lekkość i był jedną z pierwszych aplikacji, która tak świetnie integrowała się
z nowym designem iOS 7. Dzisiaj to jeden z najpopularniejszych klientów Twittera dla
iOS i macOS, który ma ogromną liczbę fanów, podczas gdy jego największym konkurentem, który obrał ciut inne spojrzenie na UI i UX, to Twitterrific.
Przez ostatni tydzień wyłączyłem powiadomienia w Tweetbocie i przerzuciłem się
całkowicie na Twitterrifica, aby poznać go bliżej, zanim Twitter ograniczył swoje API.
Muszę przyznać, że początkowo nie byłem jego fanem, ale wystarczyło kilka dni,
abym docenił niektórego jego funkcje. Jest jeszcze lżejszy niż Tweetbot i przy okazji, poprzez stosowanie większej liczby kolorów w swoim UI, mniej formalny. Ma też
opcję zmiany fontów – szczególnie do gustu przypadła mi Amelia. Niestety, o ile
Twitterrifica na iPhone’a chętnie bym sobie zostawił – przekonał mnie do siebie na
tym urządzeniu – to wersje na iPada i Maca już nie. The Iconfactory po prostu rozwiązali kilka elementów inaczej, niż lubię i uważam, że nie wygląda tak dobrze, jakby
mógł. Nie zmienia to jednak faktu, że to świetny klient i niezależnie, czy będziecie
korzystali z niego, czy z Tweetbota, to powinniście być zadowoleni.
W ostatnich miesiącach na Twitterze, z powodów zmian w API dla klientów trzecich,
pojawiały się od czasu do czasu akcje protestacyjne i ogólne oburzenie na ich kierunek rozwoju. Kierownictwo Twittera, z @Jack na czele, niestety działa niesamowicie
opieszale i jest bardziej niezdecydowane niż polski elektorat przeciwny obecnemu
rządowi. W dużym skrócie: Twitter od lat nie rozwija swojego API tak, jak oczekiwaliby tego deweloperzy i użytkownicy klientów trzecich, a najwięcej zmieniło się dnia
16/08/2018, kiedy to Twitter wyłączył streaming API i przerzucił wszystkich na nowe.
Rob Johnson – pracownik Twittera — napisał kilka słów tłumaczących decyzję firmy.
We’ve heard feedback (#breakingmytwitter) from our customers about the pain this
causes. We’re committed to understanding why people hire 3rd party clients over our
own apps, and we’re going to do better with communicating changes.
Tłumaczy on, że słucha ludzi, których ta zmiana dotyka i firma próbuje zrozumieć ich
potrzeby. Traktuję to jak marketingowy bełkot, bo ewidentnie firma ani nie słucha,
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ani nie próbuje nas zrozumieć. Mieli na to kilka miesięcy, odkąd zaczęła się akcja

#BreakingMyTwitter, nie wspominając o latach pretensji o brak uaktualniania API
o nowe funkcje. Inni pracownicy, jak chociażby Andy Piper, wręcz trollowali ludzi,
którzy wyrażali swoje opinie na ten temat. Miałem też wrażenie, że kompletnie nie
rozumieją, czego ludzie od nich oczekują – zdaje się, że obecnie są w długiej fazie
zauroczenia Facebookiem i dążą do tego, aby przekształcić Twittera w niego.
Niestety, wygląda na to, że to początek końca tej platformy dla wielu osób. Część osób

emigrowała już na Mastodona, a własną instancję – Zeppelin.flights – założył nawet
Jason Snell, były redaktor naczelny Macworld. Oczywiście ściągnął tam za sobą wielu
swoich znajomych, szczególnie związanych z Macami i Apple’em ogólnie. Parę osób
„od nas” też już pozakładało tam konta. Inni z kolei przenoszą się na Micro.blog – ciekawej inicjatywy Mantona Reece’a, która sprowadza prowadzenie własnego bloga
i śledzenia innych do podobnego poziomu trudności, co obsługa Twittera. Różnica
obu powyższych platform – Mastodona i Micro.bloga – względem Twittera polega na
tym, że są one zbudowane na otwartych technologiach webowych. Oznacza to, że
jeżeli na swoim własnym blogu, opartym przykładowo o Wordpressa (które są wspierane przez Micro.blog), napiszę artykuł, a ktoś wda się ze mną w dyskusję na platformie Mantona, to zostanie ona automatycznie dodana do mojego bloga w formie serii
komentarzy. Hmm… odbiegam nieznacznie od tematu… Początek końca. Tak. Fakt,
że to na Twitterze siedzą celebryci i znane osoby, i mówi się o tym, że potrzebna jest
„masa krytyczna”, aby móc zmienić platformę, to powiem Wam, że nie zgodzę się
z tym – wystarczy kilkadziesiąt lub kilkaset osób, które będą regularnie odwiedzały
daną platformę i których chcemy śledzić. Sam już znalazłem 41 osób, które chcę
śledzić i regularnie dostarczają mi treści do porannej kawy. Nawet już nawyk zmieniłem – dzień rozpoczynam od przejrzenia timeline’u na Mastodonie, a nie Twitterze.
Oczywiście nie da się uniknąć okresu przejściowego z jednej platformy na drugą i ta
prawdopodobnie będzie najbardziej uciążliwa. Niewykluczone też, że powstanie jeszcze inna alternatywa, podobna do App.Net sprzed paru lat.
Przyszłość w tym zakresie ogólnie jest niewiadomą, ale wiem jedno – możemy marudzić, ile chcemy, że zachowanie Twittera jest dla nas nieakceptowalne, podobnie
zresztą jak ich aplikacja, ale nic, co możemy zrobić, nie przywróci nam wrażeń Twittera
z jego złotych czasów. Dla mnie to koniec pewnej ery i nie ukrywam, że żałuję, że
firma podjęła taką, a nie inną decyzję.
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W dzisiejszych czasach trudno odróżnić dobro od zła i przemoc od… przemocy.
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Nie ma to, jak leżeć złożona grypą pod koniec sierpnia. Wszyscy wiedzą, z czym
wiąże się walczenie z grypą – z prychaniem, kasłaniem, oglądaniem Netfliksa
i poczytywaniem wszystkiego, co wpadnie nam w ręce. W trakcje jednej z takich
sesji w oko wpadł mi artykuł traktujący o przemocy wobec dzieci, której dopuszczamy się my – bezradni i niekompetentni dorośli. Wynikało z niego, że przemocą
jest wszystko – karmienie, ubieranie, nakłanianie do odrabiania prac domowych
i właściwego zachowania. Zazwyczaj liczę po cichu do dziesięciu i przewracam
stronę, ale grypa wzmaga poczucie ogólnej irytacji i nie zdołałam się powstrzymać
przed puszczeniem długiej wiązanki inwektyw. Na szczęście po cichu.
Nie będę się zagłębiała w każdą możliwą teorię dotyczącą wychowania dzieci,
bo ostatnimi czasy wyrastają jak grzyby po deszczu. Przy okazji do łask wracają
metody Montessori, Freineta i hipisów z komuny Lata Miłości. Każdy rodzic podejmuje własną decyzję odnośnie do tego, w jaki sposób zamierza wychować swoje
dziecko, skądś jednak musi czerpać wiedzę na ten temat. I tak, prędzej czy później,
ląduje w internecie. Internet jest przecież fajniejszym źródłem nieskomplikowanej
wiedzy niż opasłe, zakurzone tomy pełne inteligenckiej gwary i skomplikowanych
badań. Teoria wychowania jest nudna jak flaki z olejem i podobnie jak psychologia
wymaga wkuwania nieskończonej listy nazwisk, dat i teorii. Dodatkowo niczego
nie gwarantuje, nie podaje prostych przepisów. Przedstawia filozoficzne rozważania, często sprzed dziesięcioleci, które trzeba jeszcze zastosować we właściwy sposób. Rodzice poszukują więc specjalistów, trenerów i psychologów, którzy przełożą
naukowy bełkot na coś, co da się przetrawić, oglądając telewizję śniadaniową. I fajnie, tylko dlaczego mianem ekspertów od wychowania nazywamy 30-, 40-letnich
osobników obu płci, którzy nigdy jeszcze nie wychowali żadnego człowieka od
początku – momentu narodzin – do względnej dojrzałości? Matka lub ojciec kilkuletnich dzieci nie ma wystarczająco dużo doświadczenia, nawet jeśli poparte jest
porządną wiedzą teoretyczną, by stwierdzić, że metoda wychowania, którą propaguje, jest właściwa, skuteczna i przynosi oczekiwane rezultaty. Do tego potrzeba
przynajmniej jednego pokolenia, które zweryfikuje ładnie brzmiące teorie. Co ważniejsze – fakt wychowania fajnego i spełnionego człowieka (w sumie sztuk jeden),
od początku do względnej dojrzałości, również nie świadczy o tym, że posługuje
się metodą, która przyniosła wymierne rezultaty. Bo proces dojrzewania, socjalizacji, internalizacji norm, zasad i wartości to skomplikowany system, który nie jest
zależny wyłącznie od rodzica, pełnego najlepszych intencji. Jest zależny od śro-
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dowiska, kultury, otoczenia, przedszkola, sąsiadki, wielkości aglomeracji i każdej
innej dowolnej konfiguracji czynników, których nie sposób opisać i zweryfikować.
Wystarczy spojrzeć na bliźniaków, wychowywanych w tym samym domu i przez
tych samych rodziców – wcale nie będą jednakowi, bo podlegają różnym, niepowtarzalnym bodźcom. Mieliśmy już bezstresowe wychowanie, o które toczyły się
wojny nieomal religijne. Teraz mamy wychowanie bliskie i bez przemocy, rodem
z radosnych, naturalistycznych trendów, a przemocą jest nakłanianie dziecka do
mycia zębów, noszenia ubrań, jedzenia i właściwego zachowania. Bo zawsze, kiedy
osoba silniejsza „zmusza” słabszą do zrobienia czegoś, co się jej nie podoba, mamy
do czynienia z przemocą. Bądźmy przez chwilę poważni.
Jako dziecko często chorowałam na zapalenie płuc. Dla wnikliwych – wynikało to
z polityki „leżakowania” w przedszkolu (przemoc numer 1). W „średniakach” i „starszakach” leżakowało się na podłodze. Panie przedszkolanki otwierały okna, my
mieliśmy położyć się na plecach na wykładzinie i trwać tak bez słowa i bez ruchu
przez godzinę. Kto się ruszał i gadał, ten dostawał czarną kropkę, kto leżał grzecznie bez ruchu i korzystał z zimnego powietrza – czerwoną kropkę za wzorowe
zachowanie i zapalenie płuc. W tamtych czasach najpopularniejszą metodą leczenia zapalenia płuc była seria upokarzających penicylinowych zastrzyków w tyłek.
Nie było dziecka, które cieszyłoby się z wizyty domowej pielęgniarki, ale nie było
wyboru – trzeba się było wypiąć i znieść upokorzenie w pokorze. Dokładnie
tak samo, jak w przypadku szczepień, kiedy to siła fachowa nakazywała mocno
dziecko przytrzymać, wbijała igłę i warczała, żeby nie histeryzować, bo się inne
dzieci denerwują. Zdecydowanie, były to działania przemocowe, w całości wypełniające założenia definicji. Czyż nie?
Spójrzmy na to zatem z innego punktu widzenia: zapalenie płuc to choroba
potencjalnie śmiertelna. Można by pozwolić dziecku się nie wypinać i podjąć decyzję dotyczącą jego ciała, czyli odmówić zastrzyku z penicyliny. Dziecko bardziej
boi się zastrzyku „teraz” niż potencjalnej śmierci „w przyszłości”. Czy zatem w tym
przypadku przemoc to przemoc, czy też działanie dla dobra dziecka? Tożsama
jest kwestia szczepień. Można dzieci nie szczepić. Skoro dziecko się boi i do tego
jeszcze strasznie to stresujące dla rodziców, to w ramach bliskości i wychowania
bez przemocy powinniśmy pozwolić dziecku odmówić działania, które sprawia, że
odczuwa dyskomfort. Skutek? Powrót chorób, które uznane zostały za zażegnane.
W imię czego? W imię przyjemnej, puszystej jak chmurka, jednorożcowej filozofii.
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Bardzo lubimy czuć się fajni. Teorie o bezstresowości, bliskości i partnerstwie
świetnie brzmią w naszych uszach – czujemy się wysublimowani, wyedukowani i oświeceni. Problem w tym, że bycie rodzicem nie polega na tym, że
zawsze robimy tylko fajne i przyjemne rzeczy. Czasem trzeba podjąć trudne
decyzje, kierując się wiedzą, doświadczeniem i rozpoznaniem sytuacji, jakimi
nie dysponują dzieci.
Zamiast ślepo nazywać wszystko przemocą, wypada się zastanowić, czy nie tworzymy przypadkiem kolejnego absurdalnego tworu, który sprawi, że zamiast
rodzicami, staniemy się niewolnikami własnych dzieci – bez prawa głosu i bez
prawa do obrony. I kto wtedy stanie się silniejszy, a kto słabszy?
Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, nie żyjemy
w świecie idealnym. To, że my wychowamy nasze dziecko na ósmy cud świata,
który rozwiązuje wszystkie konflikty dyplomatycznie i z gracją, to nie znaczy, że
inni uczynią to samo. Idealny maluch zdziwi się bardzo, gdy Franek, zamiast dyskutować i negocjować, po prostu da mu w nos i zabierze zabawkę. Franków jest
dużo więcej na tym świecie.
Po drugie – świat jest pełen stresu i przemocy. W każdej minucie naszego
życia podlegamy przymusom, których nawet już nie zauważamy. Wstajemy,
kiedy zadzwoni budzik, nie wtedy, kiedy się wyśpimy. Jeździmy samochodem, na jaki nas stać, nie takim, jaki lubimy. To samo odnosi się do ubrań,
butów i wszelkich innych przedmiotów, które nas otaczają. Chodzimy do
pracy, bo potrzebujemy pieniędzy. Pieniędzy potrzebujemy, żeby żyć. Musimy
od nich płacić podatki, bo jeśli tego nie zrobimy, to zostaniemy ukarani. Nie
potencjalne nagrody motywują nas do działania, tylko powstrzymują kary.
Bo w każdym przypadku, wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie
zaczyna wolność drugiego człowieka.
I dziecko nie jest tu żadnym wyjątkiem. Ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z tego paktu. To nie dodatki na pizzy, które można sobie dowolnie skomponować. Wszystko albo nic, taka jest zasada społeczna. Wychowajmy dzieci tak,
by potrafiły się do niej zastosować.
I radzić sobie ze stresem.
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Zawsze lubiłam oglądać reportaże o życiu Polaków za granicą.
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Za czasów PRL niewiele wiedziało się o prawdziwym życiu za granicą.
Upolitycznione media pokazywały tylko to, co przebiło się przez cenzurę,
zatem wszystko musiało być przynajmniej z grubsza ideologicznie poprawne.
Od czasu do czasu, w komediach pojawiała się postać Polaka-patrioty, który
po wieloletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych wraca do ukochanego
kraju w kowbojkach, stosownym kapeluszu i z walizką pełną dolarów, za które
ufunduje dom kultury na rodzinnej wsi. Mówi przy tym z bardzo dziwnym,
na wpół teksańskim akcentem, a gawiedź się cieszy szczerze, że delikwent
pamięta jeszcze ze dwa słowa na krzyż w rodzimym języku.
W tamtych czasach zachód kojarzył się niezmiennie z gumą balonową, CocaColą i papierosami Marlboro. Potem czasy się ucywilizowały, granice otwarły
i Stany przestały być mekką polskich emigrantów, ale w umysłach dzieci PRL
Zachód zaznacza się akcentem z wywiniętym językiem i ślinotokiem.
Ponad dekadę temu, w pierwszym mieście angielskim, w którym mieszkałam, nie było polskiego sklepu. Było za to prawie 10 000 Polaków i jeden
koleś, który raz w tygodniu ustawiał się „na markecie” z kilkoma tackami
pierogów, słoikami z gołąbkami i fasolką po bretońsku. Czuło się wtedy tę
tęsknotę i to, że się jest w obcym kraju. Bo nawet zadzwonić normalnie nie
można było, tylko przez jakieś numery dostępowe i inne wygibasy. Szybko
jednak sytuacja się naprawiła. W mieście pojawił się polski sklep, który
następnie splajtował. Na jego miejsce wyrosły dwa kolejne, aż w końcu niewielkie miasto mogło się poszczycić czterema przybytkami ze swojskim
jadłem, a najważniejsze produkty i tak można było kupić na polskiej półce
w angielskim supermarkecie. Sieci komórkowe też dały radę, do domu
można było dzwonić w rozsądnej cenie i nagle wszędzie zrobiło się bliżej.
Zupełnie zniknął klimat tej całej zagranicy.
W nowym mieście mamy polskich sklepów bez liku i podtrzymują one ducha
polonijnego, organizując różne imprezy i spotkania, żeby rodacy o kulturze polskiej nie zapomnieli. A kultura polska specyficzną jest. Do polskiego
supermarketu przyjeżdżają w zasadzie trzy typy samochodów – BMW, Audi
i Merc. Nie są to marki w żaden sposób faworyzowane przez Brytyjczyków
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– wręcz odwrotnie. Jeśli ktoś „odstawia szopki” na drodze, to bez względu
na to, jakim samochodem jedzie, mówi się o nim „bloody Audi driver”. Cóż,
lokalny koloryt. W polskim sklepie spotkać można ludzi w strojach sportowych – Adidas i Nike sprzedają się jak świeże bułeczki. Natywnych to dziwi,
bo strój sportowy służy do treningów, nie spacerowania po mieście, rodacy
jednak noszą swoje paski z godnością i dumą. Z dumą również powracają do
korzeni, czyli zdrobniania wszystkiego, co zdrobnić się da: serek, kiełbaskę,
chlebuś, masełko, soczek, paróweczki i tableteczki. Panie ekspedientki nie
odmówią sobie również „kochaniutkiej” czy innych tym podobnych pieszczot. Wydawać by się mogło, że wewnątrz sklepu czas się zatrzymał, że został
ogłoszony obszarem eksterytorialnym i ma bezpośrednie połączenie, za
pomocą pulsującej pępowiny z samym sercem kraju ojczystego. Gdyby się
uprzeć, można by było sobie zbudować małe, polskie miasto, tak jak to się
stało w kilku regionach Stanów Zjednoczonych. Jest przecież polska gastronomia, polski mechanik, polska fryzjerka i nawet polska księgowa. Wcale
a wcale nie trzeba się zadawać z tymi dziwnymi tubylcami. No i co najważniejsze, można się trzymać z daleka od wszelkich podejrzanych produktów
spożywczych. A najlepiej tylko z Polakami i tylko u Polaków!
Jest jednak rzecz, którą adaptujemy chętnie – przydaje nam bowiem światowego blichtru i jest nią specyficzny emigracyjny język, zwany Ponglishem.
Tu oddać muszę sprawiedliwość – Ponglisha nie zawsze używa się, żeby
zaszpanować, tylko dlatego, że tak jest prościej i szybciej. Podobnie bywa
w Mordorach, gdzie z upodobaniem używa się dziwnomowy, będącej karkołomnym połączeniem biznesowego angielskiego z bardzo nerwowym polskim. Taki koloryt nasz, lokalny.
Prawdziwy urok polonijnego życia zniknął wraz z tanimi biletami lotniczymi
i tanimi minutami na dzwonienie do kraju. Wyjeżdżanie i praca za granicą nie
jest już wyzwaniem, któremu trzeba sprostać. Wystarczy wyjechać i zacząć
robić swoje.
Warto jednak upewnić się, że w pobliżu jest polski mechanik i polska
fryzjerka.
Tak dla smaku.
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Woda i życie
ANNA GABRYŚ

@ania13

Naprawdę myślisz, że oszczędność wody to nie twój problem? Gdy byłam młoda i jeździłam na obozy
harcerskie, nauczono mnie „żyć w zgodzie z naturą”. Szanować nawet trawę, na której czasem, przy
zdobywaniu sprawności leśnych, kładłam się spać. Nie śmiecić w lesie, tylko skrupulatnie zbierać odpadki
i wywozić je do miasta. Pilnować, by woda z mycia garów – z płynem – czy woda po praniu nie trafiała do
jeziora lub rzeki, ale do specjalnych, bardzo głębokich dołów. Co mi po takiej wiedzy w moim miejskim życiu?
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A

Ano bardzo dużo. Nie da się wprawdzie rozłożyć śpiwora w którymkolwiek parku
krakowskim, bo przyjdzie pan policjant i zapyta o dokumenty – i to jest najprostszy scenariusz, tego, co pan policjant zrobi. Można też wsłuchiwać się w popołudniowy szum drzew i śpiew ptaków. Zachęcają do tego wieczory późnego,
wrześniowego lata. Można również zwracać uwagę na zużycie wody. Woda jest
droga, wody brakuje, słyszymy na każdym kroku. A przejmujemy się tym? Nie. Bo
mnie to nie dotyczy.

Otóż dotyczy, może nie dzisiaj, ale za całkiem niedługo będzie dotyczyć. Problem
z wodą na świecie jest taki, że nie jest niewyczerpana. Na dodatek większość
wody na świecie nie jest zdatna do picia. A przypomnę, że człowiek bez wody
przeżyje trzy do dziesięciu dni. Pamiętam, jak olbrzymie wrażenie na mnie
wywarły historie kobiet afrykańskich, które codziennie maszerują kilka–kilkanaście kilometrów po wodę do picia, do prania, bo w ich wiosce nie ma studni, nie
ma rzeki, nie ma źródła. To było wiele lat temu, byłam jeszcze uczennicą. To był
moment, w którym zaczęłam zakręcać wodę podczas mycia zębów. Niedługo
później przestałam brać wielogodzinne kąpiele relaksacyjne, w których czasie
bezustannie dolewałam wodę i kończyłam czytać kolejne książki. Wreszcie skróciłam czas brania prysznica do poniżej pięciu minut i zakręcam wodę na czas
mydlenia ciała, mycia głowy.

Woda jest droga, wody brakuje, słyszymy na każdym kroku.
A przejmujemy się tym? Nie. Bo mnie to nie dotyczy.

Głupota, powiedzcie, ale czy głupotą jest informacja o tym, że Polska należy do krajów, którym grozi deficyt wody? Zerknijcie na czytelną infografikę, w której znajdziecie więcej danych – zużywamy tyle wody, ile jej mamy. Nie mamy nadwyżki
wody, po ludzku – zapasu wody. Wystarczy dłuższa susza i wody nam zabraknie.
A wiecie, co się dzieje, gdy brakuje wody? Wystarczy poczytać doniesienia z RPA,
a konkretnie z Cape Town, miasta, które jako pierwsze na świecie miało się zmierzyć
z Day Zero. Dniem, w którym woda nie pocieknie z kranów. Dzięki bardzo restryk-
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cyjnej polityce władz miejskich i krajowych udało się ten dzień odsunąć w czasie. A może jednak zadziałały modlitwy o deszcz, które uprawiali przedstawiciele
wszystkich wyznań obecnych w tym regionie, bo deszcze spadły zimą 2018 roku.
W efektywność modlitw o deszcz nie wierzę. Patrzę raczej na statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia suszy (wysokie i coraz wyższe) i liczę na zdyscyplinowanie społeczeństwa pod względem wykorzystywania (czytaj: nadużywania)
zasobów wody. Co takiego wprowadzono w Cape Town, spodziewając się kompletnego wyczerpania zapasów wody w zbiornikach zaopatrujących miasto? Te
same działania powinniśmy u nas wprowadzić w życie. Może nie tak drastycznie,
ale na pewno w pewnym zakresie.
Zabroniono na przykład nieuzasadnionego
zużywania wody na zewnątrz, w tym nawadniania prywatnych trawników czy ogrodów.
W pewnym momencie zalecono używanie
jednorazowych naczyń, jednocześnie zakazując włączania domowych zmywarek. Pranie
ograniczono do jednego w tygodniu (to
się zmieniało, zależało od regionu i aktualnego stanu wody) lub zalecano korzystanie
z suchych pralni. Największa akcja odnosząca się do prywatnych domów czy mieszkań związana była z wykorzystaniem wody
do mycia, a zwłaszcza do spłukiwania toalet.
„Jeśli jest żółte – zostaw, jeśli brązowe – spłukuj” – czytali mieszkańcy Cape Town na plakatach w biurach czy urzędach i dostawali
te same komunikaty w mailach. Wszystkie
informacje na bieżąco można było znaleźć
na miejskiej stronie THINK WATER. W miarę
pogłębiania się kryzysu, który zaczął się od
kolejnej suszy w 2015 roku, ograniczano litraż
wody na osobę na dzień. W tej chwili mieszkańcy Cape Town mają prawo do dziennego
zużycia wody w ilości 50 l.

Czy wiecie, ile wody dziennie
zużywa przeciętny Polak? Około
100 l. Mieścimy się w dolnej
granicy zużycia europejskiego,
bo przeciętny mieszkaniec
Europy Zachodniej zużywa jakieś
200 l dziennie.
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Czy wiecie, ile wody dziennie zużywa przeciętny Polak? Około 100 l. Mieścimy
się w dolnej granicy zużycia europejskiego, bo przeciętny mieszkaniec Europy
Zachodniej zużywa jakieś 200 l dziennie. To chyba dobrze, że tak słabo, bo zasoby
słodkiej wody mamy w Polsce jedne z najniższych na kontynencie – dobrze, że
nawyki higieniczne (czy raczej niehigieniczne) Polaków stoją na tak niskim poziomie. Pewnie z tą opinią nie zgodzi się wielu pasażerów zbiorkomów polskich
latem… Powiem na to filozoficznie: lepszy smrodek niż brak wody.

Nas, szczęśliwych mieszkańców Pierwszego Świata, w oszczędzaniu
wody wspomóc może technologia.
Cape Town nie jest jedynym miastem, które dotknęła klęska suszy i które boryka
się z brakiem wody. W Mexico City część mieszkańców ma wodę tylko w pewnych
godzinach na dobę. Melbourne już ogłosiło, że może znaleźć się w tej samej sytuacji w ciągu dekady, a w Sao Paulo w Brazylii kilka lat temu tylko nagłe, niespodziewane opady deszczu powstrzymały wprowadzenie Dnia Zero. Nie szukajmy
daleko – w Polsce wiosenno-letnia susza w 2015 roku zapanowała po ciepłej
i suchej jesieni poprzedniego roku i nieobfitującej w śniegi zimie. Poziom wody
w Zbiorniku Dobczyckim zaopatrującym Kraków spadł kilka metrów poniżej
normy. Nie wprowadzono reglamentacji wody, nie pojawiły się ogłoszenia z zaleceniami podobnymi do przywołanych w Cape Town, bo urzędnicy miejscy uznali,
że miastu katastrofa nie grozi. Wypadałoby jednak edukować mieszkańców, biorąc pod uwagę to, że nadchodzące lata będą najpewniej coraz suchsze i coraz
gorętsze; o wodę będzie coraz trudniej.
Nas, szczęśliwych mieszkańców Pierwszego Świata, w oszczędzaniu wody wspomóc może technologia. Baterie łazienkowe i kuchenne, zużywające mniej wody,
ekologiczne pralki i zmywarki oszczędzające wodę, alarm ustawiony na wodoodpornym smartwatchu na ręce, który ostrzega, że prysznic trwa już dwie minuty
i warto zacząć się spłukiwać z mydła i szamponu. To proste rzeczy, które nie
pogorszą jakości naszego życia, a wręcz mogą tę jakość poprawić. To przecież
oszczędność przede wszystkim pieniędzy, ale i czasu, jeśli skrócimy prysznic
z kwadransa do kilku minut. Optymista powie, że rano będzie można co najmniej
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dziesięć minut dłużej spać. O tym, jak ja sama zaprzęgam technologię w moim
mieszkaniu do oszczędności w łazience, wkrótce napiszę na cat5.pl, portalu, na
którym o technologiach piszemy z kobiecego punktu widzenia.
Zużycie wody dotyczy nas wszystkich, nie tylko tu, w Polsce, ubogiej w słodką
wodę zdatną do spożycia, ale i wszędzie, gdzie jedziemy turystycznie czy służbowo. Trafiamy – jako goście – do afrykańskich krajów, w których upał sprawia,
że bierzemy prysznic kilka razy dziennie. Naprawdę jest to konieczne? Wyobraź
sobie, turysto, że w tym samym kraju jakaś kobieta musi iść po wodę dziesięć kilometrów, a przy studni czeka ją niekiedy kilkugodzinne czekanie w kolejce. Szanuj
wodę tak, jak uczono mnie jako harcerkę. Szanuj tym bardziej, im silniejsze pragnienie cię ogarnia. Naprawdę nie dotyczy to ciebie?
Dziękuję Napoleonowi Brylowi za zdjęcia z pustyni w Izraelu, która kiedyś była
morzem, i rzeki, po której sunął kajaczkiem.
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Ant-Man i Osa
– owady od Marvela
JAN URBANOWIC Z
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Ant-Man to jeden z tych bohaterów komiksów, którzy w naszym kraju są raczej mniej znani. Nie
przeszkodziło to jednak w tym, żeby film z 2015 roku opowiadający o jego przygodach został
dobrze przyjęty. Niedawno do naszych kin weszła jego kontynuacja, w której dorobił się partnerki
– tytułowej Osy.
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Powstanie tego filmu było więcej niż pewne, bo tak naprawdę każdy bohater z marvelowskiego świata może liczyć na kontynuację solowego występu.
Tu nie było inaczej. Akcja dzieje się dwa, trzy lata po wydarzeniach znanych
nam z poprzedniej części. Scott Lang, czyli nasz tytułowy bohater (w tej roli
ponownie Paul Rudd), ma areszt domowy i nie powinien ruszać się ze swoich czterech ścian. Szybko jednak przybywają do niego dr Hank Pym (Michael
Douglas) oraz jego córka Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), by z powrotem
wciągnąć go w swoje sprawy.

Pierwszy film o Człowieku-Mrówce miał w sobie coś, czego nie miały
inne, a tym razem twórcy poszli chyba na łatwiznę i postanowili po
prostu sprzedać nam to samo, tylko w ładniejszym opakowaniu.

I na tym trzeba zakończyć opisywanie fabuły. Co się tyczy występów aktorskich, to w nowym filmie zobaczymy większość tych samych twarzy, które
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mogliśmy oglądać w „Ant-Man”. Dotyczy to nie tylko wspomnianych nazwisk,
ale również przyjaciół głównego bohatera, czyli Michaela Peñi wraz z ferajną,
jego córki (Abby Ryder Fortson) czy byłej żony (Judy Greer) z partnerem
(Bobby Cannavale). Oprócz nich, na ekranie pojawiają się również nowe twarze: Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne oraz Walton Goggins, który niedawno wystąpił również w nowej ekranizacji „Tomb Raider” i, niestety, zagrał
tu równie nijaką rolę, jak w filmie o Larze Croft. Było to jednak spowodowane
raczej kiepskim napisaniem postaci niż niedostatkiem umiejętności, których
Gogginsowi nie brakuje.
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Choć sam „Ant-Man i Osa” jest pozytywną odskocznią od „epickości” innych
filmów Marvela, a przede wszystkim „Avengers. Wojna bez granic”, do którego
nie nawiązuje praktycznie w żaden sposób, to niestety zabrakło mu tego, co
miał film z 2015 roku – świeżości i ciekawych pomysłów. Technicznie, nie ma do
czego mieć zastrzeżeń, ale to już standard, który Marvel zdążył sobie wypracować. Pierwszy film o Człowieku-Mrówce miał w sobie coś, czego nie miały
inne, a tym razem twórcy poszli chyba na łatwiznę i postanowili po prostu
sprzedać nam to samo, tylko w ładniejszym opakowaniu. I tak mamy tu powielone schematy, te same dowcipy opowiedziane na nowo, a wszystkiego jest
więcej i mocniej – czyli typowy przepis na kontynuację.
Paul Rudd jest bardzo dobrym aktorem, przede wszystkim komediowym,
i lubię go w takiej roli, jaką prezentuje w „Ant-Manie”, chyba jednak za bardzo skupiamy się tu na jego konflikcie superbohater vs. ojciec i robi nam się
tu momentami komedia obyczajowa. Dodatkowo jego nowa partnerka – Osa
– często znacznie go przewyższa we wszystkim, co robi na ekranie i mamy
wrażenie, że Pan Mrówka jest nam w zasadzie tu zupełnie niepotrzebny, gdyż
ona radzi sobie znakomicie. Kopanie tyłków to dla niej pestka, pościgi samochodowe również. To jednak film o Mrówce, chyba więc na ekranie pojawić
się musiał.

Scenariusz filmu jest jakby zlepkiem scen i zapanował w nim lekki chaos.

Scenariusz filmu jest jakby zlepkiem scen i zapanował w nim lekki chaos.
Niestety, twórcy nie mieli dobrego przepisu na ten film i skorzystali z tego,
który zawsze się jakoś sprawdzał. Widzowie jednak oczekują czegoś nowego
i raczej nie dali się nabrać na ten zabieg. Mam nadzieję, że przy kolejnej części
– o ile powstanie – będzie już lepiej. Podsumowując: nie tędy droga. Było całkiem zabawnie, sporo akcji, ale całość mogła wypaść znacznie lepiej. Potencjał
był, a wyszło jak… no właśnie.
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Bądź Tomkiem. Dokonaj
niemożliwego
JAN URBANOWIC Z
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Wydawać by się mogło, że na świecie nie ma aż tylu misji niemożliwych do wykonania, a jednak do
kin weszła niedawno szósta odsłona słynnej serii o przygodach agenta Ethana Hunta. W dodatku
jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza.
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Ethan Hunt dostarcza nam rozrywki już od ponad dwóch dekad, bo od 1996 roku,
kiedy to popularny serial, postanowił przenieść na duży ekran sam Brian De
Palma. Wtedy to był zupełnie inny film niż te, który oglądaliśmy w ostatnich
latach. Przede wszystkim był to thriller szpiegowski, a nie film z zawrotną akcją
– chociaż jej tam nie brakowało, to nie dominowała. Ostatnie części „Mission:
Impossible” to filmy, które wykonywanie tytułowego „niemożliwego” biorą sobie
bardzo do serca. Choć różne, to wszystkie części łączy jedno, a mianowicie postać,
którą gra Tom Cruise.
Właściwie cała recenzja „Mission: Impossible – Fallout” to powinno być rozpływanie się nad tym, czego dokonuje sławny Tomek Rejs, gdyż z każdym kolejnym

Właściwie cała recenzja „Mission: Impossible – Fallout” to powinno
być rozpływanie się nad tym, czego dokonuje sławny Tomek Rejs,
gdyż z każdym kolejnym filmem jeszcze dalej przesuwa on granice,
które może pokonać nie tylko aktor, ale nawet zawodowy kaskader.
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filmem jeszcze dalej przesuwa on granice, które może pokonać nie tylko aktor,
ale nawet zawodowy kaskader. Nie od dziś wiadomo bowiem, że Cruise nie korzysta na planach z usług kaskaderów. Sam postanawia ubrudzić sobie ręce i wykonuje popisy, które inni woleliby zostawić profesjonalistom lub po prostu nakręcić
wszystko na green screenie. Ale nie on.

O wyczynach Toma było głośno od dawna, ale na co go stać pokazał przede wszystkim w „Mission: Impossible II” z 2000 roku, gdzie dech w piersiach zapierała otwierająca sekwencja, w której Cruise wspinał się po ponad 600-metrowych skałach bez
zabezpieczenia (w rzeczywistości miał linkę, która została wymazana w postprodukcji) i przeskakiwał z jednej półki skalnej na drugą. W kolejnej części również nie
próżnował, ale największy rozgłos zyskał, kiedy to w „Mission: Impossible – Ghost
Protocol” (czwartej odsłonie serii) chodził po ścianach Burj Khalifa, najwyższego
w tamtym czasie budynku na świecie. Gdy człowiek zdawał sobie sprawę, że to
zostało nakręcone bez pomocy efektów komputerowych, a całość wykonywał właśnie Cruise, nie można było wyjść z podziwu dla jego oddania projektom.
Przy okazji piątej części Tom postanowił jeszcze dalej przesuwać granicę i między
innymi wzniósł się na wysokość półtora kilometra, trzymając się bocznych drzwi
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samolotu (wszystko to przy prędkości ponad 500 km/h) lub wstrzymując oddech
przez sześć minut podczas kręcenia sekwencji podwodnej. Czy mógł nas zaskoczyć czymś jeszcze?
„Mission: Impossible – Fallout” to już szósta część i druga, którą reżyseruje
Christopher McQuarrie (zdobywca Oscara za scenariusz do filmu „Podejrzani”
z 1995 roku). Akcja filmu nawiązuje i łączy się z wydarzeniami znanymi z poprzedniej odsłony, dlatego warto znać przynajmniej ten jeden film, wybierając się
na najnowszy. Powracają w nim bohaterowie oraz wątki. Powraca i Tom Cruise.
Z nowych twarzy, na które należy szczególnie zwrócić uwagę, zobaczymy
Henry’ego Cavilla (Superman z „Człowieka ze stali”) oraz Vanessę Kirby (księżniczka Małgorzata z serialu „The Crown”). Oboje wypadli w filmie bardzo dobrze
i na pewno wiele wnieśli do całości.

Cruise wykonuje w filmie skok HALO (High Altitude-Low Opening)
i jest chyba pierwszym aktorem, który wykonał ten skok przed kamerą.

Jak jednak wspomniałem, cały film to jeden wielki popis umiejętności Toma. Przez
dwie i pół godziny mamy niemal nieustającą akcję i z każdą minutą zastanawiamy
się, co jeszcze może się wydarzyć. Sam spojrzałem na zegarek podczas seansu
i zdziwiłem się, że już tyle się na ekranie wydarzyło, a film trwał dopiero 60 minut.
Cruise wykonuje w filmie skok HALO (High Altitude-Low Opening) i jest chyba
pierwszym aktorem, który wykonał ten skok przed kamerą. Wygląda to naprawdę
niesamowicie. Dodatkowo aktor pędzi na motocyklu po ulicach Paryża, skacze
między budynkami (podczas kręcenia sceny złamał sobie stopę i zdjęcia wstrzymano na osiem tygodni), a także sam pilotuje śmigłowiec w ciasnych kanionach
– na potrzeby filmu aktor nauczył się latać.
Czy jest to najlepsza część z całej serii? Dla mnie jest bliska ideału. Co z tego,
że pewne twisty fabularne można było wyczuć na kilometr? Fabuła nie jest tu
skomplikowana, nie sprawi, że będziemy musieli wytężać umysły. To po prostu
rozrywka w najczystszej postaci. Mamy tu ogromną ilość akcji, dobry humor, no
i nieśmiertelnego Toma Cruise’a. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wiele
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pracy i zaangażowania wkłada on w każdy projekt, bo procentuje to świetnymi
ujęciami.
Jeśli jeszcze nie widzieliście najnowszej misji niemożliwej, to koniecznie musicie
to nadrobić. Najlepiej oczywiście w sali IMAX – ja sam widziałem tam film dwa
razy. Jest to film, który jest głównie pokazaniem tego, co może zrobić aktor, by
jego film wypadł jak najlepiej. Nie będę przesadzał, kiedy powiem, że nie ma
chyba drugiego takiego człowieka jak Tome Cruise.
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Premiery DVD i Blu-ray
Wrzesień 2018
@y asie k _

JAN URBANOWIC Z

CICHE MIEJSCE

P R E M I E R A: 2 2 S I E R P N I A
Co prawda film wyszedł u nas na nośnikach pod
koniec sierpnia, warto jednak o nim wspomnieć,
gdyż jest to jedna z ciekawszych pozycji, jakie
przyszło nam oglądać w tym roku w kinach. Emily
Blunt wraz ze swoim mężem (i reżyserem filmu)
Johnem Krasinskim, zabierają nas w niezwykły świat,
w którym nawet najmniejszy dźwięk może pozbawić
nas życia. By przeżyć, trzeba być naprawdę cicho. Kto
nie widział, koniecznie musi nadrobić!

HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY – HISTORIE

P R E M I E R A: 26 W R Z E Ś N I A

Można powiedzieć, że dawno nie było nic
o „Gwiezdnych wojnach”. W końcu Disney już nas
chyba przyzwyczaił do tego, że „Dawno, dawno
temu, w odległej galaktyce…” czytamy bardzo często
w ostatnich latach. Tym razem dowiadujemy się, jak
doszło do tego, że Han Solo stał się takim, jakiego go
pokochaliśmy. Młode lata tego szmuglera, możecie
obejrzeć w nowym spin-offie sagi.
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AV E N G E R S: W O J N A B E Z G R A N I C

P R E M I E R A: 5 W R Z E Ś N I A

Pierwsza część finału trwającej od dekady przygody
kina suprerbohaterskiego. Wszystko, co dobre, kiedyś
się kończy i widać, że część bohaterów niebawem
pożegna się z uniwersum. Zanim to jednak nastąpi, to
trzeba pokonać potężnego Thanosa. Czy im się uda,
przekonamy się dopiero w przyszłym roku, jednak
„Wojna bez granic” dostarcza nam olbrzymi poziom
rozrywki. Koniecznie do zakupienia i postawienia na
półce – oczywiście w celu późniejszego oglądania.

C U D O W N Y C H Ł O PA K

P R E M I E R A: 5 W R Z E Ś N I A

Jeden z najbardziej wzruszających filmów
ostatnich lat. Młody Jacob Tremblay, Owen Wilson
i wspaniała Julia Roberts, dają nam lekcję tego, jak
być pełnym empatii i zrozumienia oraz tolerancji.
Film powstał na podstawie książki, która podobno
jest jeszcze lepsza. Film mogę zaliczyć do moich
ulubionych w tym roku. Na pewno jeszcze nie raz
do niego wrócę.
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Cała muzyka
@c alam uz y k a

J A R O S Ł AW C A Ł A

AG A C Z Y Ż

A

Cieszę się, że całkowicie przypadkiem wpadłem na
album Agi, której wcześniej nigdy nie słyszałem,
a przynajmniej tak mi się wydawało. Wiecie, jak bardzo lubię w dziale „Cała Muzyka” dzielić się z Wami
talentami z naszego kraju, a Aga zdecydowanie na
to zasługuje. Możecie ją kojarzyć tak, jak ja z talent
show „The Voice Of Poland”, gdzie walczyła w drużynie Marii Sadowskiej albo z Ladies Jazz Festival.
Nie jest łatwo przebić się na scenę z repertuarem,
jaki proponuje nam Aga, szczególnie kiedy jest to
płytowy debiut. Fortepian, bas, perkusja i jej delikatny wokal, który nie zaczepia
słuchacza kontrowersyjnymi tekstami. Umówmy się, melancholijny klimat w spokojnych jazzowych aranżacja to nie są radiowe perełki. Jednak Aga Czyż ma niewiarygodną broń w postaci swojej autentyczności, którą czujemy cały czas. Jej
album „A” został nagrany na tzw. setkę, co oznacza, że Aga wraz z muzykami
nagrywała jednocześnie i taki właśnie materiał, pozbawiony wielu studyjnych
bajerów, trafił do słuchacza. Taki, można powiedzieć koncertowy zabieg, odbył się
w przepięknym studio RecPublica znajdującym się w Lubrzy. Aga Czyż do współpracy zaprosiła wybitnych kolegów z poznańskiego, muzycznego podwórka. Trio
Jacek Szwaj (piano), Damian Kostka (bas) oraz Mateusz Brzostowski (perkusja)
to polska jazzowa czołówka młodego pokolenia muzyków. Pomysł wspólnego
rejestrowania wszystkiego „na setkę” nadaje płycie wyjątkowego brzmienia, niesamowitej aury i dobrej energii. Taka naturalność, szczególnie w czasach, kiedy
studyjne komputery czynią cuda, jest na wagę złota. Mam nadzieję, że mimo
braku radiowych hitów, Aga nie zniknie ze sceny i usłyszymy jeszcze cały alfabet
takich prawdziwych i naturalnych albumów, jak to debiutanckie „A”.
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JA Z Z A N O VA

T HE P O O L
– Stefan Leisering, Alex Barck, Claas Brieler,

Axel Reinemer i Jürgen von Knoblauch, oddzielnie te nazwiska pewnie mało wam mówią, ale
jeśli dodamy je do siebie, to po znaku równości wychodzi „Jazzanova”. Oczywiście nadal nie
jest to zespół z pierwszych list przebojów, ale
dla fanów elektro jazzu, nu jazzu czy chilloutu,
Jazzanova jest czym pokroju boga. Pochodzący
z Berlina, niemiecki kolektyw Dj i producentów,
jest jedną z pierwszych i najważniejszych grup
tworzących wyżej wymienione gatunki. Dla nas, Polaków, Jazzanova może
świetnie kojarzyć się z powodu ich fascynacji polskim jazzem, co potwierdzili w 1999 roku, wydając album „Jazz from Poland 1963-1975”. Mimo iż
super grupa nagrywa i koncertuje wspólnie od 1995 roku, to na ich liście
pełnoprawnych płyt nie znajdziemy zbyt dużo. Dlatego wydany po dziesięciu latach longplay „The Pool” jest dosyć dużym wydarzeniem. Dla mnie
moment naciśnięcia magicznego przycisku „play” był niezwykle nerwowy.
Nie wiedziałem, czego się spodziewać i w głębi duszy liczyłem na godnego
następcę cudownego albumu „Of All Things”. Zawsze kluczem do sukcesu
tej grupy było łączenie wielu gatunków, przy okazji dodając to, co mają
w nazwie, czyli jazz. Całe szczęście ta niezawodna technika działa w dalszym
ciągu, a ci świetni producenci na bieżąco śledzą panujące trendy. W jedenastu utworach potrafili idealnie umieścić swoich wokalnych gości, których
„wykorzystali” perfekcyjnie. Wiele kunsztu i muzycznego smaku, a przede
wszystkim niesamowita kontrola nad przepięknym klimatem. Mimo różnych
wykonawców i łączenia tak wielu gatunków ten album nie ma absolutnie
nic ze składanki. W każdej sekundzie jest zaplanowany i precyzyjnie wykonany w każdym szczególe. 51 minut zapomnienia, które w niebezpieczny
sposób może się mnożyć, uważajcie na to! Dawno nie słuchałem czegoś
tak narkotycznie hipnotyzującego i wciągającego. Słuchawki + książka +
Jazzanova = urlop
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Racuszki serowo-jabłkowe
M A Ł G O R Z ATA
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Ser dokładnie rozgniatamy widelcem i jeżeli jest suchy, dodajemy
łyżkę gęstej śmietany i dokładnie mieszamy. Żółtka oddzielamy od
białek i ubijamy z cukrem na „puszysto”. Do ubitych żółtek dodajemy stopniowo rozdrobniony ser i dalej ubijamy.
• 25 dkg białego sera, najlepiej
tłustego (jeśli jest suchy, dodajemy łyżkę gęstej śmietany)
• 20 dkg mąki, najlepiej
tortowej
• 4 jajka
• 1 czubata łyżeczka proszku do
pieczenia
• 1 czubata łyżka cukru
• szczypta soli
• 3 spore lekko kwaśne jabłka
• olej do smażenia
• cukier puder (ew. wymieszany
z cynamonem) do posypania
racuszków

Do masy serowo-jajecznej dodajemy przesianą mąkę wymieszaną
z proszkiem do pieczenia i delikatnie mieszamy. Z pozostałych białek, ze szczyptą soli, ubijamy pianę na sztywno i dodajemy do ciasta, bardzo delikatnie mieszając.
Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w drobną
kostkę i dodajemy do ciasta.
Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy racuszki na złoto z obu
stron. Po usmażeniu układamy racuszki na ręczniku papierowym,
żeby odciekły z nadmiaru tłuszczu.
Cukier puder mieszamy z cynamonem (niekoniecznie, jeśli ktoś nie
lubi cynamonu, może być sam cukier puder) i posypujemy racuszki.
Jemy najlepiej jeszcze ciepłe, chociaż i zimne też są bardzo dobre.
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