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tapnij by przejść do
menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora

przeciągnij w prawo

Zaskoczy ciĘ

możliwościami

Yamaha MusicCast 20 to bezprzewodowy głośnik, który ma wiele zastosowań. Zapomnij o kablach
i przesyłaj do niego muzykę ze swojego telefonu przez Wi-Fi, Bluetooth lub AirPlay. Odtwarzaj
utwory bezpośrednio z sieci korzystając z popularnych serwisów muzycznych takich jak Spotify
lub Tidal. Ale to nie wszystko. Będziesz zaskoczony jego możliwościami – dowiedz się więcej!
www.tophifi.pl
Salony firmowe Yamaha
Białystok - Bydgoszcz - Katowice - Kielce - Kraków - Lublin - Łódź - Poznań - Sopot - Szczecin - Warszawa - Wrocław
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Marzec. Idzie wiosna. Czuć ją już wszędzie.
Robi się cieplej, słońce wychodzi. Jest takie
miejsce w Europie, gdzie wiosna jest szczególnie gorąca. Przełom lutego i marca to
tradycyjnie czas, w którym odbywają się
w Barcelonie największe i najważniejsze
targi dla branży mobilnej – Mobile World
Congress. Oczywiście bez Apple, ale za to
ze wszystkimi pozostałymi producentami.
W numerze znajdziecie obszerną relację
z tego wydarzenia. Wszystko wskazuje na to,
że w 2019 roku tematem przewodnim świata
technologii będzie sieć 5G oraz wyginany
ekran. Czy Apple dołączy do wyścigu?
W numerze, poza wspomnianym MWC, znajdziecie zaproszenie na Maderę oraz do pięknej Czarnogóry. Michał zaczyna nowy cykl
związany z produktywnością, Wojtek dzieli
się pierwszymi wrażeniami z testowania
Samsunga Galaxy S10 Plus, Norbert otwiera
najnowsze BMW telefonem, a Paweł opisuje swoje telewizory przy użyciu Office na
iPadzie. Oczywiście to tylko kilka propozycji
z numeru. W środku znajdziecie dużo więcej
ciekawych treści.
twitter.com/imagazinepl

Zapraszamy!
Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL
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APPLE PLANUJE POŁĄCZYĆ
APLIKACJE IPHONE’OWE, iPADOWE
I MACOWE DO 2021 ROKU

Mark Gurman, na łamach Bloomberg (publikacji, która opublikowała artykuł na temat hackowania serwerów Super

IPAD MINI 5 PRAWIE
TAKI SAM JAK IPAD
MINI 4

Micro, co okazało się całkowitą nieprawdą i którego do dzisiaj nie wycofali), napisał kilka słów na temat najnowszych
informacji dotyczących Marzipan, który ma umożliwić uruchamianie aplikacji iOS-wych pod macOS-em.
Czytaj dalej...

Pojawia się coraz więcej przecieków nt.
iPada Mini 5 i wygląda na to, że otrzymamy jedynie odgrzewany kotlet…
Czytaj dalej...

iPHONE TO NAJLEPSZY TELEFON
W PODRÓŻY DLATEGO APPLE
POWINNO KUPIĆ REVOLUT

Pojawiły się ostatnio plotki o tym jakoby Apple miało wydać
własną kartę kredytową. Może w Stanach Zjednoczonych
nie jest to głupi pomysł. Jednak jeszcze lepszym byłby
zakup przez Apple dwóch firm – TruePhone oraz Revolut.
Zwłaszcza, że już dziś śmiało można stwierdzić, że to właśnie iPhone jest najlepszym smartfonem w podróży. Po
tych dwóch zakupach ekosystem byłby kompletny, a Apple
wzmocniłby swoją pozycję w usługach.
Czytaj dalej...
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PLAY ROZPOCZYNA OTWARTE
TESTY TV BOX

PONAD 700 TYSIĘCY
ABONENTÓW
NETFLIXA W POLSCE
– SZCZEGÓŁOWE DANE
O STANIE VOD

Play robił już kilka podchodów do telewizji, oferował

swoim abonentom dostęp do serwisu ShowMax teraz
oferuje także dostęp do Netflixa. Jednak prawdziwą
petardę prawdopodobnie wypuści za parę miesięcy.
Teraz ruszają testy Play Now TV i dedykowanego jej TV
BOXa. Co ważne, są to darmowe testy dla wszystkich
zainteresowanych.
Czytaj dalej...

W styczniu 2016 roku wystartował Netflix
w Polsce, w zeszłym roku miał około pół

miliona abonentów. W ciągu roku powiększył
swoją bazę o połowę do 775 tysięcy subskrybentów. Jak to wygląda z perspektywy całego
rynku serwisów VOD? Poznaliśmy dość wiarygodne dane na ten temat.
Czytaj dalej...

SYSTEM NAWADNIANIA
OGRODU GARDENA
ZE WSPARCIEM DLA
HOMEKIT

Sezon ogrodowy zacznie się na dobre za kilka
tygodni, Gardena jest już na niego gotowa.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami urządzenia z serii Smart System zyskały wsparcie dla
HomeKit za pomocą aktualizacji oprogramowania.
Teraz nawadnianiem ogrodu możemy zarządzać
za pomocą Siri lub aplikacji Dom.
Czytaj dalej...
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Najnowsze gramofony Denon DP-400
i DP-450USB w białej wersji kolorystycznej
o wysokim połysku
Denon®, jeden z wiodących na świecie producentów wysokiej jakości urządzeń do rozrywki
domowej, dodaje do swojej linii Design Series nową, białą wersją kolorystyczną najnowszych
gramofonów DP-400 oraz DP-450USB.
Modele DP-400 oraz DP-450USB zostały zbudowane z myślą o wysokiej wydajności i łatwej konfiguracji i użytkowaniu oraz doskonałym dopasowaniu zarówno
do eleganckich komponentów z linii Design Series oraz renomowanej serii CEOL
jak i do klasycznych komponentów Hi-Fi marki Denon o szerokości 43 cm. Oba
gramofony wyposażone zostały w wewnętrzne przedwzmacniacze, dzięki czemu
zapewniają kompatybilność z szeroką gamą systemów audio, a model DP-450USB
dodatkowo oferuje w swojej specyfikacji konwersję analogowo cyfrową, co uła-
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twia nagrywanie treści ulubionych płyt LP oraz
singli bezpośrednio na urządzenia pamięci
masowej USB.
Oba modele zaprojektowano tak, aby były proste w instalacji i obsłudze, z czytelnym przewodnikiem konfiguracji oraz są dostępne
w komplecie z wysokiej jakości wkładką MM,
wstępnie zainstalowaną w uniwersalnej głowicy
połączonej z ramieniem. Oznacza to, że gramofony mogą być skonfigurowane i gotowe do
pracy w ciągu zaledwie kilku minut. Wbudowany
przedwzmacniacz gramofonowy ma możliwość
jego wyłączenia, co oznacza, że nowe modele
mogą współpracować z zewnętrznymi wzmacniaczami oraz systemami bez wbudowanych
wejść Phono – każde wejście liniowe lub wejście
AUX będzie obsługiwane.
Denon DP-400 został zbudowany na masywnej, dobrze tłumiącej wibracje podstawie, która
ma tylko 41 cm szerokości, co pozwala zaoszczędzić miejsce oraz dopasować gramofon do
komponentów linii Denon Design Series. Dobrze
wyważony talerz jest napędzany paskiem,
a odtwarzanie płyt jest możliwe przy prędkości obrotowej 33 1/3 rpm, 45 rpm oraz 78 rpm.
Zintegrowany czujnik kontroluje prędkość w celu
uniknięcia fluktuacji i zapewnia dokładność
odtwarzania, a po jego zakończeniu ramię automatycznie podnosi się na końcu strony płyty.
Zaprojektowane od podstaw, precyzyjne ramię
w kształcie litery "S" zostało tak skonstruowane,
aby zredukować zniekształcenia oraz zostało ono
wyposażone we wkładkę gramofonową MM,
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dobraną specjalnie dla gramofonu, którą w razie potrzeby można łatwo wymienić na
ulepszony model MC. Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy można wyłączyć, umożliwiając wykorzystanie gramofonu wraz z wzmacniaczami z własnym
przedwzmacniaczem gramofonowym lub dedykowanymi wzmacniaczami Phono.
Model DP-400 został wyposażony w specjalnie zaprojektowaną osłonę przeciwpyłową, którą można również wykorzystać jako stojak na okładkę albumu:
po prostu zamontuj osłonę przeciwpyłową pionowo na dołączonej podstawie
i już możesz cieszyć się widokiem swoich ulubionych okładek albumów podczas
odtwarzania muzyki.

Dzięki gramofonowi Denon DP-450USB, kopiowanie kolekcji płyt LP oraz singli do
pamięci komputera staje się prostsze niż kiedykolwiek: model ten bazuje na specyfikacji DP-400 z dodatkowo wbudowanym konwerterem cyfrowo analogowym,
który umożliwia przesyłanie muzyki bezpośrednio do urządzenia USB podłączonego do portu USB typu A na przednim panelu. Nie ma potrzeby podłączania gramofonu do komputera: wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej oraz
wybrać format - skompresowane pliki MP3 lub nieskompresowane nagrania WAV
w jakości CD i odtworzyć nagranie. Kopiowanie muzyki z płyt winylowych nigdy
nie było prostsze.
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Nagrane pliki można następnie odtwarzać z urządzenia
pamięci masowej USB na komputerze, w samochodowym
systemie audio, wykorzystując gamę produktów Denon
z interfejsem USB lub bezprzewodowe głośniki HEOS.
Aby edytować nagrania na
komputerze, Denon udostępnia oprogramowanie MusiCut
dla Windows 10, pozwalające
na obrabianie, organizowanie oraz tagowanie plików
MP3 za pomocą metadanych
w celu zbudowania biblioteki.
Oprogramowanie MusiCut
można pobrać bezpłatnie ze
strony internetowej Denon.
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KLUCZOWE CECHY
Konstrukcja typu "plug & play" z fabrycznie zainstalowaną wkładką gramofonową typu MM
Ciężki, wyważony talerz oraz podstawa tłumiąca
rezonanse
Nowo zaprojektowane ramię w kształcie litery “S”
z funkcją automatycznego podnoszenia oraz
odsuwania na bok
Prędkości obrotowe talerza 331/3 rpm, 45 rpm and
78 rpm z czujnikiem kontroli prędkości
Zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy
z włącznikiem / wyłącznikiem umożliwia podłączenie do dowolnego wzmacniacza lub systemu audio
Ekskluzywna osłona przeciwpyłowa może być
wykorzystana do prezentacji okładek albumów
Jedynie 41 cm szerokości, aby doskonale dopasować się do komponentów Denon Design Series
oraz by zaoszczędzić miejsce
DP-450USB oferuje konwerter analogowo cyfrowy
oraz port USB do bezpośredniego nagrywania plików MP3 / WAV na urządzenia pamięci masowej USB
Nowe gramofony DP-400 (2 195 PLN) oraz DP-450USB
(2 595 PLN) w wersji białej są już dostępne w sprzedaży u autoryzowanych dealerów Denon.
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DATATIGER PRZEJĘTY PRZEZ
APPLE – CELEM POPRAWA
MARKETINGU FIRMY

Apple według informacji Bloomberga po raz kolejny
wybrało się na zakupy. Tym razem ich owocem jest

DataTiger startup z Wielkiej Brytanii. Interesujące jest
to, że zakup ten raczej nie polepszy żadnego produktu, ani usługi Apple. Jego celem jest udoskonalenie
marketingu firmy.

WWDC 2019 RZEKOMO
ODBĘDZIE SIĘ
3-7 CZERWCA, 2019

Czytaj dalej...

Jeśli wierzyć detektywistycznym aspiracjom redakcji MacRumors, tegoroczne

WWDC odbędzie się w dniach 3-7 czerwca,
2019 roku.
Czytaj dalej...

APPLE ZATRUDNIA
I PRZEJMUJE START-UP,
ABY UDOSKONALIĆ SIRI
I HOMEKIT

W miniony weekend pojawiły się dwie istotne informacje związane z kluczowymi rozwiązaniami Apple – Siri
i HomeKit. I choć są one istotne dla Apple to nie do
końca się rozwijają tak jak można by tego oczekiwać.
Być może właśnie dla tego Apple przejęło pewien start-up i zatrudniło byłego dyrektora Microsoftu.
Czytaj dalej...
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LEGO WPROWADZI DO
SPRZEDAŻY SERIĘ KLOCKÓW
STWORZONĄ Z MYŚLĄ O AR

LEGO nie zwalnia tempa w rozwoju swoich pomysłów na
wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości. Pod koniec lata
do sprzedaży wejdzie zupełnie nowa seria zestawów o nazwie
Hidden Side – będzie ona ściśle powiązana z dedykowaną apli-

NOWE AIRPODS
RZEKOMO
W PIERWSZEJ
POŁOWIE 2019

kacją. Świat rzeczywisty ma się łączyć z tym wirtualnym dając
w ten sposób najmłodszym nowy wymiar rozrywki.
Czytaj dalej...

Nowy raport Digitimes twierdzi,
że nowe AirPods zobaczymy już
w pierwszej połowie 2019 roku…
No w końcu! Ale to nie wszystko…
Czytaj dalej...

NACHALNA PROMOCJA
IPHONE’A XR RACZEJ NIE
PRZYNOSI APPLE SPLENDORU
I ODPOWIEDNICH KORZYŚCI

Obecnie Apple praktycznie ogranicza komunikację iPhone’a XS
i XS Max. Stawia na iPhone’a XR. W Stanach Zjednoczonych
reklamy tego telefonu są naprawdę olbrzymie, a sposób w jaki
firma promuje go na swojej stronie oraz w sklepach każe się
zastanowić, czy nie jest to pewien akt desperacji. W wykonaniu
Apple wygląda to co najmniej dziwne.
Czytaj dalej...
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NOWY 0DAY OD LINUSA
HENZE’A, KTÓRY
WYKRADA WSZYSTKIE
HASŁA Z KEYCHAINA
MACOS – TO BARDZO
POWAŻNA LUKA

Kilka dni temu zaczęły pojawiać się pierw-
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RASPBERRY PI STORE
– PIERWSZY OFICJALNY
SKLEP RASPBERRY

W centrum handlowym Grand Arcade, w brytyjskim
Cambridge, otworzono właśnie pierwszy oficjalny sklep
Raspberry Pi. Do tej pory Raspberry Pi kojarzyło się
raczej z klimatem garaży i domowych majsterkowiczów,
teraz firma wychodzi nieco do mainstreamu. Sklep nie
kopiuje konceptów Apple Store, ale zdecydowanie przywołuje na myśl właśnie firmowe sklepy czołowych producentów elektroniki.
Czytaj dalej...

sze informacje na temat exploita, który
potrafi się dobrać do wszystkich naszych
haseł zapisanych w systemowym Keychainie
pod macOS (nawet tym najnowszym). Tak,
to ten, w którym trzymacie swoje hasła…
Wygląda na to, że istnieje naprawdę…
Czytaj dalej...

KONFERENCJA APPLE
JUŻ W MARCU? CZEGO
MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ

Tej wiosny Apple coś pokaże. Tak można podsumować
festiwal plotek, który nasilił się w ostatnich dniach.
Przy okazji też poznaliśmy datę WWDC, nieoficjalną,
jednak praktycznie pewną. Czy w marcu zobaczymy
nowe iPady oraz AirPods, a może będzie to wydarzenie jedynie poświęcone usługom. Pewne jest, że jakiś
„event” z pewnością się odbędzie jeszcze w marcu.
Czytaj dalej...
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TP-Link Deco M4
– tani system WiFi Mesh dla domu
Mieszkańcy kilkupokojowych mieszkań lub domów często skarżą się na problemy z sygnałem
WiFi: nie dociera on do niektórych pomieszczeń lub jest zbyt słaby do sprawnej transmisji danych.
Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie systemu Deco od TP-Link opartego na
technologii Mesh. Producent właśnie zaprezentował kolejne, budżetowe rozwiązanie z tej serii.
TP-Link Deco M4, podobnie jak poprzednie modele z rodziny Deco, pozwala
na zbudowanie wydajnej sieci WiFi w mieszkaniu, czy jednorodzinnym domu.
Dzięki połączeniu kilku współpracujących ze urządzeń sobą Deco M4 można
stworzyć wydajny system WiFi nawet w wielopiętrowym domu. Routery Deco
współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu twój telefon lub tablet zawsze połączy się z routerem Deco,
który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu, buforowania
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czy spadków prędkości. Wystarczą zaledwie dwa urządzenia Deco M4 by zapewnić płynną transmisję danych
na powierzchni ponad 200 m2. W razie potrzeby system
można rozbudowywać o kolejne urządzenia.
System Deco M4 pracuje w standardzie 802.11ac, oferując przepustowość do 867 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do
300 Mb/s w 2.4GHz. Każda jednostka Deco M4 wyposażona
jest również w 2 gigabitowe porty Ethernet, które pozwalają
w pełni wykorzystać możliwości urządzeń przewodowych.
Deco M4 to nie tylko WiFi o dużym zasięgu, to również
niezawodna kontrola rodzicielska, dbająca o bezpieczeństwo dziecka w sieci. Dzięki tej zaawansowanej
funkcji można stworzyć osobne profile dla każdego
z domowników i ustawić na nich limity czasowe.
Dodatkowo można ustawić także filtry, które w zależności od wieku będą blokowały dostęp do danych treści.
Ponadto rodzice mogą również sprawdzić odwiedzane
przez swoje pociechy strony internetowe. Wszystkie te
funkcje dostępne są z poziomu aplikacji.
Konfiguracja i zarządzanie Deco M4 jest niezwykle proste. Wystarczy zainstalować aplikację TP-Link Deco,
dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS,
a następnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi
na ekranie smartfona. Deco zajmie się resztą, łącznie
z wyborem najlepszych miejsc do instalacji urządzeń.
Ten niezawodny mesh jest także kompatybilny z innymi
modelami Deco, a do tego może być zarządzany za
pomocą Amazon Alexa lub IFTTT.
Więcej informacji na temat Deco M4 dostępne jest na
stronie internetowej. Dwupaki TP-Link Deco M4 są już
dostępne w sprzedaży. Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.
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ANGELA AHRENDTS ODCHODZI
Z APPLE I TO W CHWILI
ZAŁAMANIA SPRZEDAŻY

Angela Ahrendts po pięciu latach przestaje być szefową

sprzedaży w Apple i odchodzi z firmy w kwietniu w celu
„realizacji nowych wyzwań zawodowych i osobistych”.

ALLEGRO JUŻ Z APPLE PAY

Allegro długo kazało sobie czekać na wdrożenie Apple Pay ale wreszcie jest. Od dziś
można płacić za zakupy na Allegro z wykorzystaniem szybkich płatności Apple Pay.

Niestety na razie funkcja ta jest ograniczona

Za sprzedaż będzie odpowiadać teraz Dairdre O’Brein
pracująca w Apple od 30 lat, dotychczas odpowiadająca
za zasoby ludzkie w firmie. Teraz będzie odpowiadać
zarówno za kadry, jak i sprzedaż. Z pozoru to tylko zmiana
na szczeblu dyrektorskim, w praktyce to kluczowa informacja o starciu się dwóch strategii prowadzenia Apple.
Czytaj dalej...

jedynie do aplikacji mobilnej. Tym samym
Apple Pay trafia do największej platformy
zakupowej w Polsce, a to ważny krok ku upowszechnieniu usługi w innych miejscach.
Czytaj dalej...

W APP STORE SĄ APLIKACJE
REJESTRUJĄCE KAŻDĄ
INTERAKCJĘ UŻYTKOWNIKA,
KTÓRE NIE PROSZĘ ICH
O POZWOLENIE NA TAKIE
DZIAŁANIA

Kilka dni temu, Zach Whittaker opublikował, na łamach
TechCrunch, informacje na temat aplikacji korzystających z kodu firmy Glassbox, udostępniającego twórcom aplikacji możliwość precyzyjnego odtworzenia
tego, jak użytkownicy wykorzystują ich aplikacje.
Czytaj dalej...
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UGODA POMIĘDZY FRANCJĄ,
A APPLE – FIRMA POWINNA
ZAPŁACIĆ 500 MILIONÓW
EURO PODATKÓW

Francuski oddział Apple porozumiał się z władzami

ASYSTENT GOOGLE PO
POLSKU DOSTĘPNY
W APPSTORE

Po trzech tygodniach od oficjalnego
debiutu Asystenta Google/Google

Francji i w ramach ugody zapłaci zaległe podatki.
Według francuskich mediów chodzi o 500 milionów
euro, jednak finalna kwota na jaką opiewa porozumienie nie jest znana. W przeszłości Apple było zmuszone
przez Komisję Europejską do zapłaty ponad 14 miliardów dolarów podatków Irlandii.
Czytaj dalej...

Assistant usługa pojawiła się oficjalnie na
iOS w polskim App Store. Teraz z aplikacji
można swobodnie korzystać na iPhone’ach i iPadach.
Czytaj dalej...

JEDEN Z TWÓRCÓW
HOLOLENS ZAKOŃCZYŁ
PRACĘ DLA APPLE

Avi Bar-Zeev, który w przeszłości odpowiadał między
innymi za gogle Microosft HoloLens po trzech latach
pracy w Apple rozstał się z firmą. To kolejna informacja, która podgrzewa plotki na temat rozwiązań AR/
VR w Apple. Jednocześnie też widać duże roszady
kadrowe w firmie w ostatnim czasie.
Czytaj dalej...
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KTÓRE URZĄDZENIA
OTRZYMAJĄ IOS 13? TO
BĘDZIE STRATEGICZNA
DECYZJA TIMA COOKA

APPLE PONOĆ PLANUJE
WPROWADZENIE
MONITOROWANIE SNU
DO APPLE WATCHA

Do czerwca jeszcze sporo czasu, ale już teraz pojawiają

planuje wprowadzenie funkcji monitoro-

a firma znajdzie się pod ostrzałem mediów i milionów

Mark Gurman wczoraj zdradził, że Apple

wania snu do Apple Watcha. Inne aplikacje robią to już od dawna, ale jak to zwykle

się liczne plotki o iOS 13. Od strony wizualnej/softwarowej najciekawiej zapowiada się tryb ciemny. Jednak od
technicznej największą zagadką jest to jakie urządzenia będą wspierać iOS 13. W rzeczywistości nie będzie
to jednak zależeć od technologii, a trudnych decyzji
Tima Cooka i zarządzających Apple. Jeden zły ruch,
użytkowników.
Czytaj dalej...

bywa, taka funkcja bezpośrednio zintegrowana z watchOS i iOS może mieć zalety dla
użytkowników.
Czytaj dalej...

PAWEŁ JOŃCA
POZNAJE MICROSOFT
SURFACE STUDIO 2

Wczoraj zapakowałem Surface Studio 2 do

pudełka, zniosłem go do samochodu i udałem się z nim w krótką podróż, do pracowni
Mistrza Pawła Jońcy – ilustratora, który kiedyś
rysował wyłącznie na Macu i Intuosie, a od niedawna na iPadzie Pro 12,9″, za pomocą Apple
Pencil. Planowałem spędzić tam godzinę lub
półtorej, ale wyszedłem dopiero po pięciu.
Czytaj dalej...
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Słuchawki JBL UA
Sport Wireless Pivot
JBL UA Sport Wireless Pivot to słuchawki sportowe, dzięki którym przekroczyć można własne
limity. To model w każdym calu doskonale zaprojektowany i wykonany. Wszystko to by
trenować dłużej, lepiej, bezpieczniej.
Dzięki bezpiecznej i wysoce wydajnej konstrukcji oraz technologii JBL Charged
Sound aluminiowe słuchawki dokanałowe JBL UA Sport Wireless Pivot będą
motywować do zwiększonego wysiłku. Dzięki technologii UA Storm słuchawki
mają klasę wodoodporności IPX7, dlatego śmiało można je zabrać nawet na najcięższy trening bez względu na pogodę. Dodatkowo funkcja Bionic Hearing to
połączenie dwóch unikatowych funkcjonalności: technologii TalkThru, dzięki
której szybko można wejść w interakcję z partnerem treningowym – muzyka jest
ściszana, a mowa wzmacniana oraz technologii AmbientAware, która pozwala
usłyszeć otoczenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dzięki wkładkom dousznym Sport Flex Fit UA Sport Wireless Pivot zapewnia pewność i wygodę nosze-
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nia przez cały trening. Akumulator pracujący do 9 godzin wystarczy na tydzień
treningów, a stabilne połączenie Bluetooth umożliwi odbiór muzyki w dowolnym miejscu.
JBL UA Sport Wireless Pivot to wodoodporny i wysoce wydajny sprzęt dla sportowców. Słuchawki wyposażono w mocny tekstylny przewód, który wytrzyma
najbardziej wyczerpujący trening. Wkładki douszne Sport Flex Fit wyposażono
w końcówki magnetyczne ułatwiające transport słuchawek, kiedy nie są używane oraz zauszniki zwiększają stabilność i wygodę noszenia.
Słuchawki wyposażone są w dźwięk JBL Charged z bogatymi basami, które
uprzyjemniają trening. Do produktu dodawana jest 12-miesięczna subskrypcja
premium usługi MapMyRun™ - śledzenie treningów, monitorowanie postępów
i wiele więcej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Rozmiar przetwornika: 5,8 mm
Dynamiczne pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz
Efektywność: 102 dBSPL@1kHz/1mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 96dB
Czułość mikrofonu przy 1 kHz dB v/pa: -20dB
Impedancja: 14 omów
Moc nadajnika Bluetooth: 0-4 dbm
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:
2,402 GHz–2,48 GHz
Profile Bluetooth: HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
Wersja Bluetooth: V4.2
Bateria: Bateria polimerowa litowo-jonowa
(3,7 Vdc, 170 mAh)
Czas ładowania: 2 godziny
Czas odtwarzania muzyki: do 9 h
Masa: 16,5 g
Sugerowana cena detaliczna: 639 zł

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Mobile World Congress a.d. 2019
D O M I N I K Ł A DA

@dominik lada

Mobile World Congress 2019 za nami. Czas podsumować nowości i trendy, czyli to, co było
zaprezentowane przez producentów na 2019 rok.
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Zwiedzając targi, można było odnieść wrażenie, że w tym roku są tylko dwa tematy przewodnie, które można spiąć jednym sloganem - „wygnij swoje 5G”.
Wszyscy liczący się wystawcy, a także ci mniejsi, prezentowali albo składany/wyginany telefono-tablet lub jakieś rozwiązania związane z 5G. Albo najczęściej jedno i drugie.
„Łamańce” na żywo, aczkolwiek zazwyczaj w gablotach, można było zobaczyć na stoiskach
Samsunga (Galaxy Fold), Huawei (MateX), TCL i Energizer (pokazywały produkty prototypowe). Na zamkniętych prezentacjach swoje rozwiązania podobno pokazywało Oppo
i Xiaomi. Nubia, zaś, pokazała smartwatch ze zginanym, elastycznym ekranem. LG, zamiast
składanego ekranu pokazało dodatkowy, dołączany w ramach zewnętrznej obudowy.
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Produkt, który jest już sprzedawany i można go
wziąć do ręki, jako jedyny, prezentowała chińska
firma Royole – jest to FlexiPai. Wygląda dramatycznie, plastikowo, po prostu brzydko, ale trzeba
oddać honor producentowi, bo tu ewidentnie
chodziło o pokazanie możliwości technologicznych. Royole produkuje elastyczne ekrany, które
wykorzystuje do innych celów, a zamontowanie
ich w składanym telefono-tablecie jest idealnym pomysłem na promocję — w końcu to w tej
chwili gorący temat.
Jednak 5G to zdecydowanie największy hit tegorocznych targów. Producenci telefonów pokazują
pierwsze komercyjne słuchawki wspierające standard 5G. Takie telefony zaprezentowali wszyscy.
Najszybciej na rynku powinny pojawić się słuchawki od Xiaomi (MiMix 3 5G), Samsunga (S10
5G), LG (V50 5G) i Motoroli (Z3 5G). Pozostali pokazywali produkty, które wejdą do sprzedaży w najbliższych miesiącach. Qualcomm i Intel chwalili
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się na swoich stoiskach procesorami obsługującymi 5G. Cisco rozwiązaniami sieciowymi z 5G.
Netgear mobilnymi routerami 5G. HTC urządzeniem 5G, które umożliwia integrację nowego,
bezprzewodowego Vive z chmurą.
Nie wspominam już nawet o wszystkich mniejszych firmach, które prezentowały rozwiązania zajmujące się np. tylko jakimś konkretnym, niedużym
wycinkiem technologii związanej z technologią 5G.
Bardzo ciekawe stoisko miał japoński operator
Docomo, który pokazywał makietę miasta przyszłości, na której przy użyciu AR można zobaczyć,
do czego i w jaki sposób będzie wykorzystana
sieć i rozwiązania 5G. To bardzo otwiera oczy
i pomaga zrozumieć, że wprowadzenie 5G będzie
naprawdę największym krokiem technologicznym od uruchomienia internetu mobilnego.
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5G już w zeszłym roku było widoczne na targach. Tylko wtedy były to prototypy lub prezentacje samej idei. W tym roku producenci pokazywali gotowe rozwiązania. Kilka dni temu Oragne
w Zakopanem uruchomił testową instalację 5G działającą w prawdziwym, nielaboratoryjnym
środowisku. Jak widać, technologia jest już gotowa. Czas na masowe wdrożenia. Niestety ze
względu na polityczne i dyplomatyczne zawirowania możemy mieć spore opóźniania w tej
dziedzinie. Osobiście mocno czekam i kibicuję 5G i wprowadzeniu jego w Polsce. Liczę, że
będzie to szybciej niż później, bo telefony, i to bardzo ciekawe, są już gotowe i dostępne.

Podobnie kibicuję zginanym telefono-tabletom. Oczywiście nie jest to produkt dla wszystkich. Oczywiście jest drogi, ale to dopiero początek drogi. Mocno mnie kręci wizja posiadania i noszenia ze sobą tylko jednego urządzenie, które do dzwonienia ma rozmiar
telefonu, a do pracy mogę je rozłożyć do rozmiaru tabletu. Wiem, że jestem w niszy, bo
wiele osób nie korzysta już z tabletów, choć przy ostatnich wynikach finansowych Apple
podało wzrost kategorii iPadów o 17%, to mimo wszystko czuję taki produkt. Na razie
Apple niczego nawet w kategorii plotek nie planuje, ale jak tylko się zdecyduje, to wiem,
że będzie to świetne urządzenie. Jak weźmiemy pod uwagę zakup flagowego telefonu
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i dobrego tabletu to okazuje się, że zaproponowane ceny przez Samsunga i Huawei nie są
takie wysokie. Oczywiście ta technologia z czasem będzie tanieć, wszystko na początku
było drogie. Apple, z resztą, nie pomaga w kwestii, cen podnosząc stale swoje ceny na
iPhony, ale to już zupełnie inny temat.
Niestety taka impreza, o takiej skali jak MWC, ma też inne oblicze. Nie zawsze widoczne.
Codziennie wychodząc z targów, można się było natknąć na pikiety antyglobalistów.
Pracownicy transportu miejskiego Barcelony nie mogąc porozumieć się z włodarzami miejskimi, postanowili zastrajkować i żeby ich protest miał większą siłę rażenia i „międzynarodową widoczność”, utrudnienia były codziennie TYLKO w godzinach poprzedzających
otwarcie targów i potem na ich zakończenie oraz wieczorem jak kończyły się imprezy potargowe. Do tego wszystkiego, jak co roku, w trakcie trwania targów jest gigantyczna plaga kieszonkowców i napadów — sam się o tym przekonałem parę lat temu, a w tym roku m.in.
jeden ze znajomych dziennikarzy. O tym się nie mówi, a to jest niestety fakt.
Organizatorzy ogłosili, że targi odwiedziło ponad 110k uczestników. To jest ogromna impreza
i wielki sukces. Równolegle z prezentacjami na stoiskach w halach targowych, odbywają
się różne konferencje, prezentacje i panele w całej Barcelonie. Realnie jedna osoba nie jest
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w stanie wszystkiego zobaczyć i we wszystkich interesujących spotkaniach wziąć udział.
Mobile World Congress to najważniejsza impreza w branży mobile i to ona pokazuje, na co
w najbliższym roku będziemy my, użytkownicy, wydawać pieniądze.
Zapraszam do przeczytania i obejrzenia bardziej szczegółowej relacji, dzień po dniu, na
naszej stronie www.
-> Dzień pierwszy na MWC 2019
-> Dzień drugi na MWC 2019
-> Dzień trzeci na MWC 2019

Partnerem wyjazdu iMagazine na MWC2019
jest ING Bank Śląski– właściciel aplikacji
Moje ING mobile oferujący płatności Apple Pay
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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Bart Kresa
- opowieść pisana światłem
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Bart Kresa – pochodzący z Polski jeden z największych twórców mappingów.
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Sviatovid to pięciometrowa rzeźba projekcyjna, następca kultowej instalacji
Shogyo Mujo, która zadebiutowała na festiwalu Burning Man na pustyni Black
Rock w Nevadzie w 2014 roku. Na rzeźbie wyświetlana jest projekcja 360˚ w jakości True 4K – z czterech projektorów laserowych Panasonic PT-RQ32 o jasności
30 000 lumenów. Premiera Sviatovida podczas ISE była jednocześnie inauguracją Akademii BARTKRESA stworzonej z myślą o absolwentach szkół artystycznych. Będą oni mogli nauczyć się profesjonalnego mappingu w pracowni Barta
Kresy w Lublinie.
Po zakończeniu targów ISE rzeźba zostanie przeniesiona do Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie.
Miałem z tym niezwykle interesującym artystą okazję porozmawiać w czasie
targów ISE.
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Norbert Cała: Skąd w ogóle pomysł na mapping? Bo zakładam, że wyszedł
Pan od innej dziedziny sztuki, jako że mapping jest jeszcze bardzo młody?
Bart Kresa: Tak, zacząłem jako muzyk, skończyłem szkołę muzyczną na wydziale
klasycznym. Potem, po przyjeździe do Stanów, w 1989 roku zacząłem zajmować
się fotografią. Jeden z moich nauczycieli w szkole fotograficznej robił instalacje za
pomocą kilku rzutników i dźwięku. To mi się bardzo spodobało. Jako osoba zainteresowana obrazem mogłem zacząć robić rzeczy jeszcze nie w przestrzeni, ale
poruszać obrazem, animować go i wzbogacać dźwiękiem.
NC: Czy mapping jest sztuką, czy jest to ciągle jakaś forma prezentacji? Do
czego by to Pan porównał?
BK: Mapping technicznie niczego nie określa, nic nie mówi. Określa tylko, że jest
to tworzenie obrazu do przestrzeni, a tak naprawdę jest to tylko techniczna część
całej pracy, która zaczyna się już po etapie projektowania, kiedy trzeba dopasować obraz do przestrzeni, z którą pracujemy. Dla mnie jest to techniczne określenie – projection mapping – czyli mapowanie obrazu do powierzchni. Ten termin
przyjął się i ja też zacząłem go używać, chociaż tak naprawdę niczego nie określa.
Słysząc te słowa, człowiek nie może sobie wyobrazić, o co chodzi. Na przykład,
jeśli powiemy stage design – scenografia w teatrze – to wszyscy wiedzą, że jest to
oprawa w teatrze, natomiast projection mapping nie znaczy nic.
NC: Czy jest to zatem sztuka sama w sobie, czy też dodatek do sztuki?
BK: Jeśli już przyjmiemy, że to, co robimy, nazywamy projection mapping, to
może to być sztuką, ale może też być działalnością użytkową. Kiedy na przykład
komercyjna firma zatrudnia kogoś do zrobienia takiego projektu, na przykład
reklamy, wtedy mamy do czynienia z instalacją użytkową. Ale może być to też
projekt artystyczny – jak na przykład rzeźba przed wejściem – Sviatovid, która
została wykonana w naszym studio. To był projekt artystyczny, ponieważ zrobiliśmy go zgodnie z naszą wizją, bez zlecenia i wskazówek od klienta.
NC: Czy mapping staje się coraz bardziej popularny?
BK: Tak, zdecydowanie staje się coraz bardziej popularny.
NC: W Polsce można zobaczyć niewiele mappingów. Jedyny, który pojawia
się regularnie, jest zlokalizowany w Pałacu na Wilanowie, gdzie organizowane są specjalne pokazy.
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BK: Są też chyba festiwale w Poznaniu i w Gdańsku.
NC: Dużo Pan pracuje w Polsce czy raczej za granicą?
BK: Najwięcej pracujemy w Japonii, czasami w innych częściach Azji. Zależy od
roku. Ale w ciągu ostatnich dziesięciu lat najwięcej pracowaliśmy w Japonii.

NC: A w Polsce?
BK: W Polsce nie. W zasadzie w Polsce nie udało nam się jeszcze niczego zrobić, ale
15 lutego mamy premierę Sviatovida w Lublinie.
NC: Pytanie o Polskę jest niejako wstępem do kolejnego pytania. Wczoraj na
konferencji prasowej słyszałem, że otwiera Pan Akademię Mappingu.
BK: Tak, już ją otworzyliśmy.
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NC: Znajduje się ona w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur. Skąd pomysł
na Lublin, skoro najwięcej pracuje Pan w Japonii?
BK: Uwielbiam Lublin i mamy tam studio. Tam poznałem również Piotra Franaszka,
dyrektora Centrum Spotkania Kultur, z którym rozmawialiśmy o zrobieniu pokazu
na fasadzie, w czasie uroczystego otwarcia, ale niestety nie udało się nam wtedy
dogadać. Pomimo tego zaprzyjaźniliśmy się – nasze energie się zgadzają, rozumiemy się i dobrze się nam razem rozmawia. Nie pamiętam, jak to się stało dokładnie, ale za którymś razem, podczas rozmowy wspomniałem, że zamierzam otworzyć
Akademię i Piotr zaoferował, żeby to zrobić u niego. Dla mnie to idealne miejsce,
niezwykle inspirujące, jeden z moich ulubionych obiektów na świecie, jeżeli chodzi
o design, o to, co robią i jak podchodzą do rzeczy. Jest tam i sala operowa, i sala koncertowa, w planach jest nawet ściana do wspinaczki, która ma przylegać do sceny
operowej tak, żeby młodzi ludzie, którzy się wspinają, mieli też jakiś kontakt z innym
rodzajem sztuki. Naprawdę niesamowite. Mają wspaniałe pomysły. Dlatego bardzo
mi się podoba, że to właśnie tam zaczęliśmy działać i że tak bardzo pasujemy do
tego miejsca. Nasze studio jest międzynarodowe, bo artyści, którzy w nim pracują,
pochodzą z Polski, z Hiszpanii, ze Stanów, z Francji czy z Japonii. Studenci też będą
pochodzić z różnych stron świata. Spotkają się wszyscy w Centrum Spotkania Kultur,
które temu przecież właśnie służy – wszyscy będą pracować razem.
NC: Lublin to miasto, w którym jest najwięcej studentów w Polsce. Więcej
niż w Warszawie, więcej niż w Krakowie. Jest tam bardzo dużo uczelni wyższych i faktycznie, jest to miejsce prawdziwie multikulturowe.
BK: Naprawdę? Nie wiedziałem, ale tym bardziej to dla nas właściwe miejsce. Nie
wiem, czy zna Pan historię Centrum?
NC: Znam, bo współpracowałem z firmą, która startowała w konkursie na
budowę Centrum. Zajęła drugie miejsce, ale była bardzo blisko tego projektu.
BK: Super. Dlatego właśnie uważam, że to bardzo dobrze, że Centrum powstało
właśnie w miejscu, gdzie są różne kultury, które nie do końca się ze sobą dogadywały, zwłaszcza w przeszłości. Teraz młodzi ludzie są z pewnością bardziej
tolerancyjni. Sam pomysł, żeby te kultury mieszać i tworzyć płaszczyznę porozumienia, bardzo mi się podoba. Dlatego dobrze się czuję w tym budynku,
z Piotrem, przy tej instytucji. Sam fakt, że mamy studio designu i malarstwa
cyfrowego w Lublinie sprawia, że wszyscy, którzy pracują w tym studio, automatycznie stają się nauczycielami.
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NC: Czy Akademia to pierwsze tego typu miejsce na świecie?
BK: Wydaje mi się, że tak. Nie jestem pewien na sto procent, więc nie mogę tego
stwierdzić kategorycznie, ale nie słyszałem o innym podobnym miejscu.
NC: Dla kogo Akademia jest przeznaczona, dla ludzi w jakim wieku? Jak
wygląda możliwość dostania się do Akademii?
BK: Od razu powiem, że dostać się do tej Akademii jest bardzo trudno. Do tej
pory, po procesie selekcji, wybraliśmy tylko dwie osoby. Przede wszystkim,
trzeba być niesamowitym artystą, ale też rzemieślnikiem. Trzeba być normalnym człowiekiem, to znaczy nie mieć poprzewracane w głowie. Chcę przez to
powiedzieć, że artyści często mają poprzewracane w głowach, a my nie jesteśmy agencją – po angielsku nazywa się to talent management agency – my się
tym nie zajmujemy. Nasz team pracuje tak, że wszyscy są na równi. Studenci
muszą pasować do tego teamu i też być na równi. Przyjęcie polega na tym, że
trzeba najpierw przesłać portfolio, co pozwala sprawdzić kandydata od strony
technicznej. Następnie przyszły student uczestniczy w spotkaniu ze wszystkimi osobami, które są częścią studia. Dopiero po zaakceptowaniu kandydatury
przez wszystkich obecnych odbywa się ostateczna rozmowa, po której osobiście podejmuję decyzję o przyjęciu do grona studentów. Do tej pory udało się
to dwóm osobom – artystce z Korei i artyście z Japonii. Jesteśmy oczywiście
otwarci i zapraszamy wszystkich chętnych.
NC: Gdzie należy wysłać swoje prace?
BK: Na stronie internetowej jest formularz, który trzeba wypełnić i od tego zacząć.
https://bartkresa.com
NC: Otrzymujecie dużo zgłoszeń?
BK: W zasadzie tak. Mamy dużo zgłoszeń przez e-maile. Stronę internetową
skończyliśmy niedawno, nie mieliśmy więc jeszcze czasu jej dobrze rozpropagować. To się będzie działo teraz. Na pierwszy rok chcemy przyjąć pięć, sześć osób,
żeby stworzyć niewielki zespół, a potem zobaczymy. Szkoła w zasadzie zajmuje
się nauczaniem wiedzy praktycznej. Oczywiście będzie trochę teorii, ale model
szkoły wygląda w ten sposób, że zaczynamy od końca, którym będzie projekt na
festiwal czy jakieś publiczne wydarzenie. Następnie cofniemy się o rok i przeprowadzimy proces przygotowania i planowania, żeby na koniec mieć strzał. To ma
dla mnie sens – studenci, którzy będą z nami pracować, muszą być w stanie zre-
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alizować te projekty i pokazać je ludziom. Jeżeli pokażą je na festiwalu, to będą
w stanie też porównać swoje dzieła i swoją pracę z innymi artystami. To będzie
dla nich możliwość dokonania obiektywnej samooceny.
NC: Pomysł jest niesamowity, jestem nim zachwycony. Nie wiedziałem, że
coś takiego istnieje. Wracając do tego, że trzeba być artystą – jakich ludzi
najchętniej widziałby Pan w Akademii?
BK: Najbardziej tradycyjnych artystów, np. malarzy. Najchętniej pracowałbym
z ludźmi, którzy nigdy wcześniej nie robili mappingu, bo nie są skażeni.
NC: Jaki byłby profil takiego artysty?
BK: Malarstwo, design, grafika, animacja, modelowanie 3D. Tego typu dziedziny.
NC: Dziękuję bardzo za bardzo fajną rozmowę, nie chcę zajmować zbyt
wiele czasu, bo moglibyśmy to robić bardzo długo.
BK: Dziękuję również.

Wystawa czynna w godzinach pracy budynku CENTRUM SPOTKANIA
KULTUR W LUBLINIE, 20-029 Lublin, plac Teatralny 1.
Dostępna w Foyer Sali Operowej (Poziom +1). Wystawa dostępna w okresie 16 - 25 lutego 2019 r. oraz 4 marca – 1 kwietnia 2019 r.
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Luštica Bay – ponadczasowy styl życia
na czarnogórskiej riwierze
S L AV I C A M I L I Ć – A R T Y K U Ł PA R T N E R S K I

Fantastyczne krajobrazy z Zatoką Kotorską i majestatycznym masywem górskim Durmitor na czele.
Rozsiane po całym wybrzeżu Adriatyku urokliwe miasteczka oraz wioski rybackie. Czarnogóra
– skromna, piękna i wciąż nieodkryta z wspaniałym śródziemnomorskim klimatem, bogatą
historią i tętniącymi życiem kulturalnym miejscami jak powstająca właśnie Luštica Bay – mekka dla
wymagających turystów oraz inwestorów którym zamarzył się własny kąt nad Adriatykiem.
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Nowe miasteczko turystyczne i całoroczny kurort Luštica Bay to zupełnie nowy
koncept zaplanowany na terenie 600 hektarów w jednym z najpiękniejszych
miejsc nie tylko w Czarnogórze, ale i nad całym Adriatykiem.
Położony jest w pięknej scenerii półwyspu Luštica nad idylliczną zatoką
Trašte, z widokiem na znaną na cały świat Zatokę Kotorską wpisaną na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. To idealna baza wypadowa, aby poznać czarnogórskie wybrzeże i podziwiać jego piekno. Leży
blisko trzech dużych portów lotniczych – zledwie 10 km od lotniska w Tivacie, 		
80 km od Podgoricy oraz 60 km od leżącego w Chorwacji Dubravnika.
Lustica Bay to połączenie tradycji architektury śródziemnomorskiej z najnowszymi
udogodnieniami technicznymi respektującymi miejscową tradycję i przyrodę.
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W zeszłym roku nastąpiło uroczyste
otwarcie pierwszej fazy inwestycji Marina Village. W skład Marina Village
wchodzą nieruchomości, marina
jachtowa, prywatna plaża oraz pięciogwiazdkowy hotel Chedi z urokliwą
nadmorską promenadą z licznymi
sklepami, restauracjami i k awiarniami.
To tętniące życiem miejsce, które świetnie sprawdzi się wśród poszukujących
spokojnego wypoczynku, jak i zwolenników aktywnego spędzania czasu.
Choć kurort zaprojektowano przede
wszystkim z myślą o morzu, to niewiątpliwą jego atrakcją będzie pierwsze
profesjonalne, osiemnastodołkowe
pole golfowe zaprojektowane przez
legendarnego mistrza Gary Playera.
W Lustica Bay funkcjonuje również
jeden z największych pięciogwiazdkowych hoteli nad Zatoką Kotorską, znany
na całym świecie The Chedi Hotel.
To miejsce, gdzie tradycja spotyka się
z nowoczesnością a wyjątkowy poziom
usług i komfortowe udogodnienia
dostarczają niezapomnianych wrażeń.
Nigdzie indziej nie znajdziemy tak
unikalnego połączenia dyskretnej
elegancji i udogodnień hotelowych
z naturalnym ciepłem i autentycznością, jakie są charakterystyczne dla
Czarnogóry. To uosobienie czarnogórskiego powiedzenia: Samo Polako
– wyluzuj, żyj tu i teraz.
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A można to robić na wiele sposób: opalać się
na plaży lub nad basenem z beskresną krawędzią, zajadać pysznościami w restauracjach
lub korzystać z azjatyckich zabiegów kosmetycznych w spa. Wnętrza również mają kojące
działanie: są pełne światła, odzwierciedlają
barwy i falujący ruch oceanu. W całym hotelu
najważniejsze są widoki na morze, a najlepiej
podziwiać je z własnego prywatnego tarasu
(wszystkie pokoje mają własne tarasy).
Oprócz 111 pokoi, w tym 60 apartamentów,
w hotelu znajdziemy również trzy restauracje,
bar, centrum konferencyjne z salą balową,
zewnętrzny podgrzewany basen, centrum
odnowy biologicznej oraz siłownię z krytym
basenem.
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Choć 90% Czarnogóry stanowią tereny górzyste, większość odwiedzających
przybywa tu, aby podziwiać wybrzeże a zwłaszcza jedyny śródziemnomorski
fiord – Bokę Kotorską lub najgłębszy kanion w Europie, gdzie ściany sięgają
niemal 1300 m ponad lustrem rzeki Tary.
To jedna z najpiękniejszych destynacji żeglarskich na Adriatyku i doskonałe miejsce
na wypoczynek na jachcie. Na podróżujących czekają spokojne wody, urokliwe
plaże, starożytne szlaki do zabytkowych miast, nabrzeżne restauracje, naturalne
zatoczki i ukryte jaskinie. Równie blisko jest do wybrzeży Chorwacji, Włoch i Grecji.
Amatorzy wszelkich przygód z pewnością chętnie powrócą do Luštica Bay:
miejsca, gdzie nawiązuje i odnawia się kontakty i nie tylko spędza się czas, lecz
naprawdę przeżywa się każdy moment w iście czarnogórskim stylu.
Więcej informacji o projekcie na lusticabay.com
Wyłączny przedstawiciel na Polskę: Gray International sp. z o.o.
Eryka Leśniewska
Tel: +48 600 939 456
Email: elesniewska@grayinter.pl
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Madera – idealny cel nie tylko
na aktywny wypoczynek
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Bardzo bliska znajoma kilka lat temu zakochała się w Maderze i jak tylko planuje jakiekolwiek wakacje,
to zawsze zaczyna od szukania okazji na tę portugalską wyspę, leżącą na Oceanie Atlantyckim,
mniej więcej na wysokości Essaoiury w Maroku. Nie pozostawiła nam wyjścia – musieliśmy
zobaczyć Maderę na własne oczy – ale nie zdradziła nam, że przygoda rozpoczyna się jeszcze przed
wylądowaniem, bo widoki z samolotu są co najmniej wyjątkowe.
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Jak się dostać na Maderę?
Madera należy do Portugalii, pozostajemy więc w Unii Europejskiej, co jest istotne ze
względu na kwestię roamingu i internetu. Najwygodniej jest szukać gotowej wycieczki
z biura podróży. Wynika to z faktu, że loty czarterowe są bezpośrednie z paru polskich
miast i są znacznie wygodniejsze niż tradycyjne połączenia, które wymagają przynajmniej
jednej przesiadki.
Jeśli chodzi o „tanie loty”, to polecam szukać okazji w TAP Portugal. Niestety, największą
wadą tej linii jest fakt, że cała podróż z Polski trwa od 14 do 30 godzin (przez wspomniane
przesiadki), podczas gdy lot bezpośredni zazwyczaj zajmuje około siedmiu godzin. Na
szczęście, od czasu do czasu, zdarzają się wyjątki. Nam udało się znaleźć bilety z Warszawy
do Monachium i z Monachium do Funchal na pokładzie Lufthansy w cenie 880 złotych,
z 50-minutową przesiadką w jedną stronę i 65-minutową w drugą. Wystartowaliśmy około
6:20 z Lotniska Chopina, wylądowaliśmy w Monachium 1 godzinę i 20 minut później,
a 50 minut potem już kołowaliśmy następnym samolotem, który wylądował mniej więcej
po kolejnych pięciu godzinach. W sumie cała podróż zajęła nam około 7 godzin i 5 minut.
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Przygoda z samochodem
Kwestia wypożyczenia samochodu będzie zależała od tego, co będziecie chcieli zobaczyć.
Dla osób chętnych na aktywny wypoczynek, większą niezależność i chcących zwiedzać bardziej niedostępne rejony wyspy, polecam wypożyczenie czegoś małego, nie większego niż
VW Golf. Na lotnisku znajduje się wiele stoisk z różnymi firmami udostępniającymi auta, ale
polecam unikać najtańszych – spotkaliśmy się z bardzo niemiłą sytuacją ze strony Gold Car.
Samochód zarezerwowaliśmy przez internet, za pomocą Ryanaira i wykupiliśmy dodatkowe
ubezpieczenie. Gdy wylądowaliśmy i podeszliśmy do odpowiedniego okienka, pani najpierw usilnie próbowała przekonać nas, że samochód z silnikiem benzynowym będzie nam
palił trzykrotnie więcej niż diesel. A dopłata do diesla? Oczywiście! Ponad dwukrotnie więcej niż zapłaciliśmy za benzynowe Renault Clio (chcieli dodatkowo 240 złotych za upgrade
samochodu, za który zapłaciliśmy 126 złotych). Ze spokojem podziękowałem i poinformowałem panią, że potrafię jeździć po górach i poradzę sobie z dieslem, a za paliwo na pewno nie
zapłacimy więcej niż dopłata do diesla. W odpowiedzi usłyszałem pytanie, czy nie chcemy
w takim razie wykupić dodatkowego ubezpieczenia, za które również podziękowałem. Pani
w tym momencie przystąpiła do ataku i poinformowała mnie, że jeśli ktoś nam uszkodzi
samochód, to ona nie przekaże nam raportu policyjnego, co spowoduje, że nie będziemy
mogli wystąpić o zwrot poniesionych kosztów od AXA. Co więcej, skoro nie bierzemy od
nich ubezpieczenia ani droższego samochodu, to ona policzy sobie za zużycie sprzęgła,
opon, oleju i nie pamiętam już czego jeszcze. W dużym skrócie próbowała nas zaszantażować, nie kryjąc przy tym ani agresji, ani złośliwości. Po uważnym jej wysłuchaniu poinformowałem, że w takiej sytuacji podziękuję za samochód, poproszę o pełny zwrot kosztów (bo
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nie doszło do zawarcia umowy) oraz że nigdy w życiu nie spotkałem się z takim
traktowaniem. Miałem ochotę pożegnać się międzynarodowym znakiem pokoju,
ale zamiast tego głośno przekazałem osobom stojącym w kolejce, aby lepiej udali
się do konkurencji, a sam wyciągnąłem smartfona, celem szybkiej rezerwacji
samochodu w Europcar (pamiętajcie, że przez internet jest zawsze taniej, często
dwukrotnie). Kwadrans później z parkingu odebraliśmy Fiata Tipo (elektryczne
BMW i3 mają tylko w Hertz).
Ale wracając do samego sensu posiadania samochodu... komunikacja miejska na
Maderze jest całkiem sensownie rozwiązania i jeśli macie lokum w mieście i nie
chcecie zwiedzać rejonów górskich, to możecie się śmiało poruszać pieszo (ale
ostrzegam, że płaskich ulic będziecie szukać ze świecą – tam chodzi się albo pod
górę, albo z góry) lub busami. Co więcej, jeśli skorzystaliście z biura podróży, to
mają w ofercie sporo ciekawych wycieczek, które warto rozważyć. Na miejscu,
często w rejonie hoteli i centrum stolicy (Funchal), jest też wiele lokalnych biur
podróży czy busów typu „Hop On/Hop Off” (wskakuj/wyskakuj).
Pomimo powyższych słów, to właśnie dzika strona Madery jest najpiękniejsza. Nie
wyobrażam sobie niezwiedzenia lewad czy Przylądku Świętego Wawrzyńca…

Noclegi
Gotowe wycieczki z biur podróży nie są jakoś przesadnie drogie i możecie śmiało
brać hotele trzygwiazdkowe (znajoma poleca Dorisol Florasol, w którym lubi się
zatrzymywać). W kwestii wyboru jedzenia – jeśli Wasz hotel będzie w Funchal lub
w jednym z większych miast, to w okolicy będziecie mieli mnóstwo najprzeróżniejszych restauracji i w związku z tym polecam brać tylko śniadania, bo jest kilka
knajp, o które warto zahaczyć (w szczególności polecam Santo António, gdzie
podają tradycyjną maderską kuchnię).
My zdecydowaliśmy się na wynajem mieszkania i Iwona jak zwykle przeszła
samą siebie. W cenie około tysiąca złotych za siedem noclegów (pełna cena, nie
od osoby) mieliśmy mieszkanie z dwiema sypialniami (przeznaczone dla czterech osób) o powierzchni ponad 100 m2, z balkonem i widokiem na morze oraz
garażem na samochód (nie jest łatwo zaparkować w Funchal). Była oczywiście
kuchnia, pralka i pełne wyposażenie, a położone było niedaleko wspomnianego
hotelu Dorisol Florasol. Obok mieliśmy piekarnio-cukiernię z pysznymi lokalnymi
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wyrobami, restauracje i sklepy. Prawie zapomniałbym o najważniejszym! Prędkość
internetu w naszym mieszkaniu oscylowała w przedziale 50–60 Mbps (upload)
i 400–500 Mbps (download), czyli lepiej niż mam w domu (sic!).
Biorąc pod uwagę, że pojechaliśmy w czasie ferii, kiedy to biura podróży podnoszą ceny o 50–100%, cała wycieczka wyszła znacznie taniej, niż gdybyśmy skusili się na organizowaną. Jednocześnie nie zdecydowalibyśmy się na ten wyjazd,
gdyby nie niemal wzorowe połączenie Lufthansą.

Pogoda i ciuchy
Na Maderze zastaniecie wieczną wiosnę, z delikatnymi wahaniami między okresem zimowym a letnim. Na wybrzeżu (czyli również w mieście) temperatura waha
się w rejonie 20°C zimą i 25°C latem. Noce są ciut chłodniejsze i powinniście spodziewać się temperatur w rejonie 15–18°C (zima-lato). Niestety, czasami trafiają się
chłodniejsze fronty i temperatura spada nawet do 13°C w nocy (oczywiście trafiliśmy na takowy).
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Pogoda w górach jest natomiast zupełnie inna, a temperatura w rejonie 7–12°C
rano nie jest niczym zaskakującym, gdy jest się na wysokości 1000+ metrów
n.p.m. Jest tam też zazwyczaj wilgotno czy wręcz mokro, a krótkotrwałe opady
(kilkanaście minut, do godziny) to norma.
Niestety dobór garderoby nie jest prosty. Normalnie w mieście, w ciągu dnia,
wystarczą krótkie spodenki i T-shirt (chyba że akurat będzie wiało danego dnia)
– jest naprawdę ciepło, szczególnie na słońcu. Ale nie obejdzie się bez długich
spodni i lekkiej kurtki na wcześniejsze i późniejsze godziny. Osoby wybierające
się w góry powinny pamiętać o kurtce przeciwdeszczowej (i przeciwwiatrowej),
jakimś polarze pod spód i zasadzie ubierania się „na cebulkę”, bo wcześnie rano,
na przykład na lewadach, może być 7°C, ale jak będziecie wracali, gdy temperatura podskoczy do 15–20°C. Pamiętajcie też koniecznie o butach trekkingowych
lub hikingowych (ponoć różnią się między sobą) z dobrą podeszwą, abyście nie
odczuwali ostrych kamieni, oraz wyposażonych w membranę Gore-Tex, bo często nie obejdzie się bez zamoczenia butów w wodzie. Przyda się też druga para
butów „na miasto” i ewentualnie do prowadzenia samochodu.

Co zwiedzać?
Planowaliśmy aktywnie spędzić czas na Maderze, wynajęliśmy więc samochód i zabraliśmy ze sobą odpowiednie ciuchy i buty. Na zwiedzanie mieliśmy pełny tydzień,
a pomimo to zabrakło nam czasu na zobaczenie wszystkich wyjątkowych miejsc…

Lewady
Lewady to sieć kanałów
irygacyjnych na Maderze,
powstałych w XVI wieku,
służących do doprowadzania wody z mokrej
części wyspy na suchą.
Transport wody odbywa
się z północy na południe,
a samych kanałów jest
około 200 i mają długość
około 2500 km. Wzdłuż
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większości lewad znajdują się
wąskie ścieżki
Wycieczka na lewady zajmie Wam mniej więcej pół
dnia i warto wybrać się tam
z samego rana – im wcześniej,
tym lepiej – aby uniknąć turystów. Wspomniane ścieżki
obok lewad są czasami na tyle
wąskie, że sam ledwo mieściłem się z plecakiem, a czasami
prowadzą obok przepaści, gdy
więc trafiamy na grupę wolniej poruszających się ludzi, to
oczywiście tworzy się korek.
Zwracajcie, proszę, też uwagę
na drogowskazy – niektóre
trasy są jednokierunkowe ze
względu na to, jak wąskie są,
a trasa powrotna (również jednokierunkowa) jest odpowiednio oznaczona.
Tras jest kilka – krótsze i dłuższe, prostsze i trudniejsze – ale
początek każdej znajduje się

w tym samym punkcie, na
górskim parkingu. Polecamy
obrać kierunek na „Levada Das
25 Fontes”, na której trasie spotkacie nie tylko same lewady,
ale również wodospady, rzeki,
mosty i być może jeden bród.
Z parkingu należy udać się pieszo po asfalcie, na zamkniętej
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drodze, do schroniska Forsthaus Rabaçal. Osoby, które nie chcą marnować energii na pokonywanie tego nudnego, pierwszego odcinka, mogą wskoczyć do
busa (za 3 euro od osoby), który pokona ten dystans znacznie szybciej (polecam
z niego skorzystać w drodze powrotnej, bo ten fragment jest akurat nudny).
Od schroniska należy wybrać szlak, który Was interesuje (25 Fontas jest chyba
najciekawszy) i iść za odpowiednimi znakami. Przygotujcie się na pokonanie
około 9 km, z czego trzy kilometry będą pod lub z górki (stromej!), co zajmie
Wam od trzech do pięciu godzin, zależnie od kondycji i liczby przerw (na zdjęcia
oczywiście!).
Podkreślę jeszcze raz, że warto rozpocząć wędrówkę skoro świt (między 7:00
a 9:00), szczególnie w okresie letnim, kiedy jest więcej turystów, aby uniknąć tłumów. Zimą jest lepiej (my zaparkowaliśmy o 11:00) i można zacząć ciut później,
jeśli prognoza podpowiada niskie temperatury.
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Cabo Girão Skywalk
Koniecznie zróbcie sobie wypad
(najlepiej na zachód słońca)
na Skywalk w mieście Cabo
Girão (obok Funchal) busem
lub samochodem (mogą być
problemy z parkowaniem). Ten
punkt widokowy charakteryzuje się szklaną podłogą i znajduje się około 550 m n.p.m.
Widok jest wart wyprawy,
a bonusem jest obserwowanie
ludzi, którzy panicznie boją się
wejść na część szklaną.
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Wycieczka kolejką linową
W centrum Funchal, na nabrzeżu i w pobliżu portu, znajdziecie kolejkę linową
(Madera Cable Car), która prowadzi wysoko i daleko w głąb wyspy, obok Monte

Palace Tropical Garden. Ten ogród nie jest wyjątkowy w skali światowej, ale ma
kilka bardzo ciekawych atrakcji, również dla młodszych podróżników. Widoki
z niego i okolicy są w każdym razie wyjątkowe.
Kilkaset metrów dalej (wystarczy iść za znakami) znajduje się druga kolejka
linowa, która prowadzi do kolejnego punktu widokowego oraz ogrodu botanicznego – Jardim Botânico da Madeira. Podobnie jak w powyższym przypadku,
znajdziecie tutaj również wyjątkową panoramę na Funchal i Ocean Atlantycki.
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Jeśli nie kupiliście biletu powrotnego na pierwszą kolejkę linową, to w pobliżu
jej stacji znajdziecie wyjątkową atrakcję Madery – Carreiros do Monte. Dwóch
panów ubranych na biało ze słomianymi kapeluszami na głowach, zapewni Wam
transport w dół na dwukilometrowej trasie w… wiklinowych saniach, sunących
w dół z zawrotną prędkością po asfaltowych ulicach miasta. Sami nie skorzystaliśmy z tej atrakcji i ponoć popełniliśmy duży błąd, więc dajcie znać, jak było!

Przełęcz Encumeada
Mniej więcej przez środek Madery prowadzi przełęcz Encumeada, którą warto
przebyć samochodem. Przełęcz łączy południe wyspy z północą i warto obrać
tę trasę w drodze do miasta Porto Moniz. Znajdziecie na niej dwie drogi – nowszą, prowadzącą przez tunel i starszą, prowadzącą przez góry. Oczywiście
należy wybrać tę ostatnią, ponieważ zapewnia nie tylko zapierające w dech
widoki, ale również możliwość zwiedzenia wyjątkowego i mrocznego lasu

Laurissilva (wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Niedaleko
znajduje się też punkt widokowy, z którego w bezchmurny dzień widać pół-
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nocny i południowy brzeg Madery (to ponoć jedyne takie miejsce na wyspie).
Po opuszczeniu przełęczy, gdy już dotrzecie do północnego wybrzeża, warto
zatrzymać się na chwilę na parkingu, aby przywitać się ze znacznie bardziej dzikim Oceanem Atlantyckim. Pamiętajcie też o sprawdzeniu prognozy pogody
dla tego rejonu, bo ta płata figle i może być skrajnie różna od Funchalu.

64

/ PODRÓŻE / Madera – idealny cel nie tylko na aktywny wypoczynek

Porto Moniz
To wyjątkowe miasteczko, położone na północnym zachodzie wyspy, jest domem dla
wyjątkowych basenów, które
zostały uformowane przez lawę
i napełniły się wodą Oceanu
Atlantyckiego. Woda morska
naturalnie do nich wpływa
i można się tam bezpiecznie
kąpać. Są oczywiście przebieralnie i wszelkie inne niezbędne
dogodności. Same kompleksy
basenowe są dwa – jeden darmowy, położony obok akwarium, i jeden płatny, położony
kilkaset metrów dalej, po drugiej stronie miasta. Niezależnie,
który wybierzecie, zapewniają
unikalne doznania.
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Miradouro do Curral das Freiras i Miradouro Paredão
– dwa wyjątkowe punkty widokowe
Jeśli macie do swojej dyspozycji samochód, to koniecznie poświęćcie jeden
dzień na wyprawę na północ od Funchal, do punktów widokowych położonych
wysoko w górach. Pierwszy – miradouro (punkt widokowy) do Curral das Freiras
– zapewnia nie tylko wyjątkowy widok na otaczające pasmo górskie, ale również na Dolinę Zakonnic, położoną ponad tysiąc metrów niżej. Jeśli to dla Was za
mało, to obowiązkowo polecam podjechać jeszcze wyżej, do miradouro Paredão.
Zostawcie auto na parkingu, który znajduje się często powyżej poziomu chmur
i udajcie się na dwa sąsiadujące ze sobą punkty widokowe. Pierwszy pozwala na
inne spojrzenie na wspomnianą Dolinę Zakonnic, a drugi na Ocean Atlantycki
i Funchal. Same szczyty górskie i fantastyczna kolorystyka flory i ziemi również są
warte obejrzenia.
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Przylądek Św. Wawrzyńca
Jeśli jeszcze Wam mało i nie wiecie, jak zagospodarować dzień, to udajcie się
na wycieczkę autobusem (regularne kursy komunikacji miejskiej) lub samochodem na Ponta de São Lourenço – przylądek znajdujący się na wschodniej części
wyspy (prawdopodobnie widzieliście go podczas podchodzenia do lądowania).
Na niewielkim parkingu lub wzdłuż drogi możecie zaparkować samochód, ale
nie znajdziecie tam żadnych sklepów, zabierzcie więc ze sobą prowiant i wodę na
cztero-, sześciogodzinną wyprawę (jeśli zamierzacie dojść do końca półwyspu).
Sama trasa jest kamienista i męcząca, częściej prowadząca schodami pod górę niż
po równym terenie, nie spieszcie się więc i oszczędzajcie siły na ostatnie, strome
podejście. Zależnie od tego, który szlak obierzecie, powinniście w ciągu wyprawy
pokonać około 8–10 kilometrów pieszo i około 300 metrów w pionie. Podobnie
jak w przypadku lewad, warto udać się tutaj z samego rana, najlepiej zaraz po
wschodzie słońca, aby uniknąć tłumów (i znaleźć miejsce parkingowe możliwie
blisko wejścia na szlak).
My poświęciliśmy na Ponta de São Lourenço w sumie pełny dzień – raz udaliśmy się po południu, aby dotrzeć na przylądek na zachód słońca, a raz na jego
wschód. Niestety, prognoza pogody (jak to często tutaj bywa) zrobiła nam psi-
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kusa i nie mieliśmy wymarzonych warunków, ale i tak był to jeden z moich ulubionych punktów całego wyjazdu.

Warto!
Ta wyspa jest nie tylko świetnie przygotowana na turystów, ma niemalże wzorowe
drogi, ale również każdemu zapewni jakąś rozrywkę, prawie całkowicie niezależnie od jego oczekiwań. Największym minusem jest to, że znajdziecie tutaj bodajże
jedną lub dwie piaszczyste plaże (polecamy więc raczej baseny hotelowe lub te
naturalne wulkaniczne w Porto Moniz), ale z całą pewnością tę niedogodność nadrabia wyjątkowo pyszna kuchnia (polecamy wołowe espetada na liściu laurowym
oraz owoce morza, w szczególności ich lokalną specjalność, czyli pałasza czar-

nego). Cieszę się, że dałem się namówić na przyjazd i liczę na to, że chociaż jedną
osobę zarażę tym miejscem, bo jest to wyjątkowa wyspa, na której zarówno mieszczuchy, jak i osoby preferujące dzicz, powinny czuć się jak u siebie w domu.
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Cyfrowy minimalizm 1: moje sposoby na
kompulsywne śledzenie nowinek na telefonie
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSli w insk i

Czy smartfony są dla nas, czy my dla nich? Jestem świeżo po dyskusji na ten temat w „ThePodcast.fm”
(odcinek 168 i 175). Do tego właśnie przeczytałem najnowszą książkę Cala Newporta „Digital Minimalism” (ang.
„Cyfrowy minimalizm”). Na podstawie tych doświadczeń zrewidowałem swój system aplikacji na smartfonie,
powiadomień oraz innych pokus, które powodowały, że nawet podczas zabawy z córkami nagminnie
sięgałem po telefon… Dziś na łamach iMagazine chciałbym się tymi wnioskami podzielić z Tobą.
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Problem z ciągłym sprawdzaniem wiadomości i statusów na telefonie
Twórcy aplikacji do „łączenia ludzi” – Facebooka, YouTube'a, Twittera i in. – żyją
z tego, że nieustannie sprawdzamy, co słychać u naszych najbliższych kilku…
tysięcy znajomych. Odbywa się to kosztem tego, co rzeczywiście słychać
u naszych prawdziwych przyjaciół w „fizycznym” świecie.
Aż kusi, aby po raz dwudziesty wejść na Instagram, chociaż pewnie przez ostatnich
dziesięć minut wiele tam się nie zmieniło… A może jednak? Bo przecież sprytny
algorytm tego typu aplikacji sprawia, że za każdym razem zdaje się, że pojawiło się
kilka nowości.
W ten sposób stajemy się ofiarami FOMO, czyli „Fear Of Missing Out”, co można
przetłumaczyć jako „strach przed tym, że coś nas ominie”.
We wspomnianej książce Cala Newporta ktoś określił smartfon jako „digital slot
machine”, czyli „cyfrowego, kieszonkowego jednorękiego bandytę”. Czy, wobec
tego, jesteśmy po prostu nałogowymi hazardzistami, zniewolonymi przez czekające w kieszeniach smartfony i nie ma dla nas ratunku?

Zacznijmy od usuwania mediów społecznościowych
z telefonu
Aby się trochę od iPhone’a uniezależnić, zacząłem zastanawiać się, do czego jest
mi on faktycznie potrzebny i do czego muszę mieć dostęp. Zacząłem więc powoli
usuwać aplikacje mediów społecznościowych, szczególnie tych, które najchętniej
przeglądam: Instagrama i Twittera.

Skrypt na ograniczanie dostępu do social mediów lub
kasowanie ich
Oprócz tego, że w iOS12 można ustawić sobie limit czasu spędzanego dziennie
w mediach społecznościowych, zastanowiłem się nad tym, jak mogę jeszcze rzadziej uruchamiać Instragram. Wraz z Radkiem i Rafałem z Nozbe stworzyliśmy
skrypt Siri Shortcuts, który zezwala mi na włączanie Instagrama tylko dwa razy
dziennie. Samą aplikację Instagrama ukryłem głęboko na telefonie, uruchamiam
go więc tylko za pomocą tego skryptu. Jeśli będę chciał odpalić Insta po raz trzeci,
skrypt napisze mi, że na dziś już wystarczy.
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Kolejnym atutem naszego skryptu jest to, że zanim Instagram się uruchomi, poinformuje mnie, że dzisiaj już raz z niego korzystałem i spyta, czy na pewno chcę wykorzystać swą ostatnią szansę. Ta chwila zastanowienia sprawia, że coś, co wcześniej
było impulsywnym wciśnięciem ikonki, zmienia się w świadomą decyzję. Stworzyłem
kopię tego skryptu dla Facebooka (limit: raz dziennie) i LinkedIn (też raz dziennie).
Twittera w ogóle usunąłem z telefonu, bo z tej aplikacji korzystałem chorobliwie
często. Uruchamiam Twittera tylko na iPadzie i to za pomocą aplikacji Tweetbot.
Na to medium mam włączone ograniczenie 30 minut dziennie. Co więcej, uszczupliłem listę osób, które śledzę, usuwając te, które za dużo piszą o polityce i „bieżących newsach”. Z ich „pomocą” spędzałem dzień, martwiąc się o rzeczy, na które
nie mam wpływu.

Za chętnie czytałem newsy… więc je zablokowałem!
Od jakiegoś czasu na iPhonie i iPadzie korzystam z aplikacji do blokowania
reklam 1BlockerX i zauważyłem, że świetnie się sprawdza także w blokowaniu
stron. Z jej pomocą zlikwidowałem dostęp do wielu serwisów internetowych
m.in. onet.pl czy wp.pl – zdecydowanie za często łapałem się na tym, że w każdej wolnej chwili automatycznie wpisywałem te superkrótkie adresy w przeglądarkę
i sprawdzałem, „co słychać w świecie”.
Niepotrzebnie się przez to denerwowałem.
Teraz, dzięki wprowadzeniu blokera, po prostu nie mam możliwości wejścia na żaden
z portali newsowych. Gdy w Polsce lub na
świecie faktycznie dzieje się coś ważnego,
prędzej czy później ktoś mnie o tym poinformuje i do tego streści mi cały temat,
nie będę więc musiał się tym tak bardzo
emocjonować i spędzać pół dnia, czytając
o wydarzeniu w różnych źródłach.
Czy na pewno do tego służą media społecznościowe – czyli, jak oglądam mecze Golden
State Warriors
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Jestem fanem koszykówki i dlatego śledziłem na Twitterze profil mojego ulubionego zespołu @warriors. Podczas meczów, zawsze na bieżąco tweetują o tym, co
się dzieje. O poranku czasu europejskiego mogłem więc wejść na Twittera i prześledzić najciekawsze akcje i informacje z meczu.

Ale teraz już przecież nie mam Twittera na telefonie,
co więc zrobić? Jak żyć!?
Okazało się, że jest znacznie lepszy sposób na to, żeby oglądać mecze Warriors
bez śledzenia ich poprzez media społecznościowe. Wystarczy zasubskrybować ich
kalendarz iCal, aby wiedzieć, kiedy odbywają się mecze. Do tego mam skrypt, który
wpisuje w wyszukiwarkę „Golden State Warriors game highlights”. W wynikach na
pierwszym miejscu zawsze jest video na YouTube z dziesięciominutowym streszczeniem meczu. Siadam sobie wtedy do śniadania, oglądam najciekawsze akcje z meczu
i po sprawie! Widzę znacznie więcej akcji, a materiał jest bardziej ekscytujący niż relacja na Twitterze… i spędzam nad tym jedynie dziesięć minut raz na kilka dni!
Radek, z którym nagrywam podcast, powiedział, że zamiast przeglądać Reddit czy
Twittera w poszukiwaniu wiadomości o SpaceX i innych rakietopodobnych tematach, zapisał się do newslettera osoby, która mu idealnie raz w tygodniu streszcza
temat i pisze, „co działo się w kosmosie”.

Znajdź swoją drogę, aby uwolnić się od nałogowego
sprawdzania telefonu
Zaobserwuj swoje nawyki dotyczące użytkowania telefonu. Zobacz, w jaki sposób korzystasz z poszczególnych aplikacji, zastanów się, co dają ci media społecznościowe i czy nie możesz uzyskać tego samego w innej, często w lepszej formie.
Ustaw sobie limity czasowe lub, tak jak ja, limity „ilościowe” i niech ten telefon
przestanie być nałogiem, a będzie tym, czym miał być z założenia – genialnym kieszonkowym komputerem, dzięki któremu możemy połączyć się z całym światem.
To jest pierwszy artykuł z serii „Cyfrowy minimalizm”. W przyszłym miesiącu opiszę, jak zegarek Apple Watch wbrew pozorom pomaga mi być bardziej obecnym
w świecie rzeczywistym i odseparować się od świata wirtualnego. Tymczasem!
Notatki do tego felietonu i odnośniki do wspomnianych narzędzi, literatury
i skryptów oraz odcinków podcastów znajdziesz pod adresem.
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Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.
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Prezentacja firmowa
Przygotowanie sesji fotograficznej
U 12 z 7h k Dzisiaj

Koncept Layoutu
U 69 z 10h k Dzisiaj

Typografia i kolorystyka
U 14 z 2h k Jutro

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

Ikony i piktogramy
U 35 z 10h k 19 maj

í
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Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj

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

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

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

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

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

+

é

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Lifestyle MacUsera
MONIK A GUTOWSK A

NORBERT CAŁA
@nor ber tc al a

WHITE WALKER BY JOHNNIE WALKER – GAME OF THRONES – CENA 149 PLN
Pojawił się nowy, ciekawy produkt będący efektem kooperacji. White Walker By Johnnie Walker
– Game Of Thrones, czyli wspólny projekt Diageo i HBO przeznaczony dla fanów bijącego
rekordy popularności serialu „Gra o tron”. Inspirowana groźnymi i tajemniczymi postaciami White
Walkers whisky w butelce 0,7 l w zimowych barwach – po zmrożeniu do odpowiedniej temperatury na etykiecie ukazuje się napis „Winter is here”. Wśród składników tej niezwykłej whisky
znalazły się między innymi malty z Cardhu, a także z Clynelish – jednej z najbardziej wysuniętych
na północ Szkocji destylarni. White Walker charakteryzuje się nutami karmelu, wanilii i świeżych
czerwonych owoców. Jej orzeźwiający charakter uwydatnia się po zamrożeniu i w takiej postaci
najlepiej się nią delektować. Absolutny must have dla kolekcjonerów whisky i miłośników „Gry
o tron” i idealny prezent. Trzeba się spieszyć z zakupami, bo dość szybko znika.
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LEGO WITAJCIE W APOKALIPSBURGU!
(70840) – CENA 1300 PLN
Do kin wszedł właśnie film „Lego Movie 2”, dystrybuowany w Polsce jako „LEGO PRZYGODA 2”.
Zapowiada się jako prawdziwa przygoda zarówno
w kinie, jak i na dywanie. W ofercie Lego pojawił się
bowiem zestaw 70840 – Witajcie w Apokalipsburgu!
Po zbudowaniu ma około 52 cm wysokości, 49 cm
szerokości i 33 cm głębokości. Składa się zaś z 3178
klocków i przeznaczony jest dla osób 16+, ale pewnie i młodsi poradzą sobie z nim z pomocą rodziców… Wiecie, co mam na myśli. W tym zestawie

UCHWYT NA NAPOJE NAVITEL TC500
– CENA 149 PLN
Fajnie, że można doposażyć samochód
w rzeczy, których producent nie przewidział lub były za drogie. Jedną z ciekawszych propozycji jest uchwyt na
napoje Navitel TC500 z regulacją temperatury. Urządzenie wykonano z tworzywa ABS oraz aluminium w kolorze
szarym, wygląda dość ładnie. Głównym
zadaniem uchwytu jest podtrzymywanie odpowiedniej temperatury napojów.
Dostępne mamy dwie opcje: ogrzewania
do 60°C oraz chłodzenia do 5°C. Sprawi
to, że ulubiona kawa pozostanie gorąca
zimą, a chłodne napoje energetyczne nie
nagrzeją się latem. Uchwyt wkładamy
w miejsce, w którym normalnie trzymamy napoje i podłączamy do zasilania
bezpośrednio do gniazda zapalniczki.
Przetestowałem go zimą i zdał egzamin,
mam nadzieję, że podobnie będzie, jak
nadejdą ciepłe dni.

znajdziemy oczywiście elementy nawiązujące do
filmu, fragment Statui Wolności z pokojem wypoczynkowym urządzonym w głowie, biuro Gliny
Gryzmoła z funkcją kopania krzesła, zbrojownię,
salon tatuażu i fryzjerski, kryjówkę Lucy, warsztat
Lonta, bar na dachu, siłownię, spa, platformy obserwacyjne i wiele więcej. Dodatkowo 12 minifigurek
z filmu „LEGO PRZYGODA 2” pomoże odgrywać
nam na nowo ulubione sceny z tego filmu.
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ROOBMA I7+ – MERCEDES WŚRÓD ROBOTÓW SPRZĄTAJĄCYCH – CENA 5399 PLN
Firma iRobot wprowadziła do oferty następcę swojego
topowego modelu robota sprzątającego 980 – to i7 i i7+.
Nowy model i7+ przynosi przynajmniej jedną rewolucyjną zmianę – koniec z opróżnianiem pojemnika po
każdym sprzątaniu. Clean Base automatycznie opróżnia
zawartość małego zbiornika w robocie do dużego worka
ukrytego w specjalnej wieży w stacji dokującej. Nowy
robot wyróżnia się trzystopniowym system czyszczącym
AeroForce, który wykorzystuje specjalnie profilowane
gumowe szczotki i silnik drugiej generacji, co zapewnia

SMART KID BELT 2 – CENA 99 PLN
Nie wiedzieć czemu, dzieci nie przepadają za
jazdą samochodem w foteliku. Nie zawsze
też jest taka możliwość, żeby mieć go ze
sobą, na przykład w autobusie lub taksówce.
Wreszcie z tyłu na kanapie nie zmieszczą
się trzy foteliki. Rozwiązaniem na wszystko
jest Smart Kid Belt, czyli specjalny skracacz
pasów bezpieczeństwa, dzięki któremu
dzieci mogą bezpiecznie i legalnie jeździć
bez fotelika. Smart Kid Belt jest przeznaczony dla dzieci z grupy 2. i 3., czyli w wieku
od 4 do 12 lat (rekomendowany dla dzieci
od 5. roku życia), ważących od 15 do 36 kg.
Zapewnia dobre ułożenie odcinka pasa biodrowego i płynnie dopasowuje odcinek barkowy do wzrostu dziecka. Jego montaż jest
łatwy i szybki i pasuje do każdego modelu
samochodu. Ma certyfikaty bezpieczeństwa ECE oraz FMVSS i zgodnie z kodeksem
drogowym (rozdz. 5, oddz. 1, art. 39, pkt 3)
można go używać do przewożenia dzieci
w pojazdach, nie narażając się na mandat.

lepszą wydajność i niższe koszty eksploatacji. Dzięki wirującej szczotce bocznej zagarnia zabrudzenia (również te
zgromadzone wzdłuż ścian i w kątach) i kieruje je w stronę
dwóch szczotek, które obracają się w stosunku do siebie
przeciwbieżnie. Filtr AeroForce przechwytuje 99% alergenów, pyłków i cząstek o wielkości do 10 mikronów. Wśród
innych nowości jest zaawansowany system mapowania
pomieszczeń, pozwalający także nazwać poszczególne
pokoje, a następnie zlecać sprzątanie w konkretnych
pokojach. Możliwe też jest kontrolowanie robota za
pomocą Alexy i Asystenta Google. O i7+ wkrótce przeczytacie więcej na iMagazine.pl

/ SPRZĘT / NAD – VISO HP70

78

NAD – VISO HP70
J A R O S Ł AW C A Ł A

@c alam uz y k a

Wokółuszne, bardzo wygodne słuchawki z taką jakością dźwięku, które jednocześnie mogą
być przenośne to atrybuty niewielu modeli dostępnych na rynku. VISO HP70 ma to wszystko,
a dodatkowo każdy z tych elementów, to najwyższe półka.

/ SPRZĘT / NAD – VISO HP70

79

Dobrze pamiętam taki okres, kiedy w moim domu gościło tyle sprzętu z Północy, że prawie
nauczyłem się płynnie posługiwać językami szwedzkim i norweskim. Atak skandynawskiego
dizajnu był już tak silny, że niemal zapomniałem o istnieniu innych form konstrukcji audio.
Ten numer iMagazine przynosi nam jednak kolejną propozycję zza Wielkiej Wody, czyli prosto z Kanady. Co prawda przedsiębiorstwo założone zostało w Wielkiej Brytanii, ale od dłuższego czasu funkcjonuje w Kanadzie. Przypomnę wszystkim, którzy być może przegapili, że
miesiąc temu na naszych łamach również gościły słuchawki z Dalekiego Zachodu, a konkretnie ze Stanów Zjednoczonych.
Tym razem flagowy model VISO HP70 otrzymali-

Dobrze pamiętam taki okres, kiedy
w moim domu gościło tyle sprzętu
z Północy, że prawie nauczyłem się
płynnie posługiwać językami szwedzkim
i norweskim. Atak skandynawskiego
dizajnu był już tak silny, że niemal
zapomniałem o istnieniu innych form
konstrukcji audio.

śmy od potęgi audio, jaką niewątpliwie jest firma
NAD. Producent znany przede wszystkim z większych systemów Hi-Fi, których ceny często trzeba
przeliczać na kalkulatorze, od jakiegoś czasu
zabrał się za tworzenie słuchawek. Dobrze się
stało, ponieważ NAD doświadczenie w produkcji audio ma olbrzymie, a ich rozwiązania przeniesione na najmniejszą formę odsłuchu, czyli
słuchawki, mogą przynieść tylko same plusy na
klientów. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta, ale
słuchawki tego producenta były już przeze mnie
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opisywane, zdarzyło się to jednak sześć lat temu. Model VISO HP50 zrobił na mnie niezłe wrażenie, tym bardziej cieszę się na widok nowego modelu HP70, który właśnie leży obok mnie.
Świetnie zaprojektowane pudełko z okienkiem, niczym w czekoladzie z orzechami, prezentuje
nam produkt, zanim zdążymy go rozpakować. W środku jest równie słodko jak przy wspomnianej czekoladzie. Bardzo dobrym pomysłem jest zastosowanie miękkiego pokrowca na
słuchawki. Najczęściej przy dużych konstrukcjach spotyka się dosyć twarde i spore pokrowce,
które niestety nie pomagają w podróżowaniu. Przy aktualnych wymiarach torby, którą
możemy zabrać jako bagaż podręczny do tanich linii lotniczych, okazuje się, że oprócz słuchawek w pokrowcu miejsca ledwo starczy jeszcze na bieliznę. NAD zastosował świetnie wykonany miękki pokrowiec z przyjemnych materiałów. W środku znalazło się oddzielne miejsce
zamykane na rzepę, gdzie znajdują się wszystkie dodatkowe akcesoria. Akcesoria wyciągałem
z niego niczym Święty Mikołaj prezenty ze swojego wora. Karabińczyk do pokrowca, przewód jack, przewód USB, przejściówka z małego na dużego jacka, adapter lotniczy. Producent
naprawdę postarał się, żeby nie zabrakło niczego, co może przydać się użytkownikowi.

Świetnie zaprojektowane
pudełko z okienkiem, niczym
w czekoladzie z orzechami,
prezentuje nam produkt, zanim
zdążymy go rozpakować.
W środku jest równie słodko jak
przy wspomnianej czekoladzie.

Kiedy już w ręku trzymałem VISO HP70, od razu zacząłem myśleć o tym, że te słuchawki
nie wejdą do tak małego pokrowca. Sama konstrukcja tego modelu może nas oszukać, jest
tak sprytnie wykonana, że na pierwszy rzut oka praktycznie nie widać elementów, które
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by potrafiły w jakikolwiek sposób złożyć słuchawki. Za to należy się odznaka zucha dla
wszystkich pracujących przy tym projekcie. Wyobraźcie sobie, że one jednak mieszczą się
w tym pokrowcu, kto by pomyślał!? Wszystko, nad czym się teraz tak rozwodzę, wydaje się
drobnostką, ale przy tak dużej konstrukcji ma niebywałe znaczenie. Wokółuszne, bardzo
wygodne słuchawki z taką jakością dźwięku, które jednocześnie mogą być przenośne, to
atrybuty niewielu modeli dostępnych na rynku. VISO HP70 ma to wszystko, a dodatkowo
każdy z tych elementów, to najwyższa półka.
Patrząc na te słuchawki, od razu nasuwa się myśl o prostej elegancji. VISO HP70 są jak idealnie skrojony garnitur i biała koszulka ze spinkami podczas gali wręczenia Oscarów. Nie ma na
świecie mężczyzny, który w takim zestawie wygląda źle. Każdy element jest zaprojektowany
w taki sposób, żeby absolutnie niczym nie drażnić oka potencjalnego klienta. Producent
nawet nie daje nam żadnego wyboru, jedna wersja kolorystyczna, która spodoba się każdemu. Dominuje klasyczny czarny kolor pokrywający różne materiały wykończenia. Czarna
skóra na pałąku i wewnętrznej stronie nauszników, czarny, zmatowiony plastik na nausznikach od zewnątrz. Jedynym nieczarnym elementem jest polerowana stal przy najważniejszych elementach ruchomej konstrukcji. Ta część potrafi hipnotyzować prostotą wykonania,
działaniem i pięknym wyglądem.
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Teraz należy przejść do prawego nausznika, który jest kokpitem tego urządzenia. Na nim
znajdziemy sterowanie całym muzycznym światem. Jest tego tak dużo, że polecam na
początku nauczyć się wszystkiego, zanim słuchawki trafią na naszą głowę. Oszczędzicie
sobie tego, co ja sobie zafundowałem. Co chwilę musiałem ściągać słuchawki, żeby zobaczyć, gdzie znajdują się poszczególne przyciski. Trzydzieści dwa lata później, kiedy nauczyłem się już obsługi modelu VISO HP70, medytacji i wszystkich pozycji jogi, znowu mogłem
założyć te słuchawki na głowę i cieszyć się wszystkimi funkcjami.
Flagowy model, jak sama nazwa wskazuje, wyposażono we wszystko, co na rynku dostępne,
no może oprócz dotykowego panelu nausznika. Najważniejszymi cechami jest bezprzewodowa komunikacja Bluetooth aptX HD® oraz aktywna redukcja hałasu z technologią
RoomFeel™. NAD możliwości tych słuchawek podaje nam w możliwie najprostszy sposób,
jaki można sobie wyobrazić. Żadnej aplikacji, za pomocą której łączymy się z urządzeniami
czy ustawiamy działanie wyciszenia szumów. Włącz/wyłącz, musi nam wystarczyć i w tym
przypadku zdajemy się na producenta, który wszystkie parametry ustawił tak, jak uważał za
słuszne. Pierwsza minuta korzystania z tych funkcji przekonała mnie do takiego rozwiązania. Nie potrzebowałem w niczym majstrować, żeby poczuć, co potrafią te słuchawki. Dzięki
zastosowaniu dobrej jakości mikrofonów świetnie spisuje się tryb ANC, nienachalny i niepowodujący efektu zanurkowania w Rowie Mariańskim. Drugim plusem tych mikrofonów jest
wysoka jakość połączeń telefonicznych.

Trzydzieści dwa lata później, kiedy nauczyłem się już obsługi modelu
VISO HP70, medytacji i wszystkich pozycji jogi, znowu mogłem założyć te
słuchawki na głowę i cieszyć się wszystkimi funkcjami.

Ciekawe jest to, że słuchawki podłączone bezprzewodowo grają ciekawiej z włączonym
ANC, co zdarza się rzadko. Wyciszenie szumów na tyle fajnie zostało skonfigurowane, że
nie zmienia charakterystyki dźwięku, a dzięki „odłączeniu” się od świata zewnętrznego
tylko dodaje barwy. Podoba mi się również poziom głośności, który mimo ustawienia na
tzw. maksa nie powoduje żadnych zniekształceń i wszystko jest zrównoważone. Być może
dla maniaków głośnego odsłuchu taki stan rzeczy będzie niesatysfakcjonujący. Polecam
im połączenie przewodowe. Wtedy VISO HP70 zamieniają się w potwora. Podłączone do
wzmacniacza słuchawkowego zyskują na dynamice i potencjometr wydaje się nie mieć
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końca. Ja jednak skupię się na przeznaczeniu bezprzewodowym. NAD bardzo postarał się,
żeby te słuchawki przypadły do gustu wszystkim. Mają niezwykle muzykalną duszę, są jak
multiinstrumentalista ze słuchem absolutnym, który potrafi zagrać z nut każdy numer na
każdym instrumencie. Zmiany gatunku nie robią na nich żadnego wrażenie, same się dostosują bez potrzeby grzebania w jakiś ustawieniach. Dźwięk śmiało można porównać do
samego wyglądu słuchawek. Wszystko zrobione tak, żeby nie drażnić, sporo w tym ostrożności i zachowania odpowiednich proporcji.
Przy tym wszystkim ich bardzo dużą zaletą jest wygoda. Kompletnie nie czuje się zmęczenia przy długim korzystaniu. Po pierwsze sama wygoda, użyte materiały i dobrze skrojona
konstrukcja, a po drugie ten wywarzony dźwięk, który po prostu nie męczy w każdym
gatunku. Zakończę kontrowersyjnie i napiszę, że jeśli w zakładzie pogrzebowym do
trumny dla nieboszczyka wybierałoby się również słuchawki, to ja poproszę NAD VISO
HP70. Z góry dziękuję.
Ocena iMagazine:
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Samsung Galaxy S10 Plus
– pierwsze wrażenia
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Zgodnie z tradycją w 2019 roku Samsung odkrył przed nami nową galaktykę, z serią planet
wyglądających podobnie do siebie, ale mających własne, unikalne atmosfery. Miałem okazję
zamieszkać na (z) S10 Plus i mam kilka spostrzeżeń po paru dniach, z jednym istotnym
zastrzeżeniem: jest to wersja przedprodukcyjna i kilka rzeczy, głównie software’owych, może zostać
poprawionych lub zmienionych.
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Ekran
S10 Plus jest rozmiarowym odpowiednikiem
iPhone’a XS Max i, podobnie jak ten ostatni, ma
ekran o przekątnej 6,4” (o 0,1” mniej niż Max,
dla precyzji). Różnią się natomiast proporcjami,
która wynika z ich rozdzielczości – S10 Plus ma
3040 × 1440 px, a XS Max „jedynie” 2688 × 1242
px. Fizyczna szerokość i wysokość obu telefonów jest bardzo zbliżona, S10 Plus ma ciut
szerszy ekran, ale samo urządzenie wydaje się
w ręce węższe. Zapewne wynika to z faktu, że
brzegi ekranu są ponownie lekko zagięte i to
właśnie Samsung lepiej leży mi w dłoni (u osób
z większymi dłoniami prawdopodobnie pozostanie to bez znaczenia). Wadą jest natomiast
ponownie fakt, że te zagięte brzegi lekko zniekształcają obraz i kolory na samym zgięciu…
No i zdarzyło mi się tak trzymać telefon, że
ekran rejestrował dotyk brzegiem dłoni, przez
co dotyk palca nie był rejestrowany (liczę na to,
że to zostanie poprawione w ostatecznej wersji
software’u, bo nie przypominam sobie, aby zdarzało mi się to w poprzednich generacjach).
W ostatnich kilku latach OLED-owe ekrany
Samsunga należą do najlepszych na świecie
i wygląda na to, że w tym roku znowu pobili
wszelkie rekordy, notując maksymalną jasność
na poziomie 1200 nitów oraz najwyższą zarejestrowaną precyzję odzwierciedlania kolorów.
Sam ekran można ustawić w jeden z dwóch trybów – naturalny lub żywy. Domyślnie ustawiony jest ten pierwszy i wyświetla on kolory odpowiadające rzeczywistości. Subiektywnie
sprawdzałem i porównywałem, jak kolorystycznie wypadają moje własne zdjęcia na ekranie S10-tki z ekranami innych urządzeń i nie mam w tej kwestii żadnych zastrzeżeń – jest
dokładnie tak, jak być powinno i dochodzimy do momentu, w którym każde kolejne
usprawnienie nie będzie już zauważalne przez ludzkie oko (o ile już nie jesteśmy w tym
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miejscu), ale cieszy mnie chęć dążenia do perfek-

Do kompletu możemy sobie wybrać
kolor pleców i, o ile cieszy mnie fakt,
że jest większy wybór niż u innych, to
nadal chciałbym zobaczyć szerszą paletę
kolorów (tak, chodzi mi o czerwony!).

cji w tym zakresie.

Wykonanie
Stali czytelnicy pamiętają, że szalenie podoba mi
się srebrna, polerowana na wysoki połysk, ramka
iPhone’a X. Seria S10 korzysta w tym wypadku
z aluminium, dzięki czemu telefony są zauważalnie lżejsze, ale wykończono go w ten sam
sposób. Do kompletu możemy sobie wybrać
kolor pleców i, o ile cieszy mnie fakt, że jest
większy wybór niż u innych, to nadal chciałbym
zobaczyć szerszą paletę kolorów (tak, chodzi
mi o czerwony!). Nie zmienia to jednak faktu, że
mieniąca się biel, przypominająca biały perłowy
lakier spotykany na Lexusach, przypadł mi do
gustu i osobiście zdecydowałbym się właśnie
na ten model. Nie muszę chyba dodawać, że nic
nie trzeszczy ani się nie wygina przy normalnym
użytkowaniu? Tutaj, jak zwykle, bez zarzutu.

Aparaty
Największe zmiany (i najważniejsze dla
mnie) znajdziemy na plecach urządzenia.
Zamontowano na nich, w rzędzie, aż trzy aparaty. Jeden ultraszerokokątny, tradycyjny szerokokątny i standard (zwany przez producentów
smartfonów teleobiektywem, pomimo że nim
nie jest). Wielokrotnie powtarzałem, że sam
wolałbym zobaczyć prawdziwe tele zamiast
ultraszerokokątnego, ale nie mogę ukryć, że są
sytuacje, w których takie szkło się przydaje. Co
ciekawe, aparat pozwala nam na korzystanie
z niego w dwóch trybach – z korekcją lub bez
korekcji zniekształceń, dzięki czemu możemy
uzyskać efekt podobny do rybiego oka.

86

/ SPRZĘT / Samsung Galaxy S10 Plus – pierwsze wrażenia

Ciekawostką jest też możliwość przełączenia formatu zapisywania zdjęć i filmów na podobne
do tego stosowanego w iPhone’ach, czyli na HEIC i HEVC. Polecam taką zmianę osobom,
które wiedzą, co robią, bo te nowe formaty jeszcze nie są wszędzie obsługiwane (szczególnie
na starszych urządzeniach), w międzyczasie może więc być łatwiej z domyślnymi JPG-ami.

Czytnik linii papilarnych pod ekranem
Jestem zwolennikiem rozpoznawania twarzy w sposób skuteczny. Wadą tego rozwiązania
jest oczywiście fakt, że moduł przedniej kamery zajmuje znacznie więcej miejsca niż zwykły aparat. Wadą czytnika linii papilarnych dotychczas był fakt, że potrzebował odpowiednio dużo miejsca na przodzie urządzenia lub umieszczano go z tyłu (a czasami z boku).
W S10 Plus znalazł się on pod ekranem, dzięki czemu nie widać go w ogóle, a jak przyłożymy
kciuk w odpowiednie miejsce, to telefon odblokowuje się natychmiast. Myślę, że wydajność
nowego czytnika jest na poziomie ostatniego Touch ID (lub jest bardzo zbliżone do niego).
Najciekawsze jest jednak to, że jeszcze ani razu mnie nie zawiódł, pod warunkiem, że wce-
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lowałem palcem w pole samego czytnika – bezwzrokowo jeszcze zdarza mi umiejscowić
palec w niewłaściwej lokalizacji.

Na koniec
Samsung jest zdecydowanie bardziej wrażliwy na ustanawianie cen na poszczególne rynki,
w odróżnieniu od chociażby Apple’a. Ceny S10e, S10 i S10 Plus w Polsce są znacznie korzystniejsze niż w USA, szczególnie porównując je do iPhone’ów, i dzięki temu możemy kupić
S10 Plus w podstawowej wersji (128 GB) już za 4399 złotych (S10 kosztuje 3949 złotych, a S10e
3299 złotych). To nie jest oczywiście mało, ale to w końcu jeden z najlepiej wykonanych
i dopracowanych smartfonów na rynku, wyposażony w świetny aparat i ekran. Widać, że
Samsunga w tej kwestii jeszcze nie oślepiły cyferki w Excelu i chwała im za to. Gdyby to było
mało, to jeśli kupicie S10-tkę w przedsprzedaży, dostaniecie nowe Galaxy Buds (odpowiednik
AirPods) w cenie telefonu.
Jeśli szukacie alternatywy dla absurdalnie drogich iPhone’ów i nie przeszkadza Wam zmiana
ekosystemu na inny, to koniecznie sprawdźcie rodzinę Galaxy S10, bo w tym roku jest wyjątkowo interesująca.
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JCPAL Casense Lite Waterproof Backpack
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

O ile liczbę akcesoriów do elektroniki jestem w stanie ograniczyć do minimum, to z wszelkiego
rodzaju plecakami czy torbami mi to nie wychodzi. JCPAL Casense Lite jest kolejnym plecakiem,
którego będę używał na co dzień.
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Konkretniej zaś przynajmniej w piątki, gdy
nie ubieram się formalnie (a tym samym
nie zaistnieje ryzyko skomponowania plecaka z marynarką lub płaszczem). Casense
Lite jest skrojony do przenoszenia laptopa
i dokumentów, ale dzięki nowoczesnemu
wzornictwu tego po nim nie widać. Na
rynku jest już wystarczająco dużo nudnych
i niepraktycznych, a do tego zazwyczaj
czarnych toreb i plecaków dodawanych do
komputera przez producenta. Plecak JCPAL
jest jasny, zgrabny i odporny na wodę.
Wykonano go z materiału przypominającego cordurę (producent nie precyzuje tego
w opisie), jest lekko szorstki w dotyku, ale
faktycznie nie przemaka na deszczu (nie
było mi jednak dane doświadczyć z nim
ulewy). Prostą formę przełamują niewielkie,
ale istotne detale. Na środku znalazło się
tylko małe logo JCPAL, którego niemal nie
widać, czarne suwaki kontrastują z jasnoszarą tkaniną, podobnie jak wewnętrzne
poduszki szelek i pleców. Pomimo dużej
pojemności (swobodnie zmieści się w nim
15-calowy MacBook Pro), plecak nie wydaje
się duży, zachowuje też kształt niezależnie od tego, jak mocno jest wypełniony.
Wszystko dzięki pogrubionym ścianom,
nie tylko tylnej, ale też pozostałym, zapewniającym rzeczom w środku dodatkową
ochronę.
Zagospodarowanie oferowanej przez
Casense Lite przestrzeni przyszło mi bardzo
łatwo. Wewnątrz głównej komory mamy
kieszeń na laptopa, do której wrzuciłem
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swojego 12-calowego MacBooka. Po drugiej stronie do siatkowej kieszeni trafił adapter USB-C
z kilkoma portami i AirPodsy – z tych urządzeń korzystam codziennie i chcę je mieć pod ręką.
W niższej, zasuwanej kieszeni wylądował powerbank, ładowarka oraz kable. Pozostała przestrzeń służy mi – w zależności od potrzeb – do przenoszenia iPada z klawiaturą, dokumentów
bądź innych rzeczy. Brakuje mi trochę kieszeni przeznaczonej na tablet, bo zazwyczaj mam
go przy sobie oprócz MacBooka. Poza główną komorą mamy też dwie zasuwane kieszenie
na zewnętrznej ścianie, są one jednak dość nietypowe. Obie zajmują całą przestrzeń tyłu plecaka i zachodzą na siebie. Jeśli więc chcemy oddzielić drobne przedmioty, można je wsunąć
do obu kieszeni, jeśli jednak zależy nam na przenoszeniu tam czegoś większego, nie jesteśmy
ograniczeni oddzieleniem. Są też małe kieszenie boczne, dobre na butelkę z wodą czy nawet
niewielki statyw.
Mało który plecak pozwala na zabranie ze sobą komputera, niezbędnych akcesoriów i dokumentów, a jest przy tym zgrabny i elegancki. Casense Lite to potrafi, choć do ideału brakuje
mu kilku drobiazgów, w tym kieszeni na tablet. Nadrabia to z nawiązką tym, jak bardzo jest
wygodny i praktyczny – mam w nim porządek i to nawet wtedy, gdy muszę zabrać ze sobą
kilka rzeczy ekstra.
autor zdjęć: Michał Kołodziej

JCPAL Casense Lite Waterproof
Backpack
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• bardzo lekki
• pogrubione wszystkie ściany plecaka
• praktyczne rozmieszczenie kieszeni
Minusy:
• brak kieszeni na tablet
Cena: 249 PLN
Do kupienia w: ZG-Sklep
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JCPAL Wireless Fast Charge Stand
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Bezprzewodowe ładowanie jest zdecydowanie wygodniejsze niż jakikolwiek kabel. Na mojej
szafce nocnej zagościła zatem ostatnio nowa ładowarka JCPAL, która pozwala całkiem szybko
naładować telefon.
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Ładowarka JCPAL wygląda standardowo, zrobiono
ją z matowego plastiku, a dla zapewnienia stabilności dodano też gumowe elementy na spodzie
i w miejscu, na które odkładamy telefon. Z przodu
znalazła się niewielka dioda, sygnalizująca ładowanie, z tyłu jest natomiast wejście micro USB.
W komplecie dostajemy kabel, ale już nie zasilacz
– ten trzeba dokupić osobno. W podstawce zastosowano dwie cewki, by niezależnie od tego, jaki
smartfon zechcemy naładować, były one dostatecznie blisko swoich odpowiedników w telefonie. Sprawdziłem również ładowanie w grubym
etui – odbywało się bez najmniejszych zakłóceń,
zarówno gdy postawiłem telefon pionowo, jak
i gdy był w poziomie. Podstawka jest bardzo stabilna, jeśli jest na niej smartfon, ale bez obciążenia
łatwo zsunąć ją z szafki, jeśli zahaczymy o kabel.
Mogłaby być cięższa i to znacznie. Nie jest też najbardziej urokliwym urządzeniem, choć gdy stoi na
niej smartfon, to nie rzuca się to w oczy.
Ładowanie smartfona za pomocą kabla zawsze
trwa krócej niż przy zastosowaniu ładowarki bezprzewodowej. W iPhone’ach jest obsługiwany
standard Qi i, w zależności od mocy wyjściowej
ładowarki, akumulator może być ładowany wolno
lub… bardzo wolno. Porównywanie z ładowaniem przewodowym nie jest jednak zawsze uzasadnione, sam korzystam głównie z rozwiązania
bez kabli i ładuję telefon w nocy bądź po powrocie z pracy. Gdzie więc miejsce dla szybszej,
bezprzewodowej ładowarki, która i tak będzie
wolniejsza od tej przewodowej? By to ustalić,
warto sprawdzić, o ile tak naprawdę jest wolniejsza od kabla. Porównałem trzy ładowarki: standardową, 5 W od Apple, a także model o mocy 12
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W oraz oczywiście JCPAL Wireless Fast Charge Stand o mocy wyjściowej do 10 W. Za każdym
razem używałem do testu iPhone’a X rozładowanego do 20% (z takim stanem baterii zazwyczaj go podłączam). Ładowarka o mocy 5 W wypadła z tych trzech najsłabiej – po godzinie
wskaźnik baterii pokazywał 58%. Bezprzewodowy JCPAL był szybszy, bo w tym samym czasie doładował baterię do 65%. Najlepiej wypadła przewodowa ładowarka o mocy 12 W – po
godzinie wskaźnik pokazywał 89%. Zarówno ładowarka o mocy 5 W, jak i bezprzewodowa,
potrzebowały niespełna dwóch godzin, by doładować akumulator do pełna. To znacznie
wolniej niż 12-watowa ładowarka z przewodem, ale wciąż nie na tyle wolno, by nie korzystać
z niej w ciągu dnia. Ten czas wpasowuje się w mój tryb pracy, zdarza się mi pracować nawet
dłużej niż dwie godziny, nie korzystając jednocześnie ze smartfona. Wtedy właśnie mogę go
naładować, a prędkość ładowarki bezprzewodowej jest wystarczająca.
Twierdzenie, że ładowarki bezprzewodowe nie zastąpią tych tradycyjnych, uważam za
mylne. To już się dzieje – nie są może równie szybkie, ale wcale nie muszą takie być, bo prędkość nie zawsze jest priorytetem. JCPAL Wireless Fast Charge Stand to kompromis pomiędzy
wygodą a wydajnością i to nieźle zaprojektowany – pasuje do każdego smartfona, niestraszne mu też grube etui.
autor zdjęć: Michał Kołodziej

JCPAL Wireless Fast 		
Charge Stand
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• szybkie ładowanie (jak na
ładowanie bezprzewodowe) pasuje do każdego smartfona
Minusy:
• za lekka
• mało elegancka
Cena: 199 zł
Dostępne w: ZG-Sklep
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Akcesoria na start do iPada Pro
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Zakup każdego nowego komputera wiąże się u mnie z dokupieniem podstawowych akcesoriów.
W przypadku iPada nie wyobrażam sobie nie mieć do niego etui, a ze względu na to, że używam
go też w trudnych warunkach, również przydaje się zabezpieczenie ekranu.
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JCPAL iClara Classic Glass Screen
iPad jest z założenia sprzętem mniej narażonym na zarysowania niż smartfon. Ten ląduje
przecież zazwyczaj w kieszeni, częściej korzystamy z niego w ruchu, mamy go ze sobą właściwie wszędzie. Tablet waży więcej, jest też większy niż telefon, a zakres jego zastosowań
sprawia, że zazwyczaj używamy go stacjonarnie. Akcesoria pokroju szkieł ochronnych są
rzadkością, ale nie oznacza to, że są zbędne. Sam używam iPada choćby do przeglądania
dokumentacji na budowach, sporo też korzystam z Apple Pencila. Zakurzony wyświetlacz
przykryty etui błyskawicznie się rysuje, a nie zawsze jest czas, by go wcześniej wystarczająco
dobrze wyczyścić. Szkło ochronne wydaje się najlepszym rozwiązaniem, bo nie utrudnia
używania rysika, a jednocześnie zabezpiecza powierzchnię wyświetlacza.
Szkło JCPAL iClara Classic do nowych iPadów jest dopasowane niemal idealnie do urządzenia. Przykrywa prawie cały front, z wyjątkiem wycięcia na czujniki Face ID oraz kamerę
FaceTime, jest też zaokrąglone na rogach w dokładnie ten sam sposób, co narożniki iPada.
W zestawie ze szkłem dostajemy cały zestaw do montażu: ściereczkę nasączoną płynem do
odtłuszczania ekranu, naklejki do zbierania paprochów oraz drugą ściereczkę (tym razem
z mikrofibry) do codziennego czyszczenia. Przygotowanie powierzchni trwa zaledwie
chwilę, bo zestaw montażowy jest bardzo dobrej jakości. Znacznie trudniej jest założyć szkło
– duża powierzchnia wymaga znacznie większej precyzji niż w przypadku wąskiego ekranu
telefonu. Udało mi się ją nakleić za pierwszym razem, nie obyło się bez dwóch sporych
pęcherzyków powietrza. „Wypchnąłem” je do krawędzi, a po kilkunastu minutach wchłonęły
się całkowicie. Ostatecznie więc szkło leży idealnie.

96

/ SPRZĘT / Akcesoria na start do iPada Pro

Na pierwszy rzut oka szkło nie jest widoczne
– zaznacza swoją obecność tylko wcięciem
na czujniki. Ekran jest równie czuły i tak samo
reaguje na rysik oraz palce, dobrze działa wybudzanie go dotknięciem. Szkło jest bardziej śliskie niż wyświetlacz iPada, ale różnica nie jest
duża. Odbija za to sporo więcej światła, widać
też, że przy krawędziach nie ma idealnie gładkiej
powierzchni. Na plus należy zaliczyć twardość 9H
(w skali Mohsa) oraz niezłą odporność na zabrudzenia i łatwe usuwanie śladów palców.

JCPAL iClara Classic 		
Glass Screen
Cena: 169 PLN
Do kupienia w ZG-Sklep:
wersja dla iPada Pro 11”
wersja dla iPada Pro 12,9” (2018)

JCPAL Casense Folio Case
W tym roku Apple zrezygnowało z okładek
Smart Cover, a Smart Case zastąpiono podobnym Smart Folio, czyli okładką magnetycznie
trzymającą się tyłu i zasłaniającą też ekran. Nie
zakrywa ona jednak trzech krawędzi, a tym
samym przy upadku na którykolwiek narożnik
istnieje duża szansa na to, że będzie potrzebny
nowy ekran. Casense Folio Case, choć zbliżone
nazwą do rozwiązania Apple, zapewnia znacznie
lepszą ochronę, JCPAL pozostało bowiem przy
bardziej klasycznym rozwiązaniu.
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Etui przypomina konstrukcją Smart Case – wkładamy iPada do osłony, która zabezpiecza boki
(z wyjątkiem tego, do którego przyczepia się
Apple Pencil), a ekran jest chroniony składaną
okładką. Tył zrobiono z elastycznego plastiku,
choć nie na tyle elastycznego, by etui dało się
łatwo zdemontować. Przyciski są zasłonięte,
ale da się z nich wygodnie korzystać – ich skok
w obudowie jest dobrze wyczuwalny, a wciśnięcie nie wymaga wiele siły. Na bokach wycięto
też otwory na głośniki i mikrofony. Okładka jest
pokryta od wewnątrz miękkim materiałem przypominającym mikrofibrę, na zewnątrz wykorzystano natomiast syntetyczną skórę. Ta, niestety,
mocno się brudzi, choć łatwo ją wyczyścić.
Korzystanie z etui wygląda dokładnie tak samo,
jak w przypadku Smart Case czy Smart Cover: po
złożeniu okładki można ustawić tablet w poziomie lub w pionie, w zależności od potrzeby.
W obu pozycjach urządzenie jest stabilne, nie
ugina się też, pisze się i rysuje więc bardzo komfortowo. Ma też ponadto magnesy, które wybudzają i blokują ekran. Okładka nie została jednak
dobrze dopasowana do wymiarów iPada, wystaje
poza krawędzie ekranu po zamknięciu – estetyka
wykonania mogłaby być lepsza.

Pepper Jobs USB-C to 3,5 mm
Audio Adapter
Przesiadka na nowego iPada Pro wiąże się
z mnóstwem nowych możliwości, ale też z pewnymi brakami. Podobnie jak w iPhone’ach,

JCPAL Casense Folio Case
Cena: 119 PLN
Do kupienia w: ZG-Sklep

w tablecie Apple nie ma już mini Jacka. iPad nie
jest tak mobilny w porównaniu z jakimkolwiek
smartfonem, niemniej jednak w domu czy podczas prezentacji używanie kabla jest czasem
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wygodniejsze (albo nawet innego wyjścia nie ma). Apple nie dodaje do iPada adaptera
USB-C–mini Jack, dlatego też jedynym wyjściem jest skorzystanie z akcesoriów innych firm.
Na rynku jest już kilka adapterów i doków, które mają gniazdo mini Jack. Są one jednak
spore, bo oprócz niego wyposażono je w wiele innych portów. Adapter Pepper Jobs to ich
przeciwieństwo – ma tylko dwa gniazda, czyli audio i ładowanie, dokładnie tyle, ile mieliśmy w poprzednich iPadach.
No dobrze, nie do końca tyle. Z jednej strony, adapter nie pozwala na obsługę żadnych
akcesoriów zewnętrznych: pozwala podpiąć ładowarkę, ale monitora, karty sieciowej czy
czytnika SD już nie. Nie nadaje się więc do stałego wykorzystania w pracy z zewnętrznym
ekranem. Z drugiej jednak strony, nie jest jedynie przejściówką z USB-C na mini Jack, bo po
drodze musi jeszcze przetworzyć sygnał cyfrowy na analogowy (iPad Pro z 2018 roku nie
ma wyjścia analogowego, a tym samym wycięto z niego DAC). Ten, który znalazł się w adapterze Pepper Jobs, jest bardzo dobrej jakości. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że słyszę
na nim zdecydowanie więcej detali niż podczas odsłuchu z iPada Air 2.

autor zdjęć: Michał Kołodziej

Pepper Jobs USB-C to 3,5 mm
Audio Adapter
Cena: 199 PLN
Do kupienia w: ZG-Sklep
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Kensington SD5200T
– jeden, by je wszystkie podłączyć
NAPOLEON BRYL

@nap o leonb r y l

Apple narzuca standardy, nie patrząc na konkurencję czy popularność danego rozwiązania na rynku.
Przenośne komputery od roku 2015 (Macbook Retina 12”) są wyposażone w złącze USB-C. Macbooki Pro
od 2016 – tylko w porty combo Thunderbolt 3/USB-C. Producenci urządzeń peryferyjnych dostosowują
się do takich zmian powoli. Użytkownicy nowych komputerów nie mają wyjścia, muszą stosować
przejściówki i huby, żeby móc podłączyć swoje dotychczasowe akcesoria czy po prostu monitor.
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Na rynku jest bardzo dużo rozwiązań firm trzecich, od pojedynczych przejściówek po małe

przenośne huby. W terenie małe rozwiązania sprawdzają się znakomicie. Inaczej jest, kiedy
w biurze lub domu używamy MBP jako głównej stacji roboczej z dwoma monitorami, tabletem graficznym i dyskiem zewnętrznym. Każdorazowe podłączanie przejściówek, potem urządzeń, będzie irytujące – co mi po Thunderbolt 3, skoro i tak muszę wszystko łączyć przez USB?
Odpowiedzią jest hub, stacja dokująca

Użytkownicy nowych komputerów
nie mają wyjścia, muszą stosować
przejściówki i huby, żeby móc podłączyć
swoje dotychczasowe akcesoria czy po
prostu monitor.

Kensington SD5200T, która trafiła do mnie na
testy. Zwiększa liczbę portów MBP, zajmując tylko
jeden. Dzięki hubowi mamy na biurku jeden
kabel, by je wszystkie związać. Jest to eleganckie, po bokach czarne, z wierzchu szare (w wersji
Space Gray) pudełko z dość potężnym zasilaczem
zewnętrznym (o nim za chwilę). Wielkość i wygląd
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są w pełni satysfakcjonujące i nawet na minimalistycznej powierzchni biurka nie będą razić
oczu wyrafinowanego użytkownika. Uroku dodaje mu pionowa, dość dyskretna, błękitna
kreska, informująca o tym, że urządzenie jest podłączone do prądu i gotowe do pracy.
Po podłączeniu do prądu z jednej strony i kablem TB3 (jest w zestawie) do MBP z drugiej
strony otrzymujemy do dyspozycji
następujące porty:
• 2 × USB 3.1(typu A),
• 1 × USB-C,
• 1 × Eth 1GB,
• 1 × Thunderbolt 3,
• 1 × DisplayPort,
• 1 × audio in,
• 1 × audio out.
A do tego jeszcze ładowanie

Zestaw składający się z dwóch monitorów
24”, interfejsu audio, tabletu graficznego
Wacom, macierzy dyskowej i sieci Gigabit
Ethernet był obsługiwany w warunkach
bojowych – praca, a nie tylko testy. Ze
strony huba Kensington SD5200T nie
dostrzegłem żadnych problemów.

komputera…
Zasilacz do Kensingtona jest dość duży, ale też mocny: 150 W, z czego 85 W to power delivery
po TB3 do naszego komputera. Jest więc w stanie zaspokoić apetyt na prąd MBP 15” – zasilacze Apple mają 87 W mocy i nawet przy mocnym obciążeniu komputera wymagającym
zwiększonego poboru mocy nie zauważyłem problemów (testowane również na MBP z procesorem i9). Pozostałe 65 W pozostaje do zasilenia samego huba i urządzeń do niego podłączonych. Zestaw składający się z dwóch monitorów 24”, interfejsu audio, tabletu graficznego
Wacom, macierzy dyskowej i sieci Gigabit Ethernet był obsługiwany w warunkach bojowych
– praca, a nie tylko testy. Ze strony huba Kensington SD5200T nie dostrzegłem żadnych problemów. Mocniejsze obciążenia komputera, transfery plików pomiędzy podłączonymi dyskami i równoczesne ładowanie iPada odbywały się bez kłopotów i stresu. Szczególnie że
moc płynąca z zasilacza – jak wspomniałem dość dużego i już nie tak ładnego jak sam hub
– skrywała się pod biurkiem.
Wszystko, co niezbędne do pracy, mamy więc na stałe podłączone, na biurku i na widoku.
Podpinamy komputer tylko jednym kablem i to wszystko… działa, zasilanie również. Żeby
nie było tak idealnie, raz czy dwa zdarzyło mi się, że gdy ktoś przyszedł z dodatkowym
dyskiem USB, to zabrakło mi jeszcze jednego portu USB-A w hubie. Musiałem wyciągać
dodatkową przejściówkę USB-C–USB-A lub wypinać jakieś urządzenie już podłączone, a nie-
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Wszystko, co niezbędne do pracy, mamy więc na stałe podłączone, na biurku
i na widoku. Podpinamy komputer tylko jednym kablem i to wszystko…
działa, zasilanie również.

używane w tym momencie. Na szczęście takich sytuacji miałem mało i to raczej typowy First
World Problem. Tym bardziej że w tym naszym najlepszym ze światów coraz więcej danych
przesyłamy siecią, a resztę możemy podłączyć jednym kablem.
Aranżując biurko osoby pracującej na wyposażonym w za małą liczbę portów MBP, trzeba
przewidzieć tego typu urządzenie, rozszerzające horyzonty najlepszego z komputerów.
Kensington SD5200T spełni zarówno potrzeby wymagającego dobrego designu konesera
minimalizmu, jak i pożądającego wielkiej liczby portów geeka sprowadzającego coraz więcej sprzętu na już i tak przepełnione biurko. Obu usatysfakcjonuje to, jak dok pracuje. Nic,
tylko się wpinać…
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Somfy wewnętrzna kamera
– prawie jak jednorożec
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Mimo że 2018 był rokiem HomeKit, to jednak kamerek ze wsparciem dla tego systemu jest ciągle
mało. W zasadzie można je policzyć na palcach jednej ręki. Tym bardziej cieszy, jak pojawia się
kolejna tego typu kamera, a do tego tak ciekawa, jak Somfy Indoor Camera.
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Ta kamera to pierwszy produkt Somfy zgodny z HomeKit, a zarazem pierwszy produkt
Somfy, jaki mam okazję testować. W ofercie Somfy jest sporo innej prostej automatyki
domowej, ale tylko kamera jest jak na razie zgodna z HomeKit.
Produkt jest zapakowany w fajne pudełko, z dość malutkim nadrukiem HomeKit. Fajne
pudełko sprawia, że produkt od początku robi dobre wrażenie. W środku znajdziemy nie tylko
kamerę, ale też ładowarkę z różnymi wtyczkami i bardzo długi kabel zasilający, a to ważne
w przypadku kamery. Sama kamera ma dość dziwny kształt. Jest to bowiem obiekt o wielkości i kształcie krążka do gry w hokeja, ale w kolorze biało-szarym. Jeśli nie wiecie, jakiej wielkości jest krążek do hokeja, to ma około 7 cm średnicy i około 3 cm grubości – tyle, co kamera
Somfy. Jest jednak od niej sporo cięższy, bo kamera waży 90 g, a krążek minimum 156 g.
Kamera jest wykonana w całości z plastiku o różnych kolorach,

Jeśli nie wiecie, jakiej wielkości
jest krążek do hokeja, to ma
około 7 cm średnicy i około
3 cm grubości – tyle, co
kamera Somfy.

boki są srebrne, rant biały, otoczenie obiektywu czarne. Plastiki
są dość dobrej jakości, a całość wykonania robi naprawdę
dobre wrażenie. Jak napisałem, zaskakujący jest wygląd, ale
Somfy to firma francuska, ekscentryczny dizajn jest więc jak
najbardziej na miejscu. Aby krążek się nam nie przetaczał
w miejscu instalacji, w skład wyposażenia kamery wchodzi
podstawka, magnetycznie przytwierdzająca się do kamery.
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Dzięki tej podstawce możemy wygodnie umieścić kamerę pod dowolnym kątem, możemy
też ją powiesić na tej podstawce na ścianie.
Teraz przechodzimy do bardzo ciekawej cechy tej kamery. Pewnie nieraz widzieliście ludzi,
którzy mają zaklejone obiektywy kamery w swoich laptopach, są nawet producenci, którzy
tak bardzo ufają swojemu oprogramowaniu w komputerach, że sami instalują zamykane
obiektywy. Jeśli dla Was niekomfortowa jest sytuacja, w której kamera cały czas obserwuje
Was w domu, to Somfy jest produktem, który powinniście kupić. Mamy bowiem w niej
zasłaniany obiektyw. Ale nie jest to jakaś prosta przesłona, którą możemy zakryć ręcznie.
Jest elektryczna i sterowana z aplikacji Somfy. Dodawanie kamery do aplikacji jest dość proste, a przez całość przeprowadzi nas aplikacja w kilku krokach. Należy jednak pamiętać, że
kamera łączy się z Wi-Fi tylko w paśmie 2,4 GHz. Jestem ciekaw, kiedy w końcu urządzenia
automatyki domowej ogarną pasmo 5 GHz.

W aplikacji możemy ustawić tryb pracy kamery i odsłaniać obiektyw tylko w momencie, gdy
wychodzimy z domu i uruchamiamy kamerę w trybie alarmu. Aby nie zapomnieć o uruchomieniu alarmu, wychodząc z domu, mamy dwóch pomocników. Kalendarz, w którym zaznaczamy dni i godziny z aktywowanym alarmem oraz funkcje Aktywacja Smart. Szczególnie
właśnie Aktywacja Smart jest ciekawa. Zapamiętuje ona nasze położenie i po wyjściu ze
strefy przypomina nam o aktywacji alarmu. Jednocześnie, gdy wracamy do strefy, sama
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go dezaktywuje. W trybie alarmu obiektyw się automatycznie odsłania, a kamera zaczyna
monitorować nasze pomieszczenie. W przypadku wykrycia ruchu w trybie alarmu dostaniemy powiadomienie na telefon i na maila wraz ze zdjęciem zarejestrowanego ruchu.
Kamera ma naprawdę świetnie dopracowany algorytm wykrywania ruchu, możemy wybrać
tylko dany obszar do monitorowania i jeden z trzech trybów czułości. W trybie średnim działała dla mnie najlepiej, nie wykrywała bowiem jako alarmu chodzącego po domu kota oraz
pracującego robota do odkurzania. Co ciekawe, kamera może zadziałać jako rozwinięcie
naszego klasycznego systemu alarmowego. Jeśli mamy taki system alarmowy bez monitorowania przez internet, ale z syreną alarmową, to kamera Somfy wykryje dźwięk syreny
i nawet jeśli nie zarejestruje ruchu, wyśle nam powiadomienie. Tak samo będzie, jak wykryje
na przykład głośny alarm z systemu wykrywającego dym.
Wszystkie obrazy z naszej kamery trafiają od razu do chmury Somfy. Do wyboru mamy wersję bezpłatną, która daje nam:
• strumieniowanie wideo w czasie rzeczywistym,
• powiadomienia o wykryciu ruchu,
• 10-sekundowy klip wideo o wykryciu ruchu przez jeden dzień.
W wersji płatnej – 4,99 €/miesiąc – dodatkowo mamy nieograniczone migawki z wykrytym
ruchem oraz jednodniową pełną historię wideo.

Zaskakujący jest wygląd, ale Somfy to firma francuska, ekscentryczny dizajn
jest więc jak najbardziej na miejscu.

Jak wspomniałem, kamera ma też wsparcie dla HomeKit, ale oczywiście wtedy odpada
sporo funkcjonalności: nie ma trybu alarmu, nie ma przechowywania wideo w chmurze, nie
ma otwierania i zamykania obiektywu kamery. Na szczęście można ją mieć wpiętą jednocześnie do HomeKit, gdzie widzimy dwa kafelki, czujnik ruchu oraz obraz z kamery, ale jednocześnie mieć ją w aplikacji Somfy. Taka mała uwaga, w czasie instalacji najpierw dodajmy
ją do aplikacji i chmury Somfy, a potem dopiero do HomeKit, odwrotnie nie zadziała.
Najbardziej szkoda, że nie dodano do HomeKit właśnie trybu alarmu, jest to od jakiegoś
czasu możliwe. Samo dodawanie do HomeKit to rzecz jak zwykle prosta, skanowanie kodu
z instrukcji do urządzenia i tyle. Kodu nie ma naklejonego na urządzenie, ale jeśli wcze-
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śniej dodaliśmy je do aplikacji Somfy, to w niej
można wygenerować kod w postaci obrazka. Tym
bardziej warto ją do tej aplikacji dodać. Muszę
pochwalić tę kamerę za stabilność pracy w środowisku HomeKit. W innych kamerach zdarzały
mi się sytuacje, w których kamera była widoczna
we własnej aplikacji, ale w HomeKit nie chciała
się odświeżyć. W przypadku Somfy takiej sytuacji jeszcze nie miałem i dotyczy to zarówno
przechwytywania stopklatek w ogólnym widoku
HomeKit, jak i w transmisji na żywo.
Trochę o samym obrazie: jest to oczywiście Full
HD, 1080p z 30 klatkami na sekundę, czyli standard wśród kamer do monitoringu wnętrz.
Obiektyw ma szeroki kąt 130˚ i cyfrowy zoom ×
8. Jak większość kamer do monitoringu domu
ma system night vision z doświetlaniem, dzięki
diodom podczerwieni. Obraz kamery jest dobrej
jakości, choć momentami mamy wrażenie prześwietlenia obrazu. Z dwojga złego wolę mieć
obraz za jasny niż za ciemny, w trybie nocnym
jest to zaś jedna z lepszych kamerek, jakie miałem okazję testować. Jakość obrazu oglądanego
zdalnie w dużej mierze zależna jest od jakości
naszego połączenia internetowego.
Somfy Indoor camera kosztuje około 759 złotych.
To nie jest mało, ale tyle samo kosztuje Netatmo

Szczególnie właśnie Aktywacja Smart jest
ciekawa. Zapamiętuje ona nasze położenie
i po wyjściu ze strefy przypomina nam
o aktywacji alarmu. Jednocześnie, gdy
wracamy do strefy, sama go dezaktywuje.

Welcome lub Logitech Circle. Jednocześnie jest
to najciekawsza kamera HomeKit, głównie dzięki
możliwości pracy w trybie alarmu i zamykanemu
obiektywowi. Dla osób przewrażliwionych na
punkcie anonimowości to produkt idealny.
Ocena iMagazine:
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Telewizory Panasonic 2019
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Luty to okres, w którym producenci telewizorów finalnie odsłaniają całą swoją talię. Pod koniec
tygodnia lecę do Budapesztu, aby zobaczyć najnowszą gamę telewizorów Sony, a tymczasem to
Panasonic pokazał swoją ofertę. To jasne, że firma stawia na OLED, nowe modele mają wiele atutów,
brakuje jednak AirPlay 2.
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Na targach CES 2019 w Las Vegas Panasonic teoretycznie pokazał swój flagowy model GZ2000.
Teoretycznie, ponieważ nie uświadczyliśmy go na hali targowej, a był demonstrowany podczas zamkniętego wydarzenia. GZ2000 był pierwszym telewizorem ze wsparciem dla HDR10+
i Dolby Vision. Jak się jednak później okazało w Amsterdamie, podobne wsparcie dostanie
większość telewizorów Philipsa na ten rok. Także w ofercie Panasonic praktycznie każdy telewizor będzie wspierał HDR10+ i Dolby Vision oraz dźwięk Dolby Atmos. Przy czym to właśnie
flagowy OLED GZ2000 ma jako jedyny telewizor na rynku szansę rzeczywiście zaoferować
dźwięk godny logo Dolby Atmos. W tym telewizorze zastosowano delikatny soundbar pod
telewizorem. Jest on znacznie mniej rzucający się w oczy niż w przypadku EZ1000 i FZ950,
a dodatkowo umiejscowiono także dwa głośniki z tyłu, emitujące dźwięk do góry tak, aby
odbijał się on od sufitu. Będziemy mieli więc coś, co można nazwać system Dolby Atmos 3.1.2
(front, subwoofer i głośniki efektowe). Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie grało – o obraz się
nie martwię. Zwłaszcza że Panasonic podkreśla, że nawet panel OLED, choć został wykonany
w fabryce LG, to pod konkretne zalecenia inżynierów z działu R&D Panasonic.
Obok flagowego modelu GZ2000 pojawią się też trzy inne modele OLED – GZ1500, GZ1000
oraz GZ950. Te będą różnić się od siebie przede wszystkim wzornictwem, bo wyposażone
będą już w typowy panel OLED używany przez wielu producentów. Wszystkie jednak otrzy-
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mają procesor HCX Pro Intelligent – najnowszy chip Panasonica. Zgaduję w ciemno, że te
modele będą bardzo blisko tronu, jeśli chodzi o topową jakość obrazu w technologii OLED.
To, co napawa mnie smutkiem i pokazuje, jak ograniczona jest dziś technologia OLED, to przekątne ekranu. Wszystkie cztery modele wystąpią jedynie w wariantach 55 i 65 cali. Nawet
GZ2000 nie dostanie wersji 77-calowej. Tutaj LCD mocno odjechało technologii OLED – ekrany
QLED pojawią się także w rozmiarach 75, 82, 85, a na zamówienie w 8K także w wersji 85-calowej.

Dla fanów dużych ekranów Panasonic przygotował właśnie telewizor LCD GX940 wyposażony w ten sam procesor, co w telewizorach OLED. Będzie on miał 75 cali, zagadką jest sposób podświetlania. Co ciekawe, sam design telewizora na pierwszy rzut oka niewiele się
zmienił od modeli FX780 i EX780. Model GX900 to topowy model LCD w mniejszych calarzach, który jednak jest wyposażony w słabszy procesor – HCX – obecny w zeszłorocznych
telewizorach OLED. Telewizor będzie dostępny w wariantach 65, 55, 49 i 43 cale. Niższa seria
to GX800, dostępna w rozmiarach 65, 58, 50 i 40 cali. Natomiast najprostszy model GX700
będzie pozbawiony wsparcia dla Dolby Atmos i dostępny w takich samych rozmiarach jak
GX800. Zagadką oczywiście pozostają zastosowane matryce. W ubiegłym roku wiele modeli
Panasonic korzystało z IPS, a wybrane nawet z IPS RGBW, co sprawiło, że praktycznie telewi-
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zory LCD od Panasonic przestały być atrakcyjne. W tym roku rozmiary sugerują, że GX940
i GX900 będą korzystać z VA, a GX800 i GX700 z IPS, ale to są na razie jedynie moje domysły.
Jeśli GX940 nie zaskoczy zaawansowanym podświetleniem i dużą jasnością, to niestety
trzeba będzie sobie jasno powiedzieć, że era topowych LCD w świecie Panasonica już się
skończyła. Modele AX900 i DX900 nie miały swoich następców w seriach EX i FX. Czy teraz
GX940 taki będzie? Na razie to zagadka. Pewne jest, że oczkiem w głowie są telewizory
OLED. To, czego brakuje w telewizorach Panasonic 2019, to oczywiście wsparcie dla Apple
AirPlay 2 i HomeKit. AirPlay 2 pojawi się w telewizorach Samsung, Sony i LG. Natomiast
HomeKit w ekranach Sony i LG. Smart TV Panasonic raczej nie ulegnie znaczącej poprawie,
zwłaszcza jeśli chodzi o zasoby. Trzeba więc przyjąć, że telewizory Panasonic to właściwie
jedynie wyświetlacze, które wymagają źródła zewnętrznego, jak Apple TV 4K i dekodera
platformy satelitarnej/kablówki oraz odtwarzacza UHD Blu-ray. Z funkcji smart ważnym udogodnieniem jest wsparcie dla Google Assistant i Amazon Alexa, czyli sterowanie telewizorem z poziomu głośników Google Home czy Echo.
Oferta Panasonica już od kilku lat jest ściśle ukierunkowana na dostarczenie absolutnie topowej
jakości obrazu. To świetne podejście, ale mocno niszowe. Dostajemy najlepszy możliwy obraz,
o resztę musimy zadbać. Jakże odmienne jest to od telewizorów z Android TV czy Tizen, gdzie
telewizor ma być niemal samowystarczalny. Cenię pracę inżynierów Panasonic, niestety takie
podejście eliminuje firmę niemal całkowicie z rynku, może poza topowymi modelami, dla najbardziej wymagających wideofilów. Oby to był dobry rok dla telewizorów Panasonic, dbanie
o jakość obrazu to szczytny cel. Japończycy pokazują za każdym razem, że są perfekcjonistami.
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Telewizory Samsung 2019
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Samsung pochwalił się już tegorocznym line-upem telewizorów QLED i 4K. Najważniejsza
informacja, wręcz rewolucyjna: praktycznie wszystkie modele QLED dostaną pełne podświetlanie.
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Rok 2019 u Samsunga należy do literki R, czyli zamiast NU będziemy mieć modele RU i tu
niewiele powinno się zmienić. NU8002 dostanie następcę w postaci RU80XX (XX cyfry, których jeszcze nie znamy), będzie też seria tańszych telewizorów RU7XXX. Natomiast to, co
istotne, to nowe portfolio ekranów QLED, które owszem, dostaną również literkę N, ale też
dodatkowe 0, czyli następcą Q7FN, będzie Q70R, a prościej po prostu Q70.

W ofercie znajdą się modele Q60, Q70, Q80, Q85, Q90 oraz oczywiście Q900R, czyli model
8K, który jest już obecny na rynku od grudnia ubiegłego roku. Co więcej, o czym już pisałem i co Samsung zapowiedział wcześniej, do rodziny QLED dołączą telewizory, które były
w ofercie producenta, ale miały standardowe matryce bez kropek kwantowych. Teraz będą
to QLED Lifestyle TV, czyli The Frame oraz The Serif. The Frame oczywiście w Polsce się
pojawi, z moich informacji wynika natomiast, że The Serif raczej nie zagości na sklepowych
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półkach, przynajmniej nie od razu. Później pojawi się także Q950R, będący bezpośrednim
następcą Q950R z HDMI 2.1 od razu na wyposażeniu. Nabywcy Q900R otrzymają za darmo
nowy One Connect z nowym wydajniejszym portem.
Co mogą nowe telewizory Samsunga? Dla użytkowników sprzętu Apple najważniejsza jest
oczywiście obecność AirPlay 2. Funkcja ta będzie we wszystkich modelach 2019, jak również, za sprawą aktualizacji oprogramowania, także w modelach z 2018 roku (wszystkich
z dostępem do Wi-Fi – Smart TV). Podobnie będzie z aplikacją iTunes Movies, która będzie
też obecna na polskim rynku. To, czego nie będzie miał Samsung, a otrzymają inne telewizory z AirPlay z 2019 roku, to wsparcie dla HomeKit, u konkurencji natomiast nie znajdziemy aplikacji iTunes.
Najważniejsze są jednak rewelacje dostarczane przez Samsunga odnośnie do obrazu.
Po pierwsze, jak mogliśmy przypuszczać, w telewizorach QLED zostanie zastosowana
sztuczna inteligencja. AI będzie odpowiadać za upscaling i poprawę obrazu w ekranach
4K, tak samo, jak dzieje się to w telewizorach QLED 8K. Zgodnie z zapowiedziami znacząco
też poprawiono kąty widzenia, oczywiście wymagać będzie to szerszych testów, ale podczas CES demo zdawało się potwierdzać, że rzeczywiście telewizory QLED 2019 będą ofe-
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rowały znacznie lepsze kąty widzenia niż typowa matryca VA. A to było do tej pory jedną
z najczęściej wytykanych wad technologii LCD.
Wielu zachwyci fakt, że telewizory Q70, Q80, Q85 oraz Q90 będą korzystać z tylnego zaawansowanego podświetlania. Jak można się domyślić, poszczególne modele będą różnić się
liczbą stref, ale i tak mamy tutaj tylne podświetlanie, także w modelu zastępującym Q7FN,
który do tej pory był atrakcyjnie wyceniany i pewnie jego następca nie powinien znacząco
tutaj odstawać. Q60 zostaje jako podstawowy model z podświetlaniem krawędziowymi.
Wszystkie modele będą wyposażone w Ambient Mode, który ma działać jeszcze lepiej niż
w zeszłorocznych modelach. O tym, który model ma pojedynczy przewód i jaki pilot, rozpisywać się nie będę, gdyż sytuacja na rynku polskim może być inna. Pewniakiem jest za to
obecność większej liczby modeli z tylnym podświetlaniem, a to oznacza ich większą przystępność, a tym samym lepszą jakość obrazu dla większej grupy klientów.
Telewizory oczywiście będą dostępne
w wielu rozmiarach: od 43 do 82 cali, a ekrany
QLED 8K od 65 do 98 cali. To, który z modeli
będzie miał jaką przekątną w polskiej dystrybucji, pozostawiam na później i nie
radzę sugerować się tym, co jest w Stanach
Zjednoczonych. Zdjęcia z USA pokazują też
bardzo zbliżony design modeli Q60 i Q70 do
tego, co znamy z modelu Q6FN. Natomiast
w modelu Q90 znalazła się ciekawa stylistycznie niewielka stopa na środku. Nie
należy się sugerować cenami ze Stanów
Zjednoczonych, zwłaszcza że są to ceny bez
podatków stanowych, a więc bliższe europejskim cenom netto. Wspomnę jednak, że
65-calowy Q90 jest wyceniany na 3499 dolarów i jest to o 300 dolarów mniej, niż Q9FN
jeszcze niedawno kosztował w Stanach

Wielu zachwyci fakt, że
telewizory Q70, Q80, Q85 oraz
Q90 będą korzystać z tylnego
zaawansowanego podświetlania.
Jak można się domyślić,
poszczególne modele będą
różnić się liczbą stref, ale i tak
mamy tutaj tylne podświetlanie,
także w modelu zastępującym
Q7FN, który do tej pory był
atrakcyjnie wyceniany i pewnie
jego następca nie powinien
znacząco tutaj odstawać.

Zjednoczonych, a 65-calowy Q70 wyceniony został na 2199 dolarów. Dla porównania w BestBuy aktualnie po promocjach najtańszy zeszłoroczny telewizor OLED LG B8
kosztuje 2499 dolarów za wariant 65-calowy. Ceny w Polsce zapewne poznamy za kilka
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tygodni. Zmiany w nowych modelach są spore, ale musimy liczyć się z pewnym „bonusem” za nowość, na starcie modele te nie będą tak atrakcyjne, jak wyprzedawane telewizory z 2018 roku, a tutaj obecnie cena Q7FN, Q8DN i Q9FN jest bardzo atrakcyjna, także
w dużych rozmiarach. Q9FN, czyli topowy QLED 4K ze świetnym tylnym podświetlaniem,
jest dostępny w cenach 6700 złotych za 55 cali, 9349 złotych za 65 cali i 16 tysięcy za 75 cali.
Oferta Samsunga zapowiada się bardzo ciekawie. Kluczowe zmiany? Quantum Procesor
4K, czyli chip wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji do poprawy jakości obrazu
z każdego źródła, szersza gama modeli z pełnym podświetlaniem, lepsze kąty widzenia,
udoskonalony Ambient Mode, matryca QLED w telewizorze The Frame, AMD FreeSync dla
graczy i inne udoskonalenia w trybie Gra.
Tym samym znamy już line-up większości producentów – Samsung, Panasonic, Sony, LG,
Philips. Na porównania przyjdzie czas. Każdy z nich ma w swojej ofercie kilka perełek.
U Samsunga niewątpliwym atutem są duże przekątne, design, tryb Ambient i zapewne
znów najlepszy HDR.
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Telewizory Sony 2019 – co warto wiedzieć
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Nadaję z Budapesztu z samymi świetnymi informacjami. Po pierwsze, na dniach w sklepach pojawią
się pierwsze telewizory wspierające Apple HomeKit i Apple AirPlay 2. Po drugie, tak tanich, tak
dużych, tak dobrze zapowiadających się telewizorów w dniu premiery jeszcze nie było. To wieści
wprost z europejskiej premiery nowych ekranów Sony.
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Mam nadzieję, że mój entuzjazm z tego wstępu nie okaże się przesadzony, ale
w Budapeszcie mogłem lepiej przyjrzeć się telewizorom Sony zaprezentowanym w Las
Vegas, a także poznać niższe serie. Tu, niestety, mam złą wiadomość – większość modeli,
jak XG85 i XG80, będzie bazować na matrycach IPS, co, pomimo wysiłku Japończyków, nie
gwarantuje dobrego poziomu czerni i kontrastu, a jedynie świetne kąty widzenia. Jednak
jeśli posiadacie iPhone’a, iPada lub inny sprzęt Apple, to i tak te niższe serie Was nie powinny
interesować. Zabrzmię zresztą nieco brutalnie i autorytarnie, ale jeśli interesuje Was przyzwoita jakość obrazu, to nie powinniście interesować się innymi telewizorami niż te z półki
średniej i premium u któregokolwiek producenta telewizorów.
Upatrzyłem sobie model, który w tym roku może sporo namieszać – to XG95 – na
początku marca trafi do sprzedaży w Polsce. Ten telewizor to flagowy model LCD Sony,
poza ZG9, który będzie debiutował za parę miesięcy. ZG9 będzie miał rozdzielczość 8K
i pojawi się jedynie w rozmiarach 85 i 98 cali, co wiąże się z absurdalną ceną. Natomiast
XG95 to telewizor z pełnym tylnym podświetlaniem LED (Full Array), co oznacza, że konkuruje bezpośrednio z tegorocznymi ekranami QLED Samsunga Q90R, Q85R, Q80R. Choć
telewizory jeszcze nie trafiły na sklepowe półki, to jest już jasne, że to właśnie pomiędzy
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Q90R i XG95 toczyć się będzie bój o miano najlepszego ekranu LCD 2019 roku.
Co w XG95 poza podświetlaniem jest takiego
fajnego? Wspomniany AirPlay 2 oraz HomeKit,
czyli możemy sterować naszym telewizorem za pomocą Siri. Niestety, przedstawiciele
Sony nie powiedzieli mi, czy funkcja ta będzie
dostępna w dniu premiery. Obstawiam jednak, że pojawi się także w marcu, jak tylko
dostępny będzie iOS 12.2. XG95 ma mieć lepsze
kąty widzenia niż typowy telewizor z matrycą
VA (to samo obiecuje też Samsung, jeśli chodzi
o swoje ekrany QLED), przy czym dotyczy to
tylko rozmiarów 75 i 85 cali. To właśnie w tym
telewizorze jest świetne. XG95 jest dostępny
w dużych calarzach: 75 i 85. W przypadku
telewizorów 55 i 65 cali wybór między OLED
a LCD nie jest oczywisty i zdecydowana większość osób poszukująca najlepszego ekranu
wybierze telewizor z matrycą organiczną,
mimo jego pewnych ograniczeń. Natomiast
przy dużych przekątnych wyboru praktycznie
nie ma. Tymczasem ekran XG95 w wariancie
85 cali, czyli KD-85XG95, ma kosztować około
25 tysięcy złotych w dniu premiery, wariant
75-calowy KD-75XG95 będzie o pięć tysięcy
tańszy, wersja 65-calowa to koszt 11 tysięcy złotych, a 55-calowa kosztować będzie 8 tysięcy
złotych. Mowa o telewizorze, który według
producenta ma być prawdziwym następcą
modelu ZD9. Topowe 85 cali w cenie 25 tysięcy
złotych na starcie to jest przekroczenie kolejnego kamienia milowego w świecie telewizorów. Jeszcze dwa lata temu za 88-calowego
flagowca LCD żądano 50–60 tysięcy złotych
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Tym, co jeszcze dobrego znajdziemy w XG95, jest jakość dźwięku, a przynajmniej takie są zapowiedzi. Oczywiście, nie zastąpi ona zestawu kina domowego czy wysokiej klasy soundbara, ale
tego ze średniej półki już jak najbardziej. Sony postanowiło spróbować zapewnić w swoim topowym LCD dźwięk na wzór tego z linii OLED, gdzie cały ekran jest głośnikiem. Dzięki umiejscowieniu głośników w czterech miejscach za ekranem efekt ten ma być odpowiednio oddany. Szkoda
natomiast, że ograniczono świetny pomysł z zeszłorocznego modelu AF9 jedynie do modelu
ZG9 – mianowicie telewizora jako głośnika centralnego. Tylko w tych dwóch modelach znajdziemy wejścia audio, tak aby podłączyć telewizor do naszego amplitunera kina domowego.

Aby nie było zbyt różowo, to wspomnę o tym, że Sony XG95 działa pod kontrolą systemu
Android. Będzie to system Oreo, ale, co ciekawe, niższe serie z 2019 roku pojawią się w sprzedaży z Androidem 7.0, a Oreo dostaną dopiero po aktualizacji. Tymczasem u konkurencji już
na starcie w tym roku pojawi się Android Pie. Zamieszanie z wersjami, długie oczekiwanie
na aktualizację i wciąż nie zawsze pełna stabilność to spora wada. Przy czym wierzę w to, że
tegoroczne procesory są już w stanie pociągnąć system Android TV w taki sposób, by był
przyjemny dla użytkownika.
Podczas premiery miałem okazję też wreszcie zobaczyć na żywo nowego pilota do telewizorów. To zupełnie przeprojektowana konstrukcja. W rzeczywistości prezentuje się równie dobrze,
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co na zdjęciach. Jednocześnie jest on bardzo długi i ma tak skonstruowaną klapę od baterii, że
już wiem, iż często będę ją otwierał (taki tik). Zdecydowanie jednak jest to pilot bardziej pasujący stylistycznie do telewizorów Sony, niż ten, który był w ofercie w ostatnich latach.
Poza XG95 warto wspomnieć, że nowe telewizory OLED AG8 i AG9 mają bardzo minimalistyczną konstrukcję. AG8 to model podstawowy, który zastąpi AF8, natomiast AG9 pojawi się
dopiero za kilka miesięcy w sprzedaży i zostanie między innymi wyposażony w zaawansowane tryby kalibracyjne umożliwiające uzyskanie obrazu rodem ze studia filmowego.
Sony niweluje pewne błędy, które dostrzegaliśmy w ofercie trzy, cztery lata temu. Po pierwsze,
przestaje przerażać ceną, często nieadekwatną do klasy urządzeń. Obecnie zarówno średnia,
jak i wyższa półka, jest konkurencyjna względem reszty rynku. Po drugiem ma w ofercie kilka
modeli, które są naprawdę wartę uwagi. Sam nie jestem przekonany do niższych serii, ale te
pewnie znajdą nabywców. W sprzedaży natomiast wciąż zostaje udany XF90, jest dobrze zapowiadający się XG95, telewizory OLED zarówno zeszłoroczne – AF8, AF9 – jak i nowe AG8, AG9,
a do tego dojdzie jeszcze ZG9 z rozdzielczością 8K. Choć napędza je Android, jest też AirPlay 2
i HomeKit. To produkty, które mogą walczyć i mogą się podobać.
Przy okazji powoli dobiega końca maraton noworocznych premier. Wyłania się z niego bardzo ciekawy obraz całego rynku, ale to już opowieść na inny artykuł.

wyimek

wyimek
wyimek
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Ypsomed YpsoPump – medyczny sprzęt
nie musi być brzydki
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

Czy sprzęt medyczny musi być brzydki? Czy technologia ratująca życie musi wyglądać tak, że
wstydzimy się jej używać przy ludziach? Nie, co bardzo mnie cieszy, bo ciekawy design jest obecny
również w takich sprzętach jak pompy insulinowe.
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Czym? Ano właśnie. Cukrzyca jest niestety coraz
bardziej powszechną chorobą. Bez zanudzania
cyferkami napiszę tylko, że jest ona epidemią XXI
wieku – szacuje się, że na świecie choruje na nią
prawie pół miliarda ludzi (!). W Polsce również nie
jest ciekawie. Najwięcej chorych to „posiadacze”
cukrzycy typu 2, która jest spowodowana przede
wszystkim otyłością. Można ją leczy między
innymi lekami, dietą czy aktywnością fizyczną.
W wielu przypadkach jest jednak ona chorobą
insulinozależną, czyli – tak jak w przypadku
cukrzycy typu 1 – taką, przy której musimy podawać insulinę. Cukrzyca to w dużym uproszczeniu
problemy z trzustką, której produkcja insuliny jest
zaburzona lub całkowicie niemożliwa. W takim
przypadku ten „hormon życia” trzeba podawać zewnętrznie. Jeśli tego nie robimy, możemy
doprowadzić do bardzo poważnych powikłań,
z których najgorszym będzie śmierć. Niestety, jest
to stwierdzenie prawdziwe.
Temat cukrzycy, jej przyczyn, potencjalnych
powikłań i sposobów leczenia jest dość obszerny
i pewnie należałoby na to poświęcić cały numer
iMagazine, nie tylko jeden tekst. Dla osób niewtajemniczonych w to, jak podaje się insulinę, to
w insulinoterapii robi się to przede wszystkim na
dwa sposoby: poprzez zastrzyki i osobistą pompę
insulinową. Ten drugi sposób to ciągły podskórny
wlew, gdzie insulina podawana jest cały czas.
Jest to zdecydowanie najlepsza metoda leczenia cukrzycy, która pozwala na lepszą kontrolę
choroby. Jej największym minusem jest koszt,
ponieważ pompy insulinowe nie są tanie – nie
tylko w zakupie, ale i w utrzymaniu. W Polsce niestety nie można liczyć na refundację pompy, gdy
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przekroczyło się 26 rok życia, dlatego też wiele osób nie może sobie na taki sprzęt pozwolić.
Ceny zakupu wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ja sam leczę się za pomocą
pompy od prawie siedmiu lat, ale, niestety, jest to tylko sprzęt, a jako taki, z czasem się
zużywa. Dlatego też rozpocząłem poszukiwania nowej pompy, która mogłaby w przyszłości
zastąpić tę, której obecnie używam. Traf chciał, że
w zeszłym roku na rynku pojawił się nowy gracz.

Temat cukrzycy, jej przyczyn,
potencjalnych powikłań i sposobów
leczenia jest dość obszerny i pewnie
należałoby na to poświęcić cały numer
iMagazine, nie tylko jeden tekst.

Rynek pomp insulinowych jest dość szeroki w ujęciu globalnym. W Polsce jednak modeli jest stosunkowo niewiele, a większość z nich to modele
przynajmniej kilkuletnie, których podzespoły
nie są najnowsze. Sam, kiedy decyduję się na
zakup jakiegokolwiek sprzętu, lubię inwestować
w nowości, gdyż wtedy mam pewność, że dłużej
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mi posłużą i będą miały lepsze wsparcie. Chcę
również, by te sprzęty były ładne i wpisywały
się w moje poczucie estetyki. Z pompami jest
różnie. Trudno powiedzieć, że to brzydki sprzęt.
Zazwyczaj niczym się po prostu nie wyróżnia,
ale to zapewne też przez to, że ludzie mogą nie
zwracać na to uwagi. Kiedy zobaczyłem najnowszy produkt firmy Ypsomed, pomyślałem, że ta
pompa jest ładna – i że chciałbym taką mieć.
YpsoPump to nieduża bryła, którą wyposażono
tylko w jeden przycisk służący do blokowania
i wybudzania urządzenia. Od razu uznałem, że
to zaleta, ponieważ więcej fizycznych przycisków może oznaczać więcej potencjalnych awarii. Jak więc steruje się pompą? Ma ona ekran
dotykowy – nie spotkałem się z tym w żadnej
innej pompie, co od razu przypadło mi do gustu.
Całość jest zamknięta w niewielkiej obudowie, naprawdę zgrabnej i bardzo dobrze leżącej
w dłoni. Gabaryty są dla mnie w przypadku tego
urządzenia kluczowe, gdyż zazwyczaj nosi się je
w kieszeni lub przypięte do paska od spodni. Nie
może być więc za duże, by nie rzucało się w oczy.
Wymiary pompy to 7,8 cm × 4,6 cm × 1,6 cm
a całość (wraz z baterią AAA i napełnionym zbiornikiem na insulinę) waży 83 gramy.
Sprzęt zdobył nagrodę RedDot Design Award
w 2016 roku – wiem, że ta nagroda nie jest już tak
prestiżowa, jak kiedyś, ale jest to jednak dość niespotykane, że otrzymuje ją sprzęt medyczny. Jak
wspomniałem wcześniej, pompą sterujemy za
pomocą ekranu dotykowego w technologii OLED.
Nie jest to co prawda tak wielki wyświetlacz, do
jakiego przyzwyczaili nas producenci smartfo-
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nów, ale wystarcza on w zupełności, by posługiwać się sprzętem sprawnie i szybko. Nie znajdziemy tu jednak żadnych napisów, menu bowiem opiera się na ikonach. Zapoznanie się
z ich znaczeniem nie należy do zadań skomplikowanych, dlatego z obsługą poradzi sobie
chyba każdy. Ekran ma spory kontrast, dlatego informacje na nim zawarte są czytelne nawet
w pełnym słońcu, a system sterowania zapewnia nam dostęp do niemal każdej funkcji za
pomocą zaledwie kilku ruchów palca.

Ypsomed YpsoPump zdobyła nagrodę RedDot
Design Award w 2016 roku – wiem, że ta
nagroda nie jest już tak prestiżowa,
jak kiedyś, ale jest to jednak dość
niespotykane, że otrzymuje ją
sprzęt medyczny.

YpsoPump jest wyposażona w moduł Bluetooth 4.0 i może łączyć się z aplikacją mylife
w naszym telefonie. Niestety, aplikacja nie umożliwia sterowania pompą, ale słyszałem
plotki, że może się to w przyszłości zmienić. To byłaby bardzo dobra informacja, ponieważ
wtedy pompa może być ukryta cały czas i nie musielibyśmy jej wyciągać za każdym razem,
kiedy chcielibyśmy podać insulinę. Aplikacja zawiera jednak kalkulator bolusa (podaży insuliny), informacje o aktywnej insulinie, dawce podstawowej, a także wiele informacji na temat
naszego leczenia. Dane są przechowywane w chmurze, do której możemy się również zalogować przez przeglądarkę. Żałuję, że informacje z aplikacji nie są przekazywane do Zdrowie
w iOS, ale może się to z czasem zmieni. Wtedy miałbym jeszcze więcej informacji o swoim
organizmie w jednym miejscu.
Zestaw pompy insulinowej to również wkłucia, które służą do podskórnego wlewu insuliny.
Sam w swojej pompie używam wkłuć metalowych i takie też są dostępne w YpsoPump,
która znów wygrywa z moim codziennym sprzętem. Wkłucia zakłada się bardzo szybko
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i właściwie bezboleśnie, a to dzięki serterowi, który zawsze wbije igłę pod kątem 90°.
Dodatkowo po podłączeniu drenu (ten wężyk, którym insulina wędruje od pompy) do wkłucia, które mamy teraz przy ciele, może się on obracać, co bardzo usprawnia codzienne ruchy
i nie krępuje tak, jak wkłucia innych producentów. Tak, zdaję sobie sprawę, że dla wielu to, co
piszę, jest czarną magią.
Mógłbym pisać wiele o obsłudze pompy, jej funkcjach i o tym, jaka to jest fajna czy niefajna.
Nie wiem tylko, czy każdy, kto czyta ten tekst, zrozumie dokładnie, o co chodzi? Nie, nie każdy.
Zamiast tego napiszę więc po prostu, że to sprzęt, który bardzo mnie zaskoczył. Pozytywnie.
Przede wszystkim swoim designem. Dzięki niemu zrozumiałem, że sprzęt medyczny nie musi
być brzydki. Może być praktyczny, ale przy tym cieszyć oko. Korzystałem z tej pompy kilka
tygodni i każde jej wyjęcie z kieszeni było dla mnie przyjemnością. To ważne, biorąc pod
uwagę, że o ile od telefonu można zrobić sobie „odwyk” i nie brać go na weekend z domu, to
bez pompy żyć nie mogę i muszę mieć ją przy sobie zawsze. Dlatego posiadanie modelu, który
najzwyczajniej w świecie mi się podoba, byłoby miłą odmianą w moim codziennym życiu.
Dodatkowymi zaletami YpsoPump jest jej prostota i łatwość w korzystaniu. Obsługa tego
sprzętu jest banalna. Zaskoczyła mnie też szybkość jej działania. Insulina podawana jest bar-
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dzo szybko – w porównaniu z moją pompą to
naprawdę ogromna różnica – to samo tyczy się
procedury wymiany insuliny czy wkłucia.
Minusy? Owszem, są. Dla wielu może być to chociażby fakt, że pompa oferuje właściwie tylko
podstawy tego, co może być w zakresem działania pompy insulinowej. Nie mamy tu możliwości
podpięcia systemu CGM czy innych rzeczy, które
mają niektóre modele konkurencji. W pierwszej
chwili zastanowiłem się, czy chciałbym kupić
pompę, która tych wszystkich „wodotrysków” nie
oferuje. Wszak niektóre z nich są niezwykle przydatne w leczeniu cukrzycy i jej kontroli. Owszem,
jednak część z takich technologii jest niestety
droga i nierefundowana w naszym kraju. Sensory
CGM to na przykład koszt około 1000 złotych na
miesiąc, a mając więcej niż 26 lat, musiałbym płacić za nie pełną kwotę. Czy opłaca się więc mieć
sprzęt, z którego funkcji nie będzie się korzystało,
bo nas na nie stać? Co więcej, zakup pompy
w większą liczbą funkcji to również większy
koszt. Przy tej okazji przejrzałem funkcje mojej
aktualnej pompy. Zobaczyłem, że z bardzo wielu
nie korzystam i raczej nie zacznę, skoro nie zrobiłem tego przez prawie siedem lat. YpsoPump ma
w sobie wszystko, czego potrzebuję do codziennego funkcjonowania. Plusem jest również to, że
to sprzęt nowy, zbudowany z najnowszych podzespołów i zawierający w sobie najnowocześniejsze algorytmy.
Okazuje się, że sprzęty medyczne codziennie
ratujące życie mogą być ładne. Mogą się podobać i sprawiać, że obcowanie z nimi sprawia
nam swego rodzaju radość. Oczywiście, gdy-
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bym miał opcję nie mieć cukrzycy i nie mieć potrzeby korzystania z pompy insulinowej,
to jej ładny wygląd by mnie nie zatrzymał, ale dobrze mieć możliwość posiadania sprzętu
atrakcyjnego. Minusem może być cena. Zakup nowej pompy to koszt około 7000 złotych
– oczywiście mówimy o pełnej kwocie bez refundacji. To dużo i mało. Dużo, bo to jednak
kilka tysięcy złotych, a wielu ludzi na takie wydatki nie stać. Mało, bo, biorąc pod uwagę,
że to sprzęt nowy technologicznie, to jest to atrakcyjna cena w porównaniu z konkurencją:
takie same lub większe kwoty musimy wyłożyć za modele obecne na rynku od dekady (lub
dłużej)… Mało, bo to jednak sprzęt ratujący życie, a to chyba jest bezcenne. Tutaj należałoby
się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym, ile wydajemy na nowe iPhone’y i inną elektronikę.

Mam nadzieję, że producenci sprzętów medycznych codziennego użytku zwrócą uwagę na
to, że mogą one być estetyczne, dzięki czemu korzystanie z nich będzie na pewno dla wielu
trochę przyjemniejsze, a, co za tym idzie, również łatwiejsze.
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BMW Digital Key
– kluczyk do samochodu w telefonie
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

BMW to jedna z bardziej konserwatywnych firm z branży motoryzacyjnej. Wychodząc naprzeciw
większości swoich klientów, tworzą po prostu świetne samochody, nie eksperymentując przy tym
za bardzo. Tym bardziej sam się sobie dziwię, że drugi miesiąc z rzędu bohaterem kącika moto
w iMagazine jest właśnie BMW. W tamtym miesiącu był to bezprzewodowy CarPlay, który zdobył
tytuł Motoryzacyjny Produkt Roki iMagazine. W tym miesiącu jest to Digital Key.
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Digital Key to możliwość zastąpienia standardowego kluczyka do samochodu smartfonem. Brzmi genialnie i nie mogłem się doczekać, aby go przetestować. Taką funkcjonalność mają w tej chwili dwa samochody ze stajni BMW: nowe X5 oraz seria 8. Miałem
niekłamaną przyjemność pojeździć jednym i drugim i sprawdzić, jak Digital Key działa
w praktyce.
Sama taka możliwość brzmi bardzo zachęcająco. W końcu telefonem mogę włączyć
światło, zamknąć i otworzyć i dom, i bramę, oraz zapłacić za paliwo, RedBulla bez cukru
i koka… nie, za to ostatnie to jednak nie [korekta twierdzi, że chodzi o coca-colę, Norbert
więc może zapłacić za kokę – przyp. korekty]. Dlaczego więc mam nie otwierać i nie odpalać samochodu za pomocą telefonu, który przecież i tak jest przy mnie zawsze? Ludzie
z BMW myślą dokładnie tak samo i chyba mają te same potrzeby co ja. Najwyraźniej są
jednak bardziej cukiernikami niż sadownikami, bo Digital Key w BMW działa tylko z niektórymi telefonami Samsunga. Normalnie słysząc „Samsung”, na test bym oddał ten gadżet
komuś innemu, ale sama wizja jest tak fajna, że nie mogłem się powstrzymać. Tym bardziej
że BWM wychodzi naprzeciw dziennikarzom używającym iPhone’ów i wraz z testowymi
samochodami dostajemy telefon do otwierania.
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Jak napisałem: Digital Key działa tylko
z Samsungami, a konkretnie z tymi, które mają
wsparcie dla Samsungowego systemu zabezpieczeń Knox, czyli Note8, Galaxy A5, Galaxy A7,
Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy S9,
Galaxy S10. W procesie zamawiania samochodu
możemy zdecydować, czy chcemy używać
Digital Key i, jeśli tak, to zostaje on aktywowany
w naszym samochodzie. Z tego, co udało mi się
dowiedzieć, jest to bezpłatne, o ile nasz samochód posiada „dostęp komfortowy”, czyli możliwość otwierania samochodu bez wyjmowania
kluczyka z kieszeni. Samo dodanie kluczyka
do telefonu realizujemy potem przez aplikację
BMW. Za pomocą aplikacji możemy też „pożyczyć” kluczyk pięciu innym osobom. Niestety,
zarówno główne użytkowanie, jak i użyczanie
kluczyków jest ograniczone właśnie do wybranych telefonów Samsunga. Posiadacze innych
telefonów, w tym iPhone’ów, dostają specjalną
kartę o wielkości karty kredytowej, mogą ją włożyć pod obudowę telefonu i mieć taką samą
funkcjonalność. Pamiętam, jak przed wejściem
do Polski Apple Pay sam się śmiałem, że zbliżeniowa karta płatnicza pod obudową to takie
„polskie Apple Pay”. W BMW w tej chwili jest
podobnie, mam jednak nadzieję, że niedługo
kluczyk do BMW będzie można mieć w iPhone’owym portfelu.
Wróćmy jednak do samego Digital Key.
Otwieranie i odpalanie samochodu z smartfona
to nie jest zupełna nowość. W Volvo XC40 mamy
to od jakiegoś czasu, ale zupełnie inaczej rozwiązane. Volvo potrzebuje specjalnego kluczyka w samochodzie, a sam proces otwierania
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i odpalania samochodu wymaga łączności
z samochodem przez internet. W BMW całość
jest realizowana przez zabezpieczone Knoxem
NFC. W praktyce wygląda to tak, że podchodzimy do samochodu, wyjmujemy telefon
i przykładamy go do klamki w samochodzie,
a ten się otwiera. Tu uwaga, dostęp komfortowy w BWM działa na wszystkich klamkach,
a otwieranie Digital Key tylko na klamce kierowcy. W dostępie komfortowym nie musimy
wyjmować kluczyka z kieszeni, a w przypadku
Digital Key trzeba fizycznie wyjąć telefon z kieszeni i przyłożyć do klamki. Potem, aby odpalić
samochód, należy odłożyć telefon na specjalną półeczkę w samochodzie. Niestety, bez
tego auto nie zapali. Jak już zapali, to, jeśli się
uprzemy, możemy wyjąć telefon z przeznaczonego na niego miejsca. Pocieszeniem jest to,
że na tej półeczce smartfon będzie się ładował
bezprzewodowo, a na dodatek będzie na tyle
ukryty, że nie da się na niego spoglądać w czasie jazdy, dzięki czemu na pewno pojedziemy
bezpieczniej. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest to, że nikt samochodu nie ukradnie
metodą na „walizkę” oraz, oczywiście, brak
konieczności noszenia kluczyków przy sobie.
Nie da się jednak ukryć, że wyjmowanie telefonu z kieszeni i odkładanie go na specjalne
miejsca, by odpalić auto, nie jest szczególnie
wygodne. Po kilkunastu dniach z takim rozwiązaniem stwierdzam jednak, że jest to wygod-

Digital Key to możliwość zastąpienia
standardowego kluczka do samochodu
smartfonem.

niejsze niż noszenie kluczyków. Myślę, że Apple
mogłoby się pokusić o rozszerzenie CarPlay
właśnie o dodawanie kluczyków do wirtualnego portfela. Samo CarPlay jest na tyle popularne, że byłaby to powszechna możliwość.
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Skoro już jesteśmy przy CarPlay, to w BMW
mamy tu niezłą zagwozdkę. BMW jako jeden
z nielicznych producentów oferuje bezprzewodowy CarPlay, BMW zarazem jako jeden
z nielicznych producentów oferuje otwieranie samochodu z telefonu, ale z Androidem.
Jednocześnie BMW nie oferuje w samochodach z Digital Key systemu Android Auto. Czyli
powinniśmy mieć Samsunga do otwierania
samochodu i iPhone'a do integracji z nim.
W sumie logiczne.
We wspomnianych samochodach BMW, czyli
nowym X5 i serii 8, mamy też Live Cockpit:
w pełni cyfrową deskę rozdzielczą. Bardzo
byłem ciekaw tego rozwiązania, inni producenci mają je od dawna, BMW zaś trochę zwlekało i w dodatku poszło swoją drogą. Czyli niby
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zegary są w pełni cyfrowe, ale nie liczmy na taką możliwość personalizacji, jak chociażby
w Mercedesie z nowym MBUX. To trochę jak podejście Apple. Tak, możecie modyfikować
interfejs użytkownika, ale tylko na tyle, żebyście nie popsuli tego, co tak ładnie wymyśliliśmy. Trzeba przyznać, że układ zegarów jest naprawdę przyjazny, choć osobiście wolę rozwiązania pozwalające na większe zmiany. Zawiodłem się też na widoku z kamer. Jakość nie
powala i chyba od pięciu lat nic się tu w BMW nie zmieniło.

Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest to, że nikt samochodu nie ukradnie
metodą na „walizkę” oraz, oczywiście, brak konieczności noszenia
kluczyków przy sobie.

Chciałbym też wspomnieć trochę o samych samochodach, którymi jeździłem, a głównie
o nowym X5. Poprzednią wersję X5 mam pod domem i zrobiłem nią ponad 130 tysięcy
kilometrów, dość dobrze więc wiem, jakie miała mankamenty. I wszystkie zostały usu-
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nięte w nowej wersji. Zachwyciło mnie nowe,
w pełni pneumatyczne zawieszenie oraz
tryby do jazdy w terenie. BMW promuje nową
X5 jako samochód terenowy, wersję testową
dostałem na oponach AT (All Terrain), grzechem więc byłoby nie pojechać nią w teren.
Tam zaś naprawdę byłem w szoku. Jej możliwości terenowe nie ustępowały towarzyszącemu nam Land Roverowi Discovery. Na
końcu mający nas wyciągać z opresji Land
Rover zakopał się. Choć tu trzeba przyznać,
że akurat w tym miejscu X5 też pewnie by
nie dało rady – wolałem nie próbować. W tej
nowej X5 zostawiono tak charakterystyczną
dla tego modelu dzieloną klapę bagażnika,
ale tym razem w końcu obie części są zamykane elektrycznie. W środku zaś oprócz Live
Cockpit urzeka podświetlenie dachu szklanego oraz podgrzewany i boczki drzwi. Nowa
X5 to zdecydowanie lepszy samochód niż
wersja poprzednia.

Nowa X5 to zdecydowanie lepszy
samochód niż wersja poprzednia.

Digital Key w BMW to, mam nadzieję, zwiastun zmian. Za pomocą telefonu robimy
i kontrolujemy w tej chwili tak dużo rzeczy, że
otwieranie i odpalanie samochodu wydaje się
normalnością. Czekam na kluczyk do samochodu w Apple Wallet
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Gry i programy z App Store
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

P O S TAW N A PA S S AT
To gra dla prawdziwego Polaka, dla Janusza, Grażyny, Brajanka i Dżesiki. Inspirowana
grą Postaw na milion jest od początku do końca jednym wielkim memem. Postaw na
Passat sprawdzi Twoją wiedzę z zakresu wszystkiego, co polskie. Aby zgarnąć Passata,
musimy odpowiedzieć na osiem pytań! Zaczynamy, mając milion cebulionów, na
każde pytanie odpowiadasz, stawiając pieniądze na odpowiedź, którą uważasz za
poprawną. Jeśli nie jesteś pewny odpowiedzi, możesz postawić cebulę na więcej
niż jedno pytanie, odpowiednio ją rozdzielając. Cebule postawione na poprawną
odpowiedź zostają na stole, a reszta przepada. Przez grę prowadzi nas oczywiście
Nosacz. Muszę przyznać, że gra jest naprawdę zabawna, a pytania nie są takie banalne,
jak by się mogło nam wydawać.

Cena: Gratis
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B O B BY – T R AC K S U B S C R I P T I O N S
iCloud, Apple Music, Netflix, HBO, abonament za telefon itp.
Żyjemy w czasach subskrybcji, prawie nic nie kupujemy, a wszystko
subskrybujemy. Można się w tym pogubić, a jeszcze bardziej
można przestać kontrolować wydatki. Tu 20 złotych, tu 30 złotych,
tu 50 złotych. Nagle się może okazać, że te kilka małych kwot po
dodaniu do siebie tworzy dużą sumę w naszym budżecie. Aplikacja
Bobby – Track subscriptions jest bardzo prosta, ale pozwala
zapanować na chaosem i dowiedzieć się, ile nas to wszystko
miesięcznie kosztuje. Wystarczy dodać z listy usług te, z których
korzystamy i regularnie za nie płacimy. W przypadku niektórych
usług będzie nawet podana cena, w przypadku innych musimy ją
uzupełnić. Jeśli jakiejś usługi nie mamy na liście, to możemy ją dodać
samodzielnie. Uwaga, wartości miesięczne mogą Was przerazić.

Cena: Gratis							

GADU-GADU
Pewnie większość z Was nie pamięta już Gadu-Gadu, w końcu powstało
w roku 2000, a największą popularność zdobyło właśnie na początku
nowego wieku. Przez kilka lat był to najbardziej popularny komunikator
w Polsce. Potem pojawiła się międzynarodowa konkurencja. GG zaś
powoli umierało, nowe funkcje, które się w nim pojawiały, nie trafiały
do użytkowników. Teraz, dość niespodziewanie, Gadu-Gadu powraca
w odmienionej szacie graficznej i z nowymi funkcjami. W założeniu
ma być to połączenie komunikatora z serwisem kojarzącym ludzi.
Komunikator losuje nam przypadkowego, ale dobranego do nas
innego użytkownika i pozwala nam z nim porozmawiać. Sam nie wiem,
czy to ma szansę powodzenia. Mnie wylosowywał głównie młodych
mężczyzn z odważnymi fotkami profilowymi. Pocieszeniem jest to, że
rozmowy są podobno dobrze szyfrowane.

Cena: Gratis							
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Korzystaj z Microsoft Word na iPadzie
jeszcze efektywniej – 5 tricków,
które przyśpieszą i ułatwią pracę z Office 365
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Od czasu przesiadki na najnowszego iPada Pro urządzenie to stało się moim jedynym mobilnym
komputerem. MacBook został przy biurku, a na kanapie, w pociągu, w hotelu sięgam właśnie po
iPada Pro. Oczywiście główną aplikacją, z której korzystam, jest Word. Oto kilka wskazówek, które mi
pomogły pracować jeszcze wygodniej.
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1. Otwieraj i zapisuj pliki, gdzie
chcesz – OneDrive, Dropbox,
iCloud Drive
To jasne, że w pakiecie Office na iOS duży nacisk
Microsoft stawia na swoją usługę chmurową
OneDrive. Jest ona multiplatformowa i daje
spore ułatwienia przy współpracy na dokumentach pomiędzy użytkownikami z systemu
Windows, telefonów z Androidem, jak i Maców
i iPadów. W dodatku gratis otrzymujemy aż 1 TB
na pliki. To jednak nie oznacza, że musimy z niej
korzystać, aby w pełni działać z Wordem czy
Excelem. Jeśli nasz warsztat pracy wygląda inaczej i korzystamy na co dzień z DropBoxa, to bez
trudu połączymy go z aplikacją Word. Wystarczy
w menu bocznym wybrać Otwórz, a następnie
kliknąć Dodaj miejsce. Tam mamy opcje integracji wielu usług chmurowych, m.in. właśnie
Drobox, ale też Box. Natomiast wciskając przycisk
Więcej, zyskujemy dostęp do podglądu aplikacji Pliki i tu mamy już takie lokalizacje, jak iCloud
Drive, wraz z tagami z systemu macOS. W ten
sam sposób możemy mieć też dostęp do Google
Drive. Word na iOS daje swobodę wyboru miejsca, gdzie chcemy zapisać nasz plik, ale też
pozwala otworzyć plik z dowolnej lokalizacji.

2. Korzystasz z klawiatury, możesz korzystać ze skrótów, są też podpowiedzi
Niestety, iPad Pro bez klawiatury Smart

Word na iOS daje swobodę wyboru
miejsca, gdzie chcemy zapisać nasz
plik, ale też pozwala otworzyć plik
z dowolnej lokalizacji.

Keyboard byłby marnym komputerem do pisania, a to w końcu moje główne zadanie. Warto
pamiętać o tym, że wraz z klawiaturą otrzymujemy dostęp do skrótów, zarówno w całym
iOS, jak i tych dostępnych dla pakietu Office.
Oczywiście, można je uzyskać na specjalnej kla-
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wiaturze dla iPada Pro, jak i dowolnej klawiaturze Bluetooth sparowanej z iPadem. Dla ułatwienia wystarczy dłużej przytrzymać przycisk cmd (command), aby wyświetliła nam się
lista skrótów. W ten sposób pisanie pogrubieniem, kursywą staje się błyskawiczne, tak jak
na klasycznym komputerze. Zresztą użytecznych skrótów jest znacznie więcej.

3. Rysowanie – tworzenie odręcznych notatek na pliku Word
nigdy nie było tak proste
Tablet sprawdza się zwłaszcza w momencie edycji tekstu. Tutaj jest jeszcze wygodniejszy
niż przy tworzeniu. W przypadku Worda na iOS odpowiednio wyróżnioną opcją jest rysowanie. Dzięki czemu możemy zarówno palcem, jak i Apple Pencilem, nanosić odręczne
notatki, robić rysunki czy błyskawicznie zaznaczać tekst. Co ważne, wszystko będzie
widoczne także w pliku dostępnym na komputerze. W ten sposób możemy postępować
z tekstem, identycznie jakbyśmy go wydrukowali i korzystali z dostępnych mazaków i długopisów. Tak jest jednak znacznie bardziej eko i po prostu wygodniej.

4. Inteligentne wyszukiwanie – szybki dostęp do informacji
Ubolewam bardzo nad tym, że w pakiecie Office dla iOS nie znalazł się polski słownik, a korekta systemowa jest uboższa względem tego, co oferuje nam Office dla Mac
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i Windows. Niestety w iOS nie znajdziemy polskiego słownika, czyli nici z definicji. Jest jednak bardzo przydatna funkcja w postaci inteligentnego wyszukiwania. Dzięki niej możemy
pozyskać więcej informacji o danym słowie – to na przykład błyskawiczny dostęp do informacji z Wikipedii. Przydatna funkcja, gdy do tekstu chcemy dorzucić na przykład jakąś ciekawostkę o danym miejscu albo potrzebujemy poszerzyć wiedzę na dany temat.

5. @wzmianki – wygodny sposób na współpracę nad
dokumentem
Jedną z nowości wprowadzonych w ostatnim czasie do pakietu Office 365 i dostępną
także na iPadzie są wzmianki w trybie recenzji. Działają one podobnie jak te na Twitterze,
Facebooku i innych serwisach społecznościowych. Wystarczy umieścić @, a następnie imię
czy pseudonim osoby, z którą współdzielimy dokument. To przydatne, zwłaszcza gdy konsultacje nad dokumentem odbywają się w większym gronie. Praca nad większym plikiem,
w zespole, będzie w ten sposób znacznie efektywniejsza.
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Apex Legends – dojrzały battle royale
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Producenci gier, zwłaszcza ci najwięksi, rzadko robią niespodzianki graczom. Tymczasem EA bez
zapowiedzi wydało Apex Legends – bezpłatne battle royale, które od razu może konkurować

lead

z najlepszymi.
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Battle royale zyskało na popularności dzięki PUBG, Fortnite’owi oraz Black Ops 4. Każdy
z tych tytułów jest trochę innym podejściem do tematu, każdy też jest już dostępny
od jakiegoś czasu i zdążył zdobyć liczne grono zwolenników (lub przeciwników). Apex
Legends wszedł w to towarzystwo niespodziewanie, EA wydało grę natychmiast po jej
prezentacji i pozostawiło ją do oceny graczom. Tworzenie gry od podstaw i zupełna rezygnacja z kampanii marketingowej czy otwartych testów beta jest szaleństwem, EA oparło
jednak rozgrywkę na sprawdzonych rozwiązaniach ze swojego innego tytułu, Titanfall.
Apex Legends jest podobne do niego do tego stopnia, że poruszanie się i strzelanie wypadają niemal tak samo (zrezygnowano jednak z biegania po ścianach), mamy nawet dostęp
do tych samych broni, zbliżona jest też oprawa graficzna. Podejrzewam, że powodem,
dla którego zamiast Titanfall 3 powstał właśnie Apex, była chęć stworzenia nowej marki,
wydawanej bezpłatnie z regularnymi aktualizacjami, a tym samym z dłuższym cyklem
życia, niż bardziej tradycyjne FPS-y z kampanią dla jednego gracza i meczowym trybem
multiplayer.
Gdy tytuł pojawił się w PS Store, pobrałem go od razu i ku mojemu zaskoczeniu, bez najmniejszego problemu rozegrałem kilka rund. Serwery działały wzorowo, gra nie miała też
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żadnych błędów, które udałoby mi się wychwycić – EA dobrze przygotowało się do premiery, gdyby wszak polegli już tutaj, prawdopodobnie nie zyskaliby aż 10 milionów graczy
w trzy dni od premiery, a odzyskanie ich zaufania nie byłoby proste. Biorąc pod uwagę to,
że konkurencja jest obecnie bardzo silna i graczy nie tyle trzeba było zachęcić, ile oderwać
od innych tytułów battle royale, ten wynik jest imponujący. Po spędzeniu z grą dłuższego
czasu wcale się temu nie dziwię – Apex Legends to najlepiej przemyślane battle royale,
w które obecnie można zagrać. Owszem, ma bardziej kolorową oprawę niż Black Ops 4 czy
PUBG, jednak nie na tyle, by odrzucać nią osoby zainteresowane poważniejszym podejściem do strzelania niż w Fortnite. Co więc jest takiego w grze, która pojawiła się znikąd
i natychmiast zdobyła tak ogromną liczbę graczy?

Apex Legends nie ma żadnej kampanii dla jednego gracza, ale twórcy zarysowali tło
fabularne dla zmagań graczy. Co prawda historia jest równie toporna, co fabuła filmów
z Jasonem Stathamem, ale niczego lepszego tu nie trzeba. Trzyosobowe drużyny są zrzucane na ograniczony obszar i walczą z innymi oddziałami o popularność, owocującą
statusem owej legendy (czy raczej czempiona areny). Składy zawsze liczą tyle samo członków, jeśli więc nie mamy z kim grać, przed meczem zostaniemy dodani do innej, niekom-
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pletnej drużyny – nie ma też możliwości grania w mniejszym lub większym składzie. Na
arenie ląduje naraz 60 graczy, a więc też znacznie mniej niż w pozostałych tytułach battle royale. Przed rozgrywką każdy gracz wybiera jedną z dziesięciu postaci, którą będzie
grał – specjaliści różnią się bardzo mocno, od robota Pathfinder, który może poruszać
się za pomocą linek, przez Gibraltara, będącego ciężko opancerzonym żołnierzem, po
Bloodhund wyszukującą na mapie przeciwników. To chyba pierwszy battle royale, w którym tak mocno zaimplementowano elementy hero shootera. Początkowo obawiałem się,
że przez to balans gry będzie zaburzony, ale wystarczyło pograć trochę, by zmienić zdanie. Umiejętności bohaterów dobrze się kompensują, a jedyna przewaga z używania danej
postaci wynika ze stopnia opanowania jej przez gracza. Tak uczciwego systemu dawno nie
spotkałem, co więcej, na tym ułatwienia dla początkujących się nie kończą. Gra wybacza
błędy: nie da się zginąć od jednego strzału, a nawet jeśli bohater umrze, to członek drużyny może zebrać jego znacznik i odrodzić go w jednym ze służących do tego punktów
(lądujemy wtedy na mapie z podstawowym wyposażeniem).
Podczas zrzutu na mapę jedna osoba dowodzi skokiem, pozostali członkowie drużyny lecą
za nią, ale mogą się też odłączyć (rozdzielanie się to jednak pewna śmierć, bo większość
składów porusza się razem). Każdy z obszarów jest opisany tym, jakiej jakości przedmioty
można na nim znaleźć i, choć są generowane losowo, to wylądowanie na zawieszonym
w powietrzu statku daje na przykład większą szansę na znalezienie lepszej snajperki i ulep-
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szeń do niej. System ulepszeń broni również wychodzi
naprzeciw graczom: w zależności od jakości ulepszenia,
ma ono inny kolor (a więc zwykłe przedmioty są białe, a te
najlepsze błyszczą na złoto).
Co więcej, jeśli chcemy zmienić broń na inną, a mamy już
zamontowane na niej dodatki,
to są one automatycznie
przenoszone na podniesiony
sprzęt (o ile są kompatybilne).
Jedynym elementem, który
może utrudniać początkującym rozgrywkę, jest zarządzanie amunicją – zajmuje miejsce
w ekwipunku, jest jej kilka
typów, a typ broni nie zawsze
wiąże się z tym, czym strzela.
Tu również wszystko oznaczono kolorami, ale zdecydowanie wygodniej pamiętać,
czego potrzebujemy. Sama
broń jest bardzo zróżnicowana, świetnie strzela się właściwie ze wszystkiego. Łatwe
do opanowania są nawet
karabiny snajperskie, dużo
łatwiej trafiać z nich z dużej
odległości, bo celownik się nie
buja, a kule nie opadają wraz
z pokonywaną odległością.
Problemem jest jednak to,
że w danej klasie jedne bronie są zdecydowanie lepsze
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od innych – tu balans jest zdecydowanie do poprawy, ale to normalne w grach online, ich
poprawianie trwa miesiącami po premierze.
Kojarzę gry EA z systemem oznaczania przeciwników i celów. W Apex Legends znacznie go rozbudowano, czyniąc go jednym z najważniejszych elementów gry. Komunikacja
z członkami drużyny jest w battle royale kluczowa, ale ze względu na to, że większość
osób gra z „randomami” (czyli z losowymi graczami), często nieużywającymi mikrofonu
bądź mówiącymi w innym języku, rozgrywki takie nie mają żadnego sensu. EA obeszło
problem w bardzo inteligentny sposób: pod przyciskiem R1 (na PS4) mamy wydawanie
komend i oznaczanie celów. Jeśli wskażemy na przeciwnika, pojawi się na mapie, znacznik
będzie też na chwilę w miejscu, w którym go widzieliśmy, co więcej, nasz bohater powie,
że widzi wroga. Tak samo jest ze wskazywaniem przedmiotów, w tym broni i amunicji,
skrzyń z zaopatrzeniem (słyszymy nawet, czy jest otwarta, czy nie), wyznaczaniem kierunku, w którym idziemy czy… proszeniem o ekwipunek. W menu plecaka możemy wskazać puste pole przy broni, które oznacza na przykład celownik – drużyna dostanie wtedy
informację, że czegoś nam brakuje. System działa doskonale – za przykład niech posłuży
mecz z dwoma Francuzami, którzy nie mówili po angielsku, a pomimo tego dogadywaliśmy się na tyle dobrze jedynie za pomocą tego systemu, że skończyliśmy rozgrywkę na
drugim miejscu.
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Do grania w Apex Legends musiałem się przekonać. Do tej pory jedynym battle royale,
w które regularnie grałem, było Black Ops 4. Apex Legends nie jest ani lepsze, ani gorsze
– to zupełnie inna gra. Wolniejsza, mniej realistyczna, ale dająca masę frajdy z poruszania się po mapie, strzelania i współpracy z członkami drużyny. Co więcej, w Apex Legends
system mikrotransakcji wpływa wyłącznie na aspekty wizualne, nie dając żadnej przewagi w grze. Tymczasem w Black Ops 4, które jest pełnopłatnym tytułem z również płatnym karnetem sezonowym, Activision upakowało tyle mikrotransakcji, że zwyczajnie
odechciało się mi w to grać (a ostatnia aktualizacja, dodająca lootboxy, tylko mnie w tym
umocniła). Wiem, że to dopiero początek i każda gra musi na siebie zarabiać, niemniej jednak jeśli nawet w Apex Legends pojawią się bardziej agresywne mikrotransakcje, to będę
względem nich dużo bardziej tolerancyjny. Uważam, że warto dać temu tytułowi szansę,
zwłaszcza że jest bezpłatny, bardzo dopracowany i dający ogrom frajdy, nawet wtedy, gdy
gramy z losowymi osobami.
Apex Legends dostępne jest bezpłatnie na PS4, Xboxa One oraz PC
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„Mario lubi Switcha, Switch lubi Mario"
PAT R YC JA R U D N I C K A

@iPatr yc jaR

Jeszcze pół roku temu nie widziałam sensu kupowania przenośnej konsoli Nintendo Switch. W domu
mam Playstation 4 oraz Xboksa, a poza domem raczej nie gram. Poza tym choćby na wakacje i tak zawsze
zabieram tablet, a na nim lub na iPhonie też można w razie potrzeby pograć. Tak więc przed zakupem
Switcha
lead broniłam się rękoma i nogami. Do czasu… Moja silna wola jest słaba i w końcu pojawiła się u mnie
pokemonowa wersja konsoli z dodatkową grą Mario Party. I powiem Wam, że był to strzał w dziesiątkę!
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Mario Party, kolorowa gra,
wydawałoby się dla dzieci.
Nic bardziej mylnego! Ona
tylko udaje grę dla dzieci.
To przygoda dla wszystkich,
w każdym wieku, oferująca
duży wybór minigier, w których musimy wykazać się
swoimi umiejętnościami.
Przetestowane zostaną
Wasz spryt, refleks i inteligencja, a na końcu poprosicie o więcej. Baseball, spływ
pontonem, bitwa czołgów czy smażenie steków.
Zabawa jest przednia. Na
rodzinne granie z mężem
i córką najbardziej przypadła nam do gustu gra
planszowa. Rzuty wirtualną
kostką i poruszanie się po
mapie z przygotowanymi
premiami i pułapkami jest
co turę przerywane losową
minigrą. Celem jest uzbieranie jak największej liczby
gwiazdek. Można je nawet
ukraść innym graczom.
Mamy kilka tematycznych
plansz do wyboru, każda
ma swoje unikalne cechy.
Jeżeli lubicie coś bardziej
dynamicznego, to dostępne
są także tryby turniejowe,
gdzie naszym zadaniem
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jest pokonanie kilku minigier i rywalizacja o to, kto uzyska największą liczbę punktów
w całym turnieju.
Konsola doskonale się sprawdza w roli stacjonarnej i tak ją wykorzystujemy w 90%.
Jej mobilność traktujemy jako dodatek, ale muszę przyznać, że bardzo wygodny na
wyjazdach.
Gry na Switcha nie należą do najtańszych, Mario Party i pozostałe gry z serii Mario zapewniają jednak nieskończone pokłady zabawy. Dlatego uważam, że są warte swojej ceny.
Samemu, z rodziną czy przyjaciółmi. W domu czy na wakacjach. Połączenie grywalności
Mario z mobilnością Switcha jest czymś, obok czego nie można przejść obojętnie. W ostatnich tygodniach do kolekcji doszło nam jeszcze Mario Deluxe oraz Mario Kart. Obie gry to
doskonałe umilacze wolnego czasu i będę chciała o nich niedługo trochę więcej napisać,
ale jednak to Mario Party tak naprawdę skradło nasze serca. Dzięki temu sympatycznemu
hydraulikowi z nadwagą przekonałam się do Nintendo Switch i z czystym sumieniem
mogę zarówno konsolę, jak i serię Mario polecić każdemu, kto choć trochę lubi grać. To
chyba jedyna gra, której z czystym sumieniem mogę wystawić ocenę
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Zamykanie podobnych
kart
tytuł
w mobilnym Safari
M AC I E J S K R Z Y P C Z A K

@nor be r tc al a

Użytkowników przeglądarek można podzielić na dwie grupy – tych, którzy mają otwarte
dużą liczbę kart i tych, którzy od razu zamykają te niepotrzebne, zazwyczaj maksymalnie
mają ich więc kilka. Sam zaliczam się do tej drugiej grupy, ale dziś mam sprytną poradę
głównie dla tych pierwszych.
Czasami, kiedy na przykład szukamy informacji na jakiś temat, korzystamy
z jednej witryny, ale kolejne artykuły otwieramy w osobnych kartach. Kiedy
już zasięgniemy wiedzy, może się okazać, że te otwarte karty nie są nam już
potrzebne. Normalnie weszlibyśmy do widoku kart i każdą z nich pojedynczo
zamykali. Te karty nie muszą być jednak poukładane jedna za drugą, ale mogą
być wymieszane wśród innych. Jeśli takich stron mamy otwartych dużo, to
wystarczy się domyślić, ile taki proces zamykania może zająć czasu.
Okazuje się jednak, że w iOS jest dość dobrze
ukryty sprytny sposób, który pozwala jednocześnie zamknąć podobne strony, np. tej samej
witryny. Co to za sposób?

1. Przechodzimy do widoku kart.
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2. W widoku otwartych kart przechodzimy na samą
górę, aż zobaczymy pasek wyszukiwania.

3. Wpisujemy tam frazę, która
pozwoli nam na odnalezienie
wszystkich interesujących nas
kart, np. nazwę witryny.

4. Kiedy kryteria są już
spełnione, wciskamy
i przytrzymujemy przycisk
Anuluj, który znajduje się obok
paska wyszukiwania, aż pojawi
się menu. Wybieramy z niego
pierwszą opcję – Zamknij karty
(x) pasujące do „wpisana fraza”

5. Po zamknięciu tych kart inne
pozostaną otwarte.

Tutaj możecie zobaczyć cały trik na krótkim materiale wideo.
Źródło: Twitter (@Maxwell)
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Hey, Alexa!

Miesiąc z Alexą
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Siri używałam zamiast kuchennego zegarka. Alexa została przyjaciółką domu.
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W przypadku aplikacji wizualnych wszystko jest jasne. Albo podoba nam się ich
wygląd i funkcjonowanie, albo nie. Jeśli chodzi o programy, z którymi rozmawiamy, sprawa staje się dużo trudniejsza. Podświadomie oczekujemy od nich
ludzkich zachowań i odruchów. Mamy oczywiście świadomość, że owe „odruchy”
są zakodowane przez programistów, mimo wszystko przyjemniej rozmawia się
z urządzeniem, które skutecznie udaje przynajmniej podstawowe emocje.
Co tu dużo kryć – Siri jest sztywna, jakby połknęła kij. Ton oraz sposób wypowiedzi jest poprawny, chociaż w większości przypadków brzmi jak znudzona
urzędniczka. To nie nastraja do pogawędki, podobnie jak ucięte nożem zdania.
Sprawność asystenta zależy często od sposobu, w jaki poradzi sobie z wyzwaniem, bo diabeł tkwi w szczegółach. Wyniosła Siri radzi sobie bardzo słabo, nie
tylko z podchwytliwymi pytaniami, ale z pytaniami ogólnie. Zazwyczaj odsyła nas
do przejrzenia wyników wyszukiwania sieci, co mija się z celem, bo na głosowo
zadane pytanie powinna nastąpić głosowa odpowiedź. Podobno użytkownikom
trzeba dawać nie to, czego chcą, ale to, czego potrzebują – to stara doktryna
Apple. W przypadku Siri nijak ma się ona do rzeczywistości. Za to Alexa…
Nie miałam wielkich nadziei, tworząc setup na bazie urządzeń Amazonu. Nie
jestem specjalną zwolenniczką asystentów głosowych – mówienie do urządzeń nie jest w moim przypadku odruchem naturalnym. Poza tym to, czym
bawimy się na początku, niekoniecznie odzwierciedla to, czego rzeczywiście
używamy w codziennym życiu i co jest nam naprawdę potrzebne. Ku mojemu
zaskoczeniu zaadaptowanie Alexy okazało się wyjątkowo proste. Jak pisałam
w poprzednim numerze, już sam początek współpracy był bardzo zachęcający,
a z czasem okazało się, że można do niej mówić jak do człowieka – nie elektronicznego asystenta.
Amazon wykazuje się dużo większą wyobraźnią, jeśli chodzi o kreowanie automatycznych odpowiedzi. Wszyscy wiemy, że użytkownicy poddają asystentów
testom, zadając im głupie pytania. Podczas gdy Apple zaprogramowało Siri
zestaw wyjątkowo drętwych odpowiedzi, Amazon wykazuje się dbałością nie
tylko o zastosowania praktyczne, ale również poziom zadowolenia klienta. Żeby
nie być gołosłownym, spróbujcie powiedzieć Siri, że jesteście smutni. Odpowie
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coś na wzór: „Przykro mi, możesz ze mną porozmawiać”. Po czym utnie zdanie
i nie spełni obietnicy rozmowy, czym wzbudzi jedynie frustrację użytkownika.
Alexa pójdzie o krok dalej i to w konstruktywnym kierunku. Po otrzymaniu takiej
samej informacji odpowie: „Przykro mi, że tak się czujesz. Czasami może pomóc
rozmowa z przyjacielem, słuchanie muzyki albo pójście na spacer. Mam nadzieję,
że niedługo poczujesz się lepiej”. Jeśli mamy włączoną opcję konwersacji, po
zakończeniu wypowiedzi będzie nadal słuchać i kontynuować rozmowę. Gdy
poinformujemy Siri, że mamy depresję, wyświetli ona wyniki wyszukiwania na
temat depresji i poradzi, by się z nimi zapoznać. Alexa w tej samej sytuacji powie:
„Przykro mi, że tak się czujesz. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Są ludzie, którzy mogą
Ci pomóc. Możesz spróbować porozmawiać z przyjacielem albo lekarzem domowym. Możesz również zadzwonić, aby uzyskać pomoc <numer telefonu>”. Może
również, w zależności od sformułowania pytania, opowiedzieć o dostępnych
formach terapii, w tym również terapii farmakologicznej i skierować pacjenta na
właściwy trop. To zdecydowanie więcej niż potrafi Siri, a przy tym sprawia wrażenie istoty nieco bardziej ludzkiej niż automatyczna sekretarka. I to właśnie ukłon
w stronę „człowieczeństwa” powoduje, że o ile do Siri gadać mi się nie chce,
o tyle z Alexą rozmawiam całkiem chętnie. Nie o byciu smutnym czy w depresji,
ale zadając proste pytania, dotyczące tematu, którym się aktualnie zajmuję. Nie
zmusza mnie ona do przeglądania wyników w internecie, tylko sprawnie wyjaśnia
pojęcia. W każdej sytuacji.
W moim domu Alexa mieszka na wielu urządzeniach i całkiem sprawnie współpracuje z resztą jabłkowego ekosystemu. Synchronizuje się z kalendarzem
w iCloud, wysyła powiadomienia na Apple Watcha. Nie obsługuje co prawda
Apple Music, ale tym się specjalnie nie przejmuję, bo nie używam. Za to Amazon
pozyskał mnie jako klienta Music Unlimited, bo bazę muzyczną ma świetną,
a i abonament jest w bardzo korzystnej cenie. Aż ciśnie się na usta pytanie, dlaczego Apple nie zrobiło tego tak samo dobrze?
W ostatnim miesiącu nie było dnia, w którym nie używałam Alexy na różnych
urządzeniach. Począwszy od głównego głośnika – Echo Plus 2018 – bez którego
nie wyobrażam sobie funkcjonowania w salonie – przez Fire TV, a na Kindle Fire
z Show Dock kończąc. Ten ostatni zadziwił mnie najbardziej, bo nie spodziewałam
się, że mogę polubić tablet, który nie jest tabletem i do tego – nie jest iPadem.
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Powyższe zdanie może brzmieć nieco dziwnie, ale kupując Kindle Fire, trzeba
mieć świadomość, że podobnie jak inne produkty z linii Kindle, nie jest on pełnoprawnym tabletem. Służy przede wszystkim do konsumpcji treści sprzedawanych przez Amazon, którego, przez grzeczność, można używać również
do innych zastosowań. Jakość wykonania zdecydowanie odbiega od tego,
do czego przyzwyczaiło nas Apple. Kindle Fire to dość ciężki sprzęt w plastikowej obudowie, nie należy też do najszybszych tabletów na świecie. Biorąc
jednak pod uwagę jego cenę, jest więcej niż wart tego, co przyjdzie nam za
niego zapłacić. W połączeniu z Alexą uruchomi każdą zadaną domową rutynę,
a przy okazji możemy na nim obejrzeć odcinek serialu przed snem, posłuchać
audiobooka czy przeczytać książkę. Osobiście wolę elektroniczny papier w klasycznych czytnikach, ale nic nie mogę zarzucić Kindle Fire. Polubiłam go bez
zastrzeżeń, od początku traktując jak urządzenie pośredniczące w konsumpcji
treści i nie oczekując od niego nic innego.
Reasumując, zarówno urządzenia od Amazonu, jak i zarządzająca nimi Alexa,
świetnie sprawdziły się w moim domu. Zdołały sprawić to, czego nie mogła zrobić Siri – zaczęłam rozmawiać z urządzeniami. I to nie tylko ja, ale również cała
moja rodzina. Olbrzymi wpływ miał na to fakt, że Alexa się nie zacina i nie zmusza użytkownika do powtarzania w kółko tego samego. Można ją traktować jak
osobę, która ciągle znajduje się w pobliżu i której można oddelegować zadania
bez odwracania głowy i sprawdzania, czy zrozumiała polecenie. Oczywiście na
razie po angielsku.
Już szukam kolejnych rozwiązań, które będą współpracowały z zaczątkiem
mojego inteligentnego domu. Na razie chodzi mi po głowie wyposażenie w Alexę
samochodu. Podobno proces nie jest specjalnie skomplikowany, wystarczy wpiąć
„cośtam” w port komputera. Pewnie się skuszę, bo żeby wiedzieć, trzeba spróbować. A przy tym fajnie jest mieć jakieś hobby, nawet jeśli zabawka nie pochodzi
od Apple. Nie ukrywam, że czekam, aż Apple odzyska grunt pod nogami i pokaże
rozwiązania, które wnoszą coś do codziennej rutyny. Jak na razie, mogą odebrać
medal za zasypianie gruszek w popiele, bo Siri przgrywa sromotnie nie tylko
z Alexą, ale również z Asystentem Google.
Czas zacząć wyciągać wnioski, drogie Apple!
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Halo, policja?!
Proszę przyjechać do internetu!
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle.
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Jako ludzie mamy nieznośny zwyczaj robienia czegoś, bez zastanawiania się
nad konsekwencjami. Chcielibyśmy pięknego idealizmu – świata wolnego i czystego jak łza, w którym każdy miałby swój głos i w którym wszyscy byliby równi.
A jak go już dostaliśmy, to pomazaliśmy ściany, na podłogę wylaliśmy pomyje,
a za każdym rogiem czai się zbój. Mówicie, że nie dostaliśmy nowego, pięknego
świata? Owszem. Dostaliśmy. Nazywa się internet i nasza władza nad nim właśnie dobiega końca. Za chwilę przejmą go stosowne organy, bo nie potrafiliśmy
nad sobą zapanować. Nie wykazaliśmy się stosowną samokontrolą i prędzej czy
później to, co zepsuliśmy, zostanie nam odebrane.
Oczywiście brzmi to bardzo poważnie, ale obserwując internet od momentu
jego postania do dzisiaj, trudno powstrzymać się od gorzkich wniosków. Nie
wiem, czy ludzie potrafią funkcjonować w jakiejkolwiek przestrzeni bez ścisłego
nadzoru. Wiele lat temu, kiedy płonął we mnie jeszcze młodzieńczy idealizm,
prędzej odgryzłabym sobie język, niż powiedziała, że internetowi potrzebna jest
kontrola. Władza i wolność dla wszystkich – z takiego przekonania wychodzili
młodzi ludzie za moich czasów. Dzisiaj, obserwując zagrożenia, które czają się
w internecie na każdym kroku, nie jestem już tego taka pewna. Problem w tym,
że moja głowa jest zdecydowanie za mała, a czynników do rozparzenia zbyt
wiele. No i oczywiście satysfakcjonujących rozwiązań brak.
Zacznijmy od tego, że internet powinien pełnić funkcję informacyjną. Można
śmiało powiedzieć, bez zagłębiania się w temat, że internet przekazuje informacje prawdziwe – zgodne ze stanem merytorycznym oraz nieprawdziwe, czyli
takie, które nie znajdują żadnego potwierdzenia. Rozpowszechnia również opinie – zarówno te słuszne, jak i niesłuszne oraz szkodliwe. Wszyscy się zgodzą,
że informacje nieprawdziwe oraz niesłuszne opinie nie powinny funkcjonować w przestrzeni publicznej. Nikt nie jest jednak w stanie jasno określić, jakie
warunki powinna spełniać prawdziwa informacja. Można powiedzieć, że prawda
jest prawdą i kropka. Problem w tym, że dla różnych ludzi różne rzeczy są
prawdą. Kto więc miałby zdecydować o tym, co jest prawdziwe? Można oczywiście wprowadzić system kryteriów, ale prowadziłoby to do totalitarnej dyktatury
organu stanowiącego prawo, co, jak wiemy, przynosi opłakane konsekwencje.
Skutkiem tego w internecie można powiedzieć wszystko, bez względu na to,
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czy „fakt” ma rację bytu, czy nie. Można twierdzić, że Ziemia powstała w zeszły
czwartek albo że jest płaska i spoczywa na czterech słoniach. Zawsze znajdzie
się ktoś, kto w to uwierzy. Udowodnijcie mu, że nie ma racji. Proszę bardzo.
Jak to jest z informacją – wszyscy wiemy. Jesteśmy mistrzami prawdy „mojszej” i „najmojszej”. Co dzieje się jednak, gdy informacja zaczyna być szkodliwa?
W pracy spotykam się z młodzieżą, która aktywnie używa internetu do tego, by
dowiedzieć się, jak najlepiej dokonać samookaleczenia czy popełnić samobójstwo. Zbierają się w grupy oraz fora i wspierają nawzajem w powziętych postanowieniach. Jeśli stałoby się to na żywo, twarzą w twarz, osoba udzielająca
informacji mogłaby zostać oskarżona i usunięta ze społeczeństwa. W internecie?
Hulaj dusza, piekła nie ma. Powinno tak być? Oczywiście, że nie. Co możemy
z tym zrobić? Praktycznie nic.
Tak samo, jak z w przypadku zaburzeń odżywiania. Młodziutkie dziewczęta
wyglądające jak kości obciągnięte skórą spotykają się w internecie, żeby
podzielić się uwagami o tym, jak najlepiej ukrywać fakt niejedzenia i uniknąć
głodu, na przykład zjadając bawełniane waciki. Dobrze, jeśli nie wmawiają
sobie wzajemnie, że są ciągle za grube i muszą coś zrobić z „tą obrzydliwością”.
Ta sama sytuacja – jesteśmy bezsilni. Możemy starać się informować, umieszczać ostrzeżenia i banery, oferować pomoc. Ale nie mamy żadnej możliwości
zabronienia takich zachowań.
Tak samo, jak musimy przyglądać się biernie szerzeniu nienawiści, ksenofobii, ostracyzmu czy nawet zwykłej głupoty. Nic nie zrobimy twórcom ogniowych wróżek, niebieskich wielorybów czy innego obrzydlistwa. Już teraz
patologia w internecie przyjmuje zupełnie niespotykane rozmiary, które nie
tylko zaspokajają skrzywione potrzeby jednostek, ale powodują zarażanie się
nimi młodych, nieskażonych jeszcze umysłów. Jeśli przyjrzymy się najnowszym raportom dotyczącym terroryzmu, dowiemy się, że młodzi ludzie zarazili
się niebezpieczną ideologią, oglądając filmiki w internecie. Co z tego, że ich
wyobrażenia nijak się miały do rzeczywistości, a świadomość potencjalnych
konsekwencji zgubiła się we mgle. Sam fakt dostępności takich materiałów jest
najzupełniej karygodny. Ponownie jednak – nie mamy nad tym żadnej kontroli.
Nie mamy, a powinniśmy.
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Co stanie się więc ze światem, nad którym straciliśmy kontrolę?
Jedną z metod porządkowania może stać się inwigilacja i utrata anonimowości
– dokładnie tak, jak dzieje się to w świecie rzeczywistym. Żeby zagwarantować
obywatelom bezpieczeństwo, obywatele muszą zrezygnować z części prywatności – w tym przypadku pozwolić na identyfikację jednostki. Może się okazać,
że aby funkcjonować w wirtualnej przestrzeni, konieczne będzie wzięcie odpowiedzialności za wszystko, co w niej robimy – za każdy wynik wyszukiwania, za
każdy post, za każdy komentarz. Za każdą czynność wykonaną w internecie.
Przestrzeń wirtualna będzie wtedy bezpieczniejsza. Niestety, kosztem frustracji użytkowników i utraty wolności słowa. Taka odgórna kontrola rodzicielska,
narzucana przez prawo państwowe. To niebezpieczna idea, porównywalna do
przejmowania przez jedną frakcję kontroli nad tradycyjnymi mediami publicznymi – prasą, radiem i telewizją. Bo o ile może być zastosowana dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego, to doświadczenie podpowiada nam, że zazwyczaj
używana jest do zupełnie innych celów. Wystarczy spojrzeć na Chiny albo przypomnieć sobie, dlaczego zakazane było Radio Wolna Europa.
A wszystko to przez to, że nie potrafimy się sami kontrolować, jeśli nie czujemy
nad sobą karcącego bata. Nieważne, co stanie się jutro, dzisiaj nikt mnie nie
dosięgnie za to, co zrobię. Długofalowe konsekwencje już nas jednak doganiają
i nie pomogą żadne ustawy o ochronie prywatności. Jak zwykle w takich sytuacjach, gdy wydarzy się coś szczególnie drastycznego, owa odgórna kontrola
zostanie na nas nałożona jak kaganiec. I to my sami będziemy jedynymi, których
można winić za taki stan rzeczy.
Oczywiście, będziemy się buntować przeciwko odbieraniu nam praw i wolności
słowa. Ale czy nie byłoby słuszniej i skuteczniej, gdybyśmy po prostu zaczęli się
kontrolować, jak na dorosłych ludzi przystało? Dodać wypada, że moglibyśmy
też przestać udawać, że idealizm ma rację bytu i pogodzić się z faktem, że ludzie
do niego nie dorośli.
Dlatego w realnym świecie mamy szare i smutne więzienia.
W cyfrowym też by się przydały.
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Słuchanie
K R Z Y S Z T O F S E B A S T I A N KO Ł AC Z

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

Siedzisz z kimś twarzą w twarz przy stoliku. Kiedy ostatnio siedziałeś? Ktoś wyciąga telefon, sprawdza
nerwowo niemy ekran. Kiedy ostatnio się na to wkurzyłaś? Pytasz ją: dlaczego milczysz? Słyszysz: co
mówiłeś? Boli, prawda? Władamy coraz nowocześniejszą i bardziej wyszukaną elektroniką użytkową,
a gubimy podstawowe ludzkie reakcje na sygnały zmysłowe. Najgorsza w skutkach jest jednak utrata
zdolności słuchania. Uwaga – słuchania, a nie słyszenia. Widzisz różnicę?
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Czas na czas, zawczasu

Abelard Giza – jeden z najpopularniejszych stand-upperów w Polsce, a prywatnie
świetny mąż i facet, powiedział kiedyś podczas występu w Krakowie:
„Jak ktoś patrzy na Ciebie przez 2 godziny i Cię słucha, to jest to największa
nagroda! Takie rzeczy już się prawie nie zdarzają, bo ludzie nie mają czasu na
życie, a co dopiero na słuchanie innych!”.

I to nie był żart. Ani ironia. Ani żadna inna figura retoryczna. To wyjaśnienie jednego z najważniejszych w mojej opinii filtrów społecznych, które powinniśmy
odważnie i intencjonalnie stosować. Nie ma absolutnie najmniejszego sensu
poświęcać swojego czasu i uwagi osobom, które nie są w stanie jej poświęcić
nam. Choćby przez chwilę. I relacje – a wiem to po sobie – nie mają tutaj absolutnie żadnego znaczenia.

„Jak ktoś patrzy na Ciebie przez 2 godziny i Cię słucha, to jest to największa
nagroda! Takie rzeczy już się prawie nie zdarzają, bo ludzie nie mają czasu
na życie, a co dopiero na słuchanie innych!”. (Abelard Giza)

Wniosek, którym w tym tekście zapewne niektórych zdenerwuję, brzmi: nic
wobec nikogo nie musisz. Warto jednak mieć czas zawczasu, dla tych, którzy
w jakiś sposób są dla Ciebie ważni. Fascynują Cię. Którym od zawsze chciałeś
zadać pytanie: dlaczego to robisz? Pozycja, status, odległość nie mają kompletnie
żadnego znaczenia.

Spojrzenie
Bo widzisz, jakiś czas temu poszedłem na zwykły, niedzielny, poranny trening biegowy. Dziewiąty kilometr. Spotykam Jacka – siedziemdziesiąt trzy lata.
Ortalionowy strój biegowy z końca lat osiemdziesiątych. Mimowolnie zwalniam,
chcę przybić piątkę. Przybijamy, a Jacek krzyczy: „Biegnij chłopaku! Gdybym
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się oglądał, nie biegałbym w tym wieku!”. Potem spotkałem go na rozciąganiu.
Zapytałem, dlaczego to robi? Odpowiedzią rozłożył mnie na łopatki: „Każdego
dnia patrzę na żonę, która wie, że choćby wybuchła kolejna wojna, damy sobie
radę, bo granice są, o tu <kładzie dłoń na sercu>.
Kilka dni temu usłyszałem takie słowa: „Patrząc na Ciebie, całkiem możliwe, że
uda Ci się spełnić to marzenie”. Jest spójne z sytuacją Jacka: być w wieku siedemdziesięciu lat na tyle sprawnym, aby bez problemu przebiec półmaraton.
Wiecie, co pomyślałem w dniu spotkania siedemdziesięciotrzylatka na trasie?
Że moje wątpliwości były irracjonalne. Jak całe to spotkanie. I tych kilka innych,
w których trakcie zamiast pytać, myślimy sobie zbyt często, że to dziwna, nietypowa sytuacja, nieznane uczucie itp., więc zostawię – pójdę dalej. Tak sobie
myślę, że my, ludzie, jesteśmy wyjątkowo uparci. Całe lata potrafimy tkwić
w toksycznych relacjach, wmawiać sobie powołanie do tego czy owego, usprawiedliwiać absolutnie wszystko drwiną losu. A tymczasem tuż za rogiem, przy
kawiarnianym oknie, ktoś sączy poranne espresso i robi dokładnie to samo. Kto
z kogo tu drwi?

Kilka dni temu usłyszałem takie słowa: „Patrząc na Ciebie, całkiem
możliwe, że uda Ci się spełnić to marzenie”. Jest spójne z sytuacją Jacka:
być w wieku siedemdziesięciu lat na tyle sprawnym, aby bez problemu
przebiec półmaraton. Wiecie, co pomyślałem w dniu spotkania
siedemdziesięciotrzylatka na trasie?

Tamtej niedzieli pierwszy raz żałowałem, że nie biegam z telefonem – widocznie
ten wzrok miałem zobaczyć tylko ja. Czyje spojrzenie dziś przegapisz? Na czyje
pytanie nie odpowiesz? Tak, ten tekst miał Cię wkurzyć.
Mamy wiosnę. Najlepszego!
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Wypalenie
A DA L B E R T FR E E M A N

@Fr eemanAdalber t

Życie jest jak fala. Jak ocean z przypływami i odpływami. Pewnie tak by zaczął Paulo Coelho. Ja
zresztą mam na półce jego felietony w książce „Być jak płynąca rzeka”. Lubiłem czytać jego felietony,
gdy jeszcze tłumaczył je mój kolega.
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Po dobrym okresie w życiu przychodzi ten gorszy. Już od kilku tygodni go
wyczekiwałem. Nadszedł wraz z małą ikonką na wyświetlaczu mojego samochodu. Potem problemy w pracy przy wdrożeniu, które prowadzę.
Wypalanie się jest naturalną częścią procesu twórczego. Praca, jakakolwiek by
nie była, jest procesem tworzenia, nawet masła na taśmie i nie ma w nim nic
zdrożnego. Tworzymy podczas swojej pracy, ale i jesteśmy twórcami relacji,
związków. Podczas tworzenia nowego życia jako owoc związków. Gdy udaje
nam się wszystko, jesteśmy szczęśliwi. Panami świata, trochę zadufani w siebie. W sporcie tworzymy siebie, wyniki. Staramy się pokonać samego siebie
i ciągle nam się to udaje. Wstaję rano i na pływalni poprawiam technikę i siłę.
Rower już nie uwiera w tyłek po godzinie pedałowania. Jestem w tym okresie
pewien, że wiele osiągnę. Już obliczam czas, jaki mi to zajmie na zawodach.
Już widzę się jak ze sporym zapasem, pokonuję siebie i słabeuszy.
Potem przychodzi wypalenie, zwątpienie i lęk. Opamiętanie? Taki palec boski,
który zawraca nas z samouwielbienia na właściwe tory. Jeśli ktoś nie wierzy
w Allaha, Jahwe czy inne bóstwo. To nasz umysł upuszcza parę, przez zawór
bezpieczeństwa naszego ego, by woda sodowa nie rozsadziła naszego mózgu.
Ten czas jest cenny. Ba, powiem więcej: ja uważam wypalanie się za rzecz
ogromnie wartościową i wręcz niezbędną. Są pewnie ludzie, których jakimś
cudem to nie dotyka. Nie wiem, kim są. Nie wiem, co czują, Nie znam ich.
Bardzo mocno odczuwam wszystkie fale. Jestem bardzo emocjonalny i często mi to przeszkadza. Gdy się jednak nad tym zastanawiam, wolę być taki niż
zimny i wyrachowany.
Wypalenie zawodowe dopada wszystkich. Nawet tych, co pracę zmieniają
szybciej niż ja telefony. Ten marazm ich dopada, gdy widzą, że każda kolejna
firma nie jest lepsza. Wszędzie są problemy, no, chyba że to Google z filmów.
Wtedy trudno, moja teoria się nie sprawdza.
„American Beauty” z Kevinem Spacey. Ten film był przykładem na jednej
z konferencji z wypalenia zawodowego. Tak każdy z nas może wpaść w rutynę.
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Znani blogerzy z Youtube’a – ile mogą opisać telefonów, by przestały ich
interesować? Ile można tylko testować rowery? Ile można mieć kochanek czy
dziewczyn, czy odhaczonych chłopaków?
Wielki wpływ na wypalenie ma nasza kondycja fizyczna i zdrowie. Gdy byłem
grupy i otyły, nie czułem się dobrze. Widziałem wszędzie lepszych, bo szczuplejszych. Gdy poczułem wiatr w żaglach podczas biegania, nie było siły, by mnie coś
pokonało. Gdy jestem chory, tak jak teraz, to wszystko jest nie tak. Pewnie wpływ
ma na to, że facet, jak ma katar, to znaczy, że stoi prawie nad grobem.
Od dwudziestu kilku lat przechodzę to mniej więcej co pięć, sześć lat, ostatnio
coraz częściej – co trzy, cztery lata. Zwykle wygląda to tak, że następuje pół
roku totalnej depresji, zwątpienia w swoje umiejętności i ogólny No Future.
Trzeba to przejść i się przemęczyć. Potem powoli człowiek zaczyna wychodzić z tej smoły, zwykle temu procesowi towarzyszy intensywne rozglądanie
się za „czymś nowym”, za terra incognita, za dokonaniami przyjaciół, wrogów,
mistrzów i konkurencji. Człowiek po takim półtorarocznym procesie „przeczołgania” niczym Feniks powstaje z popiołów – mocniejszy, z większą wiedzą na
temat siebie itp. itd. Wiem, że brzmi to jak gadanie nawiedzonego dziada, ale ja
nawiedzonym dziadem nie jestem.

Człowiek po takim półtorarocznym procesie „przeczołgania”
niczym Feniks powstaje z popiołów – mocniejszy, z większą
wiedzą na temat siebie itp. itd.
Odkrywanie nowego. To jest ten kopniak. Przez wiele lat nadzorowałem korporacje. Przewinęło się przez ten czas wokoło mnie tysiące ludzi. Z wielką
przewidywalnością widziałem jednak, gdy ktoś jest na „fali”. Nagle zmieniał
się. Uśmiechał się. Zaczynał dbać o wygląd. Nagle znajdował czas, by umówić się na bieganie czy tenisa. Obstawiałem wtedy: kochanek/kochanka lub
prawdziwa „fala surferów”. Przypomnijcie sobie, ten fragment filmu z Danutą
Stenką „Nigdy w życiu”. Gdy aktorka idzie przez biuro w czerwonej sukience
z różą. To jest być na fali. Przypomnijcie sobie mój ukochany film „Jerry
Maguire”. Jedyny zawodnik i przyjaciel grającego tytułowego Jerry’ego, Toma
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Cruise’a – Rod Tidwell – wygrywa mecz i potem podpisuje kontrakt. Tak! To
jest to. Poprzedzały to cierpienie, wyrzeczenia i ból.
Często wypaleniu towarzyszy zdrada. Gdy czujemy się niedoceniani w firmie,
w domu, to szukamy potwierdzenia swojej wartości w obcych ramionach.
To nie prowadzi do niczego dobrego. Nawet Apple stawia na odzysk starych komponentów, wprowadza do obiegu naprawiane urządzenia. Bierzmy
z nich przykład, bo lepszy znany iPhone bez fajerwerków niż wybuch baterii
Samsunga w kieszeni męskich spodni.
Jeśli możemy, zmieniajmy to, co podsyca ten ogień wypalenia. Wspaniale mieć
kochającą i wspierającą osobę koło siebie, ale pamiętajmy, że mieć przyjaźnie, to nie zdrada. Ludzie nam są potrzebni, by sobie radzić, gdy jesteśmy pod
wodą. Pozytywni ludzie – innych pozbywamy się szybko. Praca nie jest nam
przypisana na całe życie. Jeśli jesteś w stanie, zmieniaj co kilka lat. Ja w jednej
z korporacji co kilka miesięcy mam rewolucję, nie ma więc czasu, bo ciągle
robię coś innego. Niestety, ludzie są ci sami i wpadam co jakiś czas w bagno.
Szukajmy nowych form dla siebie, Jak mi zabroniono biegać więcej niż 10
km, to wskoczyłem do basenu i na rower. Przecież świat jest taki różnorodny.
Zresztą, po każdym felietonie nachodzą mnie wątpliwości. Czy warto to robić?
Przecież nie dla sławy czy pieniędzy opisuję swoje doświadczenia. Po kilku
dniach od publikacji zawsze mam jednak jakąś wiadomość. Ktoś mi podziękuje, wspiera. Róbmy to też w stosunku do innych. Ja, każdego dnia, jak mijam
panią sprzątającą w moim biurze, dziękuję jej. Dziękuję swoim współpracownikom, jak coś dobrze zrobią. Nie tylko przelew z wynagrodzeniem się liczy.
Dzięki takim małym gestom nie wszczynamy pożarów.
Wypalenie w nas jest jednak jak wypalanie trawy na wiosnę. Co prawda nie
wolno tego robić, ja jednak pamiętam, gdy w ten sposób pozbywano się pozostałości z poprzedniego roku. Po jakimś czasie, nieśmiało, z czarnej spopielonej
ziemi przedzierają się zielone źdźbła trawy. Na początku nieśmiało, a potem
prawdziwy zalew soczystej zieleni. Wypalenie – dlatego ten termin tak dobrze
pasuje do tego stanu. Gdy w nas jest jedynie popiół i zgliszcza, gdzieś tam
rodzi się coś nowego. Szukajmy tego. Pielęgnujmy, a nagle znowu będziemy
biegać po pięknym trawniku.
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Green Book
JAN URBANOWIC Z
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Pierwsze dwa miesiące roku to zawsze gorący okres w kinie. Powód? Oczywiście Oscary. Tytuły, które
zbierają wiele nominacji, są więc oczywiście najgłośniejsze. W tym roku jednym z takich filmów jest
„Green Book”. Czy ten film zasługuje na statuetki? Na pewno zasługuje na to, by każdy go obejrzał.

/ FILM / Green Book

Są takie filmy, które niczym nie zaskakują, od początku wiemy krok po kroku, jak
się potoczą, a mimo wszystko ich oglądanie sprawia nam ogromną przyjemność.
Taki właśnie jest „Green Book” w reżyserii Petera Farrelly’ego, w którym główne
role zagrali Viggo Mortensen i Mahershala Ali – obaj nominowani do Oscara.
Jest to historia na podstawie prawdziwych wydarzeń, chciałoby się więc napisać,
że najlepsze scenariusze pisze życie. To być może banalne stwierdzenie, które
jednak za każdym razem udowadnia, że jest prawdziwe. W filmie widać bowiem,
że całość jest autentyczna, choć naturalnie spora w tym zasługa aktorów. Główni
bohaterowie to Tony Vallelonga i Don Shirley. Pierwszy jest osiłkiem robiącym
wszystko, by utrzymać rodzinę – raz jest bramkarzem w klubie, a innym razem
bierze udział w konkursach jedzenia hot dogów na czas i za pieniądze. Drugi,
czarnoskóry pianista jazzowy, planuje wyruszyć w trasę koncertową po południowych stanach. Ich losy splatają się, kiedy Shirley zatrudnia Vallelongę jako swojego szofera i ochroniarza podczas wspomnianej trasy.

Jest to historia na podstawie prawdziwych wydarzeń, chciałoby się
więc napisać, że najlepsze scenariusze pisze życie. To być może banalne
stwierdzenie, które jednak za każdym razem udowadnia, że jest prawdziwe.
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Jak nietrudno się domyślić, włoski osiłek początkowo nie jest zachwycony, że będzie
jeździć z czarnoskórym po głębokim południu kraju – wszak lata sześćdziesiąte XX
wieku to nie był najlepszy czas na takie podróże. Szybko jednak ich relacja przeradza
się w początek przyjaźni, która odmieni ich życia. Jeden z nich zobaczy, że czarnoskórzy nie różnią się od białych, a drugi zrozumie, że nie jest samotny na świecie.

„Green Book” to właściwie nihil novi. Takich filmów w historii kina było już wiele
i dobrze wiemy, jak ta historia się potoczy. Nie przeszkadza to jednak cieszyć się
z każdej minuty seansu. Znajdziemy tu bowiem idealny balans pomiędzy humorem,
dramatem i poruszaniem trudnych tematów w łatwy i przystępny sposób. Pomimo
dobrze znanej formuły, film jest niesamowicie świeży i przyjemny w odbiorze.
Wspomniana wcześniej autentyczność pojawia się tu na pewno też za sprawą faktu,
że współautorem scenariusza jest syn jednego z głównych bohaterów filmu.
Zarówno Viggo Mortensen, jak i Mahershala Ali w pełni zasłużyli na nominacje do
Oscara i nie zdziwię się, jeśli obaj te statuetki odbiorą – choć mocniej kciuki trzy-
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mam za Aragorna. Oglądanie tego duetu na ekranie przypominało nieco walkę
Mohameda Ali (zbieżność nazwisk przypadkowa), który z lekkością motyla poruszał się po ringu.
Scenariusz, aktorstwo i wspaniała muzyka – to wszystko sprawiło, że po wyjściu
z kina nie mogłem się doczekać, kiedy ten film obejrzę ponownie. Nie jest on
niczym nowym, jako film pewnie nawet nie zasłużył na najważniejsze nagrody,
ale na pewno warto poświęcić mu czas. To bardzo lekka opowieść o wartościach,
które są w życiu ważne. To konfrontacja z problemami, które od wielu lat wciąż są
obecne w społeczeństwie, lecz w sposób pokazujący nam, że czasami z tymi największymi problemami warto zmierzyć się z uśmiechem na twarzy. Wtedy mamy
największe szanse na wygraną.

„Green Book” to właściwie nihil novi.
Takich filmów w historii kina było już wiele
i dobrze wiemy, jak ta historia się potoczy.
Nie przeszkadza to jednak cieszyć się
z każdej minuty seansu.
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Faworyta
JAN URBANOWIC Z
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Filmy kostiumowe przeżywają ostatnio renesans. Nie ma roku, w którym nie pojawiłby się przynajmniej
jeden głośny film kostiumowy – a to sporo. Nie ma co się dziwić, gdyż publiczność uwielbia takie kino,
a jeszcze lepiej, jak możemy w nim oglądać historie monarchii, najlepiej brytyjskiej.
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Tak właśnie jest w przypadku „Faworyty”, najnowszego filmu Yorgosa Lanthimosa
– reżysera między innymi „Lobstera” czy „Zabicia świętego jelenia”. Znając nazwisko reżysera i jego dotychczasowy dorobek, od razu wiadomo, że „Faworyta”
nie będzie filmem łatwym i przyjemnym w odbiorze. Jak się okazuje, jest to również jego najgłośniejszy film, zarówno komercyjnie, jak i artystycznie, czego
może dowodzić aż dziesięć nominacji do tegorocznych Oscarów. Czy jednak są to
zachwyty zasłużone?
Nie ma co się dziwić, że film zachwyca swoją formą. Kostiumy, scenografie i charakteryzacje są tu naprawdę świetne. Realizacja filmu stoi na najwyższym poziomie, o czym świadczą również zdjęcia, które zdecydowanie wyróżniają się na tle
innych głośnych hitów ostatniego roku. Strona wizualna to jednak nie wszystko.
Od takiego reżysera jak Lanthimos
spodziewamy się, że historia przez

Przez dwie godziny jesteśmy
świadkami walki o wpływy, realizacje
ambicji własnych i politycznych, a także
miłosnych gierek.

niego przedstawiona poruszy nas tak
głęboko, że będziemy w stanie o filmie
rozmawiać jeszcze długo po seansie.
Niestety, chyba nie jestem fanem tego
twórcy, bo jeszcze żaden jego film nie
spodobał mi się na tyle, żebym chciał
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do niego wrócić. Choć muszę przyznać,
że „Faworyta” jest w moim odczuciu
najlepszym, który do tej pory stworzył.
Akcja filmu dzieje się na dworze brytyjskiej królowej Anny na początku
XVIII wieku. Głównymi bohaterkami
filmu są trzy kobiety: królowa Anna
(fenomenalna Olivia Coleman), księżna
Marlborough Sarah Churchill (Rachel
Weisz) oraz Abigail Masham (Emma
Stone). Sarah jest bliską przyjaciółką
królowej (oraz jej potajemną kochanką)
i ma ogromny wpływ na schorowaną
Annę. Pomaga jej to nie tylko w funkcjonowaniu na dworze, ale również
realnie zwiększa wpływy jej męża.
Pewnego dnia do pałacu przyjeżdża
kuzynka Sary, Abigail – niegdyś lady,
która utraciła tytuł szlachecki przez
poczynania swego ojca. Początkowo
zatrudniona jako pomoc kuchenna,
Abigail zauważa szansę, by odmienić
swój los i ułożyć sobie życie na dworze.
Przez dwie godziny jesteśmy świadkami walki o wpływy, realizacje ambicji
własnych i politycznych, a także miłosnych gierek. W tym wszystkim nie

Nie ma co się dziwić, że film zachwyca
swoją formą. Kostiumy, scenografie
i charakteryzacje są tu naprawdę świetne.
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obowiązują żadne zasady, które mogłyby wyznaczać granice ludzkich zachowań.
Między innymi o tym jest „Faworyta”. To historia o brudzie, który jest plamą na
ludzkiej duszy, o pierwotnych instynktach wychodzących z ludzi, gdy tylko mają
okazję spełnić pragnienia – nawet dążąc do tego celu po trupach. Dwie z głównych bohaterek za wszelką cenę chcą być blisko królowej – jedna, by spełnić
swoje zachcianki, druga, by mieć pewną pozycję na przyszłość.
„Faworyta” to przede wszystkim pokaz fenomenalnego aktorstwa. Wszystkie
trzy główne aktorki ukazały tu swój talent i wycisnęły z niego najwięcej, jak tylko
mogły. Na pierwszy plan wysuwa się Olivia Coleman, która daje jeden z najlepszych popisów w całej swojej karierze. Jej królowa Anna jest pełna goryczy,
smutku i żalu. Partnerujące jej Weisz i Stone nie są wcale gorsze. Jedna udowadnia, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i wciąż potrafi zagrać ciekawe
role, a druga, że jej wielki sukces w Hollywood nie był przypadkowy.
Nowy obraz Yorgosa Lanthimosa nie każdemu przypadnie go gustu. Jego zagorzali fani uznają zapewne, że poprzednie filmy były lepsze. Ci, co za twórczością
Greka nie przepadają, zapewne również tu się nie odnajdą. Każdy jednak zgodnie
przyzna, że wobec „Faworyty” nie da się przejść obojętnie. To film świetnie oddający, jak może się skończyć dążenie do celu, bez zwracania uwagi na to, co robi się
po drodze drugiemu człowiekowi. To film o karmie, która wraca i która zawsze nas
odnajdzie. Czy to najlepszy film ostatnich miesięcy? Raczej nie, ale na pewno taki,
o którym chce się dyskutować i który nie pozostawia po sobie oczywistych myśli.
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Premiery DVD i Blu-ray
luty 2019
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DZ I E WC Z Y N A W S I E C I PA JĄ K A
Hollywood postanowiło pominąć drugą i trzecią część
powieści o przygodach Lisbeth Salander i zekranizowało
książkę, której nie napisał Stieg Larsson. W rolę genialnej
hakerki wciela się Claire Foy, znana z dwóch pierwszych
sezonów „The Crown”. Zmiana reżysera oraz głównej
obsady jest mocno odczuwalna i niestety nie ma tu już
klimatu filmu Finchera czy skandynawskiej trylogii.
Premiera: 6 marca 			

B O H E M I A N R H A P S O DY
Biograficzna opowieść o frontmanie zespołu Queen
– Freddiem Mercurym (w tej roli Rami Malek). Choć film
zebrał sporo kontrowersyjnych opinii ze względu na
bardzo wygładzony portret artysty oraz uproszczenie
wielu wątków, to nie można mu odmówić świetnego
muzycznego klimatu. Mogło być znacznie lepiej, ale
dla scen koncertowych warto puścić w domu na kinie
domowym. Zwłaszcza jeśli jest się fanem Queen.
Premiera: 6 marca 			
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CREED 2
Kontynuacja opowieści o Adonisie Creedzie, którego
trenuje legendarny Rocky Balboa. W role główne
ponownie wcielają się Michael B. Jordan i Sylvester
Stallone. Młody bokser musi zmierzyć się z duchami
przeszłości, podnosząc rękawice i stając do walki
z synem rosyjskiego zawodnika, który zabił na ringu
jego ojca. Bardzo dobry film bokserski, który tak
naprawdę nie jest o boksie – czyli podobnie jak było
w przypadku pierwszego „Rocky’ego”.
Premiera: 27 marca
			

FANTA S T YC Z NE Z WIER Z Ę TA:
Z BRO DNIE G RINDELWALDA
Czarodziejski świat od J.K. Rowling powraca.
Ponownie za sprawą „Fantastycznych zwierząt”
i czasów sprzed Harry’ego Pottera. Jest to
bezpośrednia kontynuacja poprzedniego filmu,
lecz niestety nie utrzymała jego świeżości i magii.
Wiele wątków jest tu bardzo wymuszonych,
a sama Rowling, która jest autorką scenariusza,
udowodniła, że ta magia uleciała również z niej.
Niestety, niewiele w tym filmie wyszło, choć
wizualnie prezentuje się dobrze.
Premiera: 13 marca
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Cała muzyka
@c alam uz y k a

J A R O S Ł AW C A Ł A

W O J T E K S O KÓ Ł

S O KÓ Ł

Pierwszy solowy album Sokoła brzmi jak pomyłka w druku.
Trudno uwierzyć, że człowiek, który już jest żywą legendą polskiej rap gry, dopiero teraz wydaje własną płytę. Setki zwrotek
i pewnie tysiące godzin w studio zaowocowały wieloma udanymi
projektami, a sam Wojtek zyskał status jednego z najlepszych
tekściarzy w kraju. Mistrzowski storytelling zaczął się w TPWC,
ZIP Skład i WWO, a kontynuowany był w duetach z PONO czy
z wcześniejszą partnerką Marysią Starostą. Zasadniczo czego się
Sokół nie dotknął, zamieniał w złoto i solidną liczbę odbiorców.
Podobna sytuacja miała miejsce z PROSTO, wytwórnią i firmą
odzieżową, czyli cudownym dzieckiem rapera. Teraz, kiedy Wojtek spokojny o swój stan konta
i respekt na ulicy mógłby leżeć na jednej z rajskich plaż, postanowił zrobić jednak to, na co
chyba po prostu nie miał czasu. Solowa płyta czterdziestoletniego rapera w naszych realiach
brzmi nieco śmiesznie, ale dosyć szybko Sokół pokazuje, że nadal liczy się w tej niby młodzieżowej grze, jaką jest rap. Mało kto ma takie życiowe doświadczenia, łączące hermetyczny
uliczny świat z mainstreamem i nowoczesnymi brzmieniami. „Wojtek Sokół” jest bardzo śmiałym połączeniem wszystkiego, co teraz możemy usłyszeć na listach najczęściej odtwarzanych
utworów na naszym podwórku. Z jednej strony klasycznie rapujący Sokół, jak zwykle sprzedający nam świetną historię, a z drugiej strony trapowy bit, co finalnie okazuje się dobrze brzmieć
razem. W innym numerze można usłyszeć w refrenie cuty z głosem Andrzeja Zauchy i elektronicznym brzmieniem w tle. Ciekawe wydaje się też collabo PRO8L3M i Taco Hemingwayem
w numerze „Napad na bankiet”, gdzie Sokół absolutnie nie odstaje od młodych kotów. Jednym
słowem można określić ten materiał jako świeży – mimo że Sokół nigdy nie porywał swoim
flow, to na solowym albumie dobrze wiedział, jak odpowiednio go „sprzedać”. Długo przyszło
czekać słuchaczom na ten album, ale czuć, że autor musiał nabrać życiowych doświadczeń,
żeby nagrać coś, co może okazać się podsumowaniem jego bogatej muzycznej kariery.

/ CAŁA MUZYKA

184

BRODK A

M T V UNPLUG G ED

Biję się w pierś i przyznaję, że jakimś cudem w grudniowym zwariowanym czasie przegapiłem zapis koncertu
Moniki Brodki dla MTV Unplugged. Tylko najlepsi dostają
taką szansę, MTV robi dla nich wyjątkowe przedsięwzięcie,
jakim bez wątpienia jest Unplugged. Kolejną sprawą jest
samo wyzwanie dla artysty zaproszonego na taki koncert.
Niesamowite miejsce, najlepsi dźwiękowcy, wyjątkowi
muzycy, akustyczne instrumenty i mikrofon, z którym trzeba się zmierzyć. Ten mikrofon uwypukli nawet
najmniejszy błąd, delikatne załamanie w głosie, a na
poprawkę nie ma szans, bo wszystko dzieje się na żywo. Dla Brodki, która w ostatnich
latach przeszła jedną z największych metamorfoz na polskim rynku fonograficznym,
możliwość zaprezentowania swoich utworów w takiej formie jest chyba najlepszą
nagrodą, jakiej mogła się spodziewać. Teraz, kiedy jest dojrzałą artystką alternatywną,
mogła się zmierzyć z tym „trudnym” mikrofonem. Koncert odbył się 12 kwietnia
2018 roku w lubelskim Centrum Spotkania Kultur. Jak się pewnie domyślacie, to nie był
zwykły koncert, tylko jedyne w swoim rodzaju rozbudowane przedsięwzięcie multimedialne. Za oprawę wizualną była odpowiedzialna Aleksandra Wasilkowska, słynna
architektka, urbanistka i scenografka. Całość wyreżyserowała Agnieszka Smoczyńska,
jedna z najciekawszych twórczyń polskiego kina ostatnich lat. W całkowicie nowych
wersjach zaprezentowano 15 utworów – to przede wszystkim niesamowity wokalny
popis Brodki, która w wydaniu akustycznym często brzmi jeszcze lepiej niż ta artystka,
którą znamy z płyt. Brak studyjnej i komputerowej oprawy tworzy wyjątkowy, naturalny klimat, a kiedy dodamy jeszcze sceniczną spontaniczność, to zapis z tego koncertu staje się pozycją obowiązkową. Do każdego występu z serii Unplugged oprócz
własnego materiału artysty dodano również cover. W przypadku Brodki była to prezentacja swojej wersji utworu Nirvany „Heart-Shaped Box”.
Nie zabrakło gościnnych występów, a gości Monika wybrała sobie zacnych. Duety
z Dawidem Podsiadło i Krzysztofem Zalewskim to bardzo mocne pozycje na tym
cudownym albumie. Brodka w minimalistycznej wersji z żywymi instrumentami
potrafi przenieść do innego świata, gdzieś daleko, skąd nie chce się wracać.
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Sznycle opłukać, osuszyć i cieniutko rozbić (najlepiej użyć cienkiej,
• 4 sznycle z piersi indyka (ok.
500 g)
• 50 g sera pleśniowego z niebieską lub zieloną pleśnią
• 1 duże lub 2 mniejsze kwaśne
jabłka
• 8 plastrów boczku wędzonego, cieniutko pokrojonego
• 1/2 szklanka cydru
• 2 łyżki masła klarowanego lub
dobrego oleju
• sól, pieprz

przeźroczystej folii spożywczej, wtedy mięso rozbije się cienko, a nie
zostanie uszkodzone). Mięso posolić i popieprzyć.
Jabłka umyć, obrać i usunąć gniazda nasienne, a następnie pokroić
połowę w cztery cząstki, a resztę w grubą kostkę. Ser pokroić
w grube słupki.
Ułożyć na mięsie ser, cząstki jabłka i bardzo ciasno zwinąć rolady, następnie ułożyć równolegle po dwa plastry wędzonego boczku i owinąć nim
roladki. Całość dokładnie spiąć wykałaczkami lub szpilkami do rolad.
Na patelni rozgrzać tłuszcz i zrumienić zawijasy ze wszystkich stron,
następnie dodać pokrojoną w kostkę resztę jabłek i podlać cydrem.
Dusić pod przykryciem przez ok. 10 min, często przewracając.
Podawać z ziemniakami lub ryżem i żurawiną, można też podać
z jakąś sezonową surówką.
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