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cyfrowych reprodukcji. Jeśli potrafisz  
to docenić.

W setkach takich samych wnętrz, z reprodukcjami 
pochodzącymi z cyfrowych kopiarek nie ma miejsca 
na osobowość. W poszukiwaniu autentyczności, 
oryginalności i prawowitości fotografii 
zawędrowałem do świata ZendoSquare – ręcznie, 
tradycyjnie wywoływanych zdjęć. Zapraszam 
tam niewielu, bo tworzenie ZendoSquare nie jest 
produkcją masową. Na szczęście.

www.zendosquare.com

http://www.zendosquare.com/
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Skoro Majowie odwołali koniec świata, to mamy jesz-
cze trochę do zrobienia.

Życzę Wam zatem spełnienia marzeń i siły na ich 
realizację.

Niech w Waszych przyszłorocznych planach znajdzie 
się raz w miesiącu miejsce, na lekturę najlepszego ma-
gazynu makowego w Polsce.

A nam wszystkim życzę, aby rynek dostarczał cieka-
wych produktów i wydarzeń, o których będziemy mo-
gli dla Was pisać.

Odpocznijcie w święta i hucznie powitajcie nowy 
2013 rok!

Wszystkiego najlepszego!
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 » Norbert	Cała:	
BeoPlay’a A9 zauważyli wszyscy 
bez wyjątku, wszyscy też pomy-
śleli, że zaczynam trenować łucznictwo sportowe.

 » Wojtek	Pietrusiewicz:	
Przekręcanie nazwy produk-
tu jest celowe i jak najbardziej 
zamierzone. Producenci – proszę o stosowanie 
prostszych i łatwiejszych do zapamiętania nazw.

 » Kinga	Ochendowska:	
Jeśli koniec świata nie nastąpi, 
spotkamy się w styczniowym nu-
merze iMagazine. Jeśli nastąpi – cóż… polecam 
survivalowy, wakacyjny felieton i życzę powo-
dzenia w rozpalaniu ognia, przy pomocy dwóch 
patyczków!

 » Sławek	Durasiewicz:	
Też tak macie? Ja, kiedy już oswo-
ję się z aktualną wersją  iPhone’a, 
to czuję się szczerze zawiedziony. Zaczyna mi cze-
goś brakować. Opanowuje mnie jakiś niedosyt, 
brak czegoś tak oczywistego, że... aż nie wiem, 
czego.
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Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. 
Bezprzewodowo.

Dzięki bezprzewodowym głośnikom Hi-Fi Philips Fidelio cała Twoja muzyka 
jest dostępna bezprzewodowo w znakomitej jakości. Muzykę można bez wysiłku 
przesyłać strumieniowo z urządzenia Apple lub Android, a 6 przetworników Hi-Fi 
zapewnia potężny dźwięk i doskonałe odwzorowanie stereo.

http://www.philips.pl/c/wireless_hifi_su_pl_consumer/310304/cat/
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SłaWoMIr DuraSIeWICz

też tak macie? ja, kiedy już oswoję się z aktualną wersją iphone’a, to czuję się 
szczerze zawiedziony. zaczyna mi czegoś brakować. opanowuje mnie jakiś nie-
dosyt, brak czegoś tak oczywistego, że... aż nie wiem, czego. Może z nudów 
zaczynam się zastanawiać, co by tu jeszcze do tego telefonu dodać? Szukam 
nowych aplikacji, unowocześnień…

czegO brakUje 
w iPhOne’ie?
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o fi rmie D.Bramante1928 w iMagazine pisaliśmy już kilkukrotnie. Do tej pory 
pokazywaliśmy Wam pokrowce na ipady, ale tym razem zawitało do nas coś 
większego – torba na laptopa Leather Messenger.

DoMINIK łaDa

Produkty D.Bramante1928 uwielbiam z dwóch powo-
dów – są świetnej jakości i mają genialne wzornictwo 
– eleganckie, nienarzucające się, minimalistyczne. Po 
co przesadzać.

Użycie jasnej skóry – dla mnie strzał w dziesiątkę. 
Przy całym zalewie przede wszystkim ciemnych, albo 

wręcz czarnych toreb, Leather Messenger wygląda orygi-
nalnie i ekskluzywnie. A jakość skóry jeszcze to potęguje.

Jak na rasowego “messengera” przystało, mamy sze-
roki pasek wykonany z połączenia materiału i skóry, 
z szerokimi klamrami służącymi do ustawiania jego dłu-
gości. Klapa nie ma zbędnych zapięć, guzików ani  innych 

tOrba
D.bramante1928 

leather meSSenger
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Kolejna para słuchawek, tym 
razem od mojego ulubionego 

Bowers & Wilkins, trafi ła na moją 
głowę. Byłem oczywiście 

bardzo entuzjastycznie do nich 
nastawiony, ale niestety 

moje zapędy zostały lekko 
przyhamowane…

WojteK pIetruSIeWICz

 » Budowa i ergonomia

To dwie bardzo ważne rzeczy, które decydują, 
czy w codziennym użytkowaniu będziemy za-
dowoleni z zakupu, czy nie. Metalowo-ma-
teriałowy pałąk jest znakomicie wykonany, 
podobnie zresztą jak cała reszta. Wszyst-
kie elementy z tworzywa sztucznego po-
kryte są warstwą soft-touch, która nada-
je im wyjątkowy charakter, a metalowe 
elementy z kolei wyglądają jakby były 
stworzone przynajmniej z taką pre-
cyzją, jak iPhone 5. Jednym słowem. 
Znakomicie!

Niestety, nie wszystko zostało do końca 
przemyślane. Puszki możemy rozmontować 

w bardzo prosty sposób – nauszniki montowa-
ne są na magnes. Całość stworzono tak, abyśmy 

mogli w łatwy sposób wymienić kabel. W opakowaniu 
znajdziemy dwa – jeden tradycyjny, a drugi z  pilotem 

bOwerS & wilkinS

p3
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Podstawowe możliwości nagrywania 
podcastów oferuje choćby dołącza-
ny do każdego nowego Maka Gara-
ge Band z pakietu iLife. Gorzej zaczy-
na się jednak dziać, gdy w podkaście 
uczestniczy kilka osób z różnych części 
kraju lub nawet świata. Wtedy trzeba 
posłużyć się dodatkowo jakimś komuni-
katorem (zapewne w zdecydowanej więk-
szości przypadków będzie to Skype), który 
musi być przechwycony w celu nagrania, jeśli nie 
chcemy bawić się w późniejszą synchronizację ścieżek. 
Wtedy trzeba szukać pomocy wśród innych aplikacji, 
z których prym zdecydowanie wiedzie Audio Hijack Pro.

 » Audio Hijack Pro

Dzieło amerykańskiej firmy Rogue Amoeba pozwa-
la w bardzo szybki sposób rozpocząć nagrywanie. Po 
uruchomieniu aplikacji zobaczymy okno podzielone na 

trzy części. U góry widnieje pięć 
przycisków – Hijack do rozpoczę-

cia przechwytywania źródła; Mute 
do wyciszenia; Record do rozpoczęcia 
nagrywania; Pause, jak sama nazwa 
wskazuje do wstrzymania nagrywania 

oraz Split to rozdzielenia pliku, w któ-
rym nagrywane jest źródło. Z kolei z le-

wej strony widnieje lista aplikacji i urzą-
dzeń, z których można przechwycić dźwięk. 

Jeśli danego programu lub urządzenia tam nie 
ma, po prostu go dodajemy. Z prawej strony znajduje 
się natomiast panel ustawień dla wybranej konfigura-
cji. W pięciu kolejnych zakładkach możemy dostosować 
opcje do własnych potrzeb, które chciałbym pokrótce 
przybliżyć.

Input. W tym miejscu wybieramy źródło dźwięku. 
Do wyboru mamy aplikacje, urządzenie audio, radio 
AM / FM oraz dźwięki systemowe. Po wybraniu pierw-
szej opcji wskazujemy oczywiście żądaną aplikację. Do-
datkowo możemy skonfigurować również podstawowe 

aUDiO hijack PrO
podstawowe

narZędZie
podCastera

MaCIej SKrzypCzaK

zauważyłem, że ostatnio w branży It podcasty zyskują coraz większą popu-
larność. Sam miałem przyjemność uczestniczyć w kilku z nich, dzięki czemu 
mogłem spełnić również część swoich marzeń. Wkrótce planuję również wy-
startować z własnym podcastem (aczkolwiek na razie nie chcę zdradzać wię-
cej szczegółów).
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Małgorzata łaDa

• 2 grubsze plastry szynki lub innej wędliny

• 2 jabłka dość kwaśne

• 2 ogórki kwaszone

• 2 jajka na twardo

• 1 łyżka posiekanej natki z pietruszki

• 2-3 liście sałaty

•  2 łyżki majonezu lub 2 łyżki kwaśnej śmietany 

rozmieszanej z 1 łyżeczką musztardy

• sól, pieprz

Szynkę	pokroić	w kostkę,	jabłka	i ogórki	–	razem	ze	
skórką	–	pokroić	w dość	grubą	kostkę.
Jajka	 i natkę	 posiekać.	Wszystkie	 składniki	wy-
mieszać	dokładnie,	 dodać	majonez,	 sól	 i pieprz.	
	Salaterkę	wyłożyć	sałatą	i delikatnie	przełożyć	na	
nią	sałatkę.	Można	udekorować	natką	oraz	kawał-
kami	jabłek.

S M A C Z N E G O «

Sałatka 
Z jabłkieM

 » 2012 nr 12 » Film » pokłosie 124

jaN urBaNoWICz

POkłOSie
Władysław pasikowski powraca po 11 latach nieobecności. „pokłosie” to fi lm 
bardzo kontrowersyjny. trzyma jednak poziom, do jakiego przyzwyczaił nas 
reżyser, w swoich poprzednich produkcjach.

Muszę przyznać, że od momentu obejrzenia trailera 
„Pokłosia”, chciałem ten fi lm obejrzeć. Oczywiście naj-
większą zachętą było samo nazwisko reżysera – Włady-
sława Pasikowskiego chyba nie trzeba bowiem nikomu 
przedstawiać. Stworzył on jedne z najlepszych drama-
tów sensacyjnych w historii polskiego kina. Obie czę-
ści „Psów”, czy „Demony wojny według Goi” to świetne 
kino, które po prostu trzeba zobaczyć.

Przez 11 lat bardzo mi brakowało Pasikowskiego. 
„Reich” – ostatni z jego fi lmów z 2001 roku – nie zro-
bił co prawda na mnie takiego wrażenia jak wcześniej-
sze fi lmy, i tak był jednak lepszy niż 90% fi lmów kręco-
nych obecnie.

Kolejnym impulsem do zobaczenia „Pokłosia” 
były kontrowersje wokół tego fi lmu. Nie wnikałem 
wcześniej w to, o czym dokładnie jest ta produkcja. 

     

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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też tak macie? ja, kiedy już oswoję się z aktualną wersją iphone’a, to czuję się 
szczerze zawiedziony. zaczyna mi czegoś brakować. opanowuje mnie jakiś nie-
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o fi rmie D.Bramante1928 w iMagazine pisaliśmy już kilkukrotnie. Do tej pory 
pokazywaliśmy Wam pokrowce na ipady, ale tym razem zawitało do nas coś 
większego – torba na laptopa Leather Messenger.

DoMINIK łaDa
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nalnie i ekskluzywnie. A jakość skóry jeszcze to potęguje.

Jak na rasowego “messengera” przystało, mamy sze-
roki pasek wykonany z połączenia materiału i skóry, 
z szerokimi klamrami służącymi do ustawiania jego dłu-
gości. Klapa nie ma zbędnych zapięć, guzików ani  innych 

tOrba
D.bramante1928 

leather meSSenger
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Kolejna para słuchawek, tym 
razem od mojego ulubionego 

Bowers & Wilkins, trafi ła na moją 
głowę. Byłem oczywiście 

bardzo entuzjastycznie do nich 
nastawiony, ale niestety 

moje zapędy zostały lekko 
przyhamowane…

WojteK pIetruSIeWICz

 » Budowa i ergonomia

To dwie bardzo ważne rzeczy, które decydują, 
czy w codziennym użytkowaniu będziemy za-
dowoleni z zakupu, czy nie. Metalowo-ma-
teriałowy pałąk jest znakomicie wykonany, 
podobnie zresztą jak cała reszta. Wszyst-
kie elementy z tworzywa sztucznego po-
kryte są warstwą soft-touch, która nada-
je im wyjątkowy charakter, a metalowe 
elementy z kolei wyglądają jakby były 
stworzone przynajmniej z taką pre-
cyzją, jak iPhone 5. Jednym słowem. 
Znakomicie!

Niestety, nie wszystko zostało do końca 
przemyślane. Puszki możemy rozmontować 

w bardzo prosty sposób – nauszniki montowa-
ne są na magnes. Całość stworzono tak, abyśmy 

mogli w łatwy sposób wymienić kabel. W opakowaniu 
znajdziemy dwa – jeden tradycyjny, a drugi z  pilotem 

bOwerS & wilkinS

p3
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Podstawowe możliwości nagrywania 
podcastów oferuje choćby dołącza-
ny do każdego nowego Maka Gara-
ge Band z pakietu iLife. Gorzej zaczy-
na się jednak dziać, gdy w podkaście 
uczestniczy kilka osób z różnych części 
kraju lub nawet świata. Wtedy trzeba 
posłużyć się dodatkowo jakimś komuni-
katorem (zapewne w zdecydowanej więk-
szości przypadków będzie to Skype), który 
musi być przechwycony w celu nagrania, jeśli nie 
chcemy bawić się w późniejszą synchronizację ścieżek. 
Wtedy trzeba szukać pomocy wśród innych aplikacji, 
z których prym zdecydowanie wiedzie Audio Hijack Pro.

 » Audio Hijack Pro

Dzieło amerykańskiej firmy Rogue Amoeba pozwa-
la w bardzo szybki sposób rozpocząć nagrywanie. Po 
uruchomieniu aplikacji zobaczymy okno podzielone na 

trzy części. U góry widnieje pięć 
przycisków – Hijack do rozpoczę-

cia przechwytywania źródła; Mute 
do wyciszenia; Record do rozpoczęcia 
nagrywania; Pause, jak sama nazwa 
wskazuje do wstrzymania nagrywania 

oraz Split to rozdzielenia pliku, w któ-
rym nagrywane jest źródło. Z kolei z le-

wej strony widnieje lista aplikacji i urzą-
dzeń, z których można przechwycić dźwięk. 

Jeśli danego programu lub urządzenia tam nie 
ma, po prostu go dodajemy. Z prawej strony znajduje 
się natomiast panel ustawień dla wybranej konfigura-
cji. W pięciu kolejnych zakładkach możemy dostosować 
opcje do własnych potrzeb, które chciałbym pokrótce 
przybliżyć.

Input. W tym miejscu wybieramy źródło dźwięku. 
Do wyboru mamy aplikacje, urządzenie audio, radio 
AM / FM oraz dźwięki systemowe. Po wybraniu pierw-
szej opcji wskazujemy oczywiście żądaną aplikację. Do-
datkowo możemy skonfigurować również podstawowe 

aUDiO hijack PrO
podstawowe

narZędZie
podCastera

MaCIej SKrzypCzaK

zauważyłem, że ostatnio w branży It podcasty zyskują coraz większą popu-
larność. Sam miałem przyjemność uczestniczyć w kilku z nich, dzięki czemu 
mogłem spełnić również część swoich marzeń. Wkrótce planuję również wy-
startować z własnym podcastem (aczkolwiek na razie nie chcę zdradzać wię-
cej szczegółów).
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Małgorzata łaDa

• 2 grubsze plastry szynki lub innej wędliny

• 2 jabłka dość kwaśne

• 2 ogórki kwaszone

• 2 jajka na twardo

• 1 łyżka posiekanej natki z pietruszki

• 2-3 liście sałaty

•  2 łyżki majonezu lub 2 łyżki kwaśnej śmietany 

rozmieszanej z 1 łyżeczką musztardy

• sól, pieprz

Szynkę	pokroić	w kostkę,	jabłka	i ogórki	–	razem	ze	
skórką	–	pokroić	w dość	grubą	kostkę.
Jajka	 i natkę	 posiekać.	Wszystkie	 składniki	wy-
mieszać	dokładnie,	 dodać	majonez,	 sól	 i pieprz.	
	Salaterkę	wyłożyć	sałatą	i delikatnie	przełożyć	na	
nią	sałatkę.	Można	udekorować	natką	oraz	kawał-
kami	jabłek.

S M A C Z N E G O «

Sałatka 
Z jabłkieM
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jaN urBaNoWICz

POkłOSie
Władysław pasikowski powraca po 11 latach nieobecności. „pokłosie” to fi lm 
bardzo kontrowersyjny. trzyma jednak poziom, do jakiego przyzwyczaił nas 
reżyser, w swoich poprzednich produkcjach.

Muszę przyznać, że od momentu obejrzenia trailera 
„Pokłosia”, chciałem ten fi lm obejrzeć. Oczywiście naj-
większą zachętą było samo nazwisko reżysera – Włady-
sława Pasikowskiego chyba nie trzeba bowiem nikomu 
przedstawiać. Stworzył on jedne z najlepszych drama-
tów sensacyjnych w historii polskiego kina. Obie czę-
ści „Psów”, czy „Demony wojny według Goi” to świetne 
kino, które po prostu trzeba zobaczyć.

Przez 11 lat bardzo mi brakowało Pasikowskiego. 
„Reich” – ostatni z jego fi lmów z 2001 roku – nie zro-
bił co prawda na mnie takiego wrażenia jak wcześniej-
sze fi lmy, i tak był jednak lepszy niż 90% fi lmów kręco-
nych obecnie.

Kolejnym impulsem do zobaczenia „Pokłosia” 
były kontrowersje wokół tego fi lmu. Nie wnikałem 
wcześniej w to, o czym dokładnie jest ta produkcja. 
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od dawna szukałem zewnętrznego akumulatora, który byłby w stanie nałado-
wać iphone’a, ipada, Mifi oraz kilka innych akcesoriów. Mophie okazał się strza-
łem w dziesiątkę.

WojteK pIetruSIeWICz

ProJuice Powerpack Station Duo posiada dwa por-
ty USB 2.0. To do nich możemy podłączyć urządze-
nia, które chcemy naładować 
oraz jeden port microUSB, 
który służy do ładowania 
go. Na bocznej ściance moż-
na dodatkowo sprawdzić po-
ziom naładowania za pomocą 
przycisku, który jest jedno-
cześnie bardzo minimalistycz-
nie rozwiązanym fragmentem 

 » Wygląd oraz możliwości

Mophie – oprócz zgrabnych obudów z wbudowanymi 
akumulatorami – produkuje również przenośne aku-
mulatory o różnych pojemnościach i właściwościach. 
Na model Juice Pack Powerstation Duo zdecydowałem 
się z jednego prostego powodu – ma akumulator o po-
jemności 6000 mAh, który może jednocześnie ładować 
dwa urządzenia, w tym jednego iPada (ładowanie dwóch 
jest niezalecane). Całości dopełnia fakt, że urządzenie 
jest bardzo zgrabne i proste w formie. Czarny sześcian 
z metalową obwolutą prezentuje się znakomicie. Miłe 
wrażenia dotykowe zapewnia materiał “soft-touch”.

mOPhie
juiCe paCk 
powerstation duo

„ takie urządzenie 
rzadko jest mi 

potrzebne. kiedy 
jednak już jest, 
to ratuje życie

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi 	Acrobat	Reader. Na 
iPadach lub iPhone’ie/iPodzie Touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez aplikację iBooks lub eGazety	
	Reader. W przypadku iBooks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

W przypadku eGazety	Readera	trzeba być zarejestrowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, każdorazo-
wo, gdy będzie pojawiało się nowe wydanie iMagazine, informacja o tym pojawi się wewnątrz aplikacji i magazyn 
będzie można pobrać bezpłatnie przez Internet. «
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tytułowa 
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wydaniu 
artykułów.
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„itunes – 12 Days of christmas” 
powraca
W zeszłym roku Apple po raz pierwszy w historii 
wydało swoją świąteczną aplikację – nazywała się 
12 Days of Christmas. Niedawno została ona zaktu-
alizowana i „wspiera” teraz rok 2012. Co to oznacza?

Po prostu kontynuacja świetnej akcji. Dla niewta-
jemniczonych, bądź zapominalskich, tłumaczę: Ap-
ple, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, postanowiło 
codziennie oferować jedną rzecz ze swojego sklepu, 
iTunes Store, w cenie obniżonej do 0 Euro. Ot, taki 
prezent dla użytkowników. Wszystko trwało (i trwać 
będzie) 12 dni: od 26 grudnia do 6 stycznia. W tym 

czasie, mamy możliwość załapania się na darmo-
wą grę, aplikację czy piosenkę. Kto wie, może Miko-
łaj przyniesie też jakiś film dla nas? Pozostaje cze-
kać. W tym momencie, 12 Days of Christmas odlicza 
czas pozostały do startu akcji. Od 26 grudnia bę-
dzie informować o promocji, nie zapomniano rów-
nież o stosownych powiadomieniach.

Aplikację można zainstalować za darmo na urzą-
dzeniach z iOS.

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się następujące ak-
tualizacje dla komputerów Apple:

•	 	OS	X	Mountain	Lion	10.8.2 Supplemental 
Update 2.0 26,65MB

•	 	Thunderbolt	Firmware Update v1.1 442 KB
•	  LED	Cinema	Display	Software Update 1.1 

875 KB
•	 iTunes 11 191.08 MB
•	 	Digital	Camera	RAW	Compatibility Update 

4.02 5.06 MB
•	 iWork	9.3 316.7 MB

Użyteczna rada. Pamiętajcie, aby przed każdą ak-
tualizacją naprawić uprawnienia na dysku oraz zro-
bić back-up danych.

Mujjo wprowadza 
nowe pokrowce
Mujjo,	wspominana	przez	nas	już	w	iMagazine	
holenderska	marka,	wprowadza	nową	kolekcję	
pokrowców	–	dla	iPadów	mini	oraz	Macbooków	
Pro	13″	z	ekranami	Retina.

Pokrowce są piękne. Tradycyjnie już dla Mujjo, wy-
konane z filcu i skóry. Kosztują odpowiednio 45EUR 
i 60EUR.

Nowe iTunes 11
W	aktualizacjach	systemowych	lub	na	stronie	iTu-
nes.com,	 znajdziecie	 nową	 wersję	 tego	 jednego	
z	podstawowych	programów	w	OS	X.	Paczka	z	pro-
gramem	to	około	200MB.	To,	co	najbardziej	rzuca	się	
w	oczy	po	instalacji,	to	zupełnie	nowy	wygląd. Kon-
serwatywni użytkownicy będą musieli się do niego przy-
zwyczaić, bo zmieniło się praktycznie wszystko. Szcze-
gółowa lista zmian wygląda następująco

– Zaprojektowany całkiem od nowa. iTunes pozwa-
la w przyjemny sposób obsługiwać i odtwarzać muzy-
kę, filmy i programy TV. Na pewno spodoba Ci się okno 
programu bez obramowania przy krawędziach, własne 
projekty dla każdego albumu, filmu czy programu TV 
w bibliotece oraz otrzymywanie spersonalizowanych re-
komendacji przy każdym kliknięciu w sklepie.

– Nowy sklep. Sklep iTunes Store został zaprojekto-
wany zupełnie od nowa – przejrzysty wygląd ułatwia 
przeglądanie popularnych rzeczy i odkrywanie nowych, 
które mogą stać się Twoimi ulubionymi.

– Odtwarzanie kupionych materiałów w iCloud. Mu-
zyka, filmy i programy TV kupione w iCloud są teraz wy-
świetlane w bibliotece. Aby je zobaczyć, wystarczy zalo-
gować się przy użyciu Apple ID. Kliknij dwukrotnie, aby 

odtwarzać je bezpośrednio z iCloud, lub pobierz kopię, 
którą możesz zsynchronizować na urządzeniu lub od-
twarzać poza siecią.

– Następne. Teraz można łatwo zobaczyć, jakie utwo-
ry będą odtwarzane jako następne – wszystko w jed-
nym miejscu. Aby je szybko wyświetlić, wystarczy klik-
nąć w ikonę Następne na środku ekranu. Można też 
w każdej chwili porządkować, dodawać lub pomijać 
utwory.

– Nowy miniodtwarzacz. Teraz możesz zrobić o wie-
le więcej, wykorzystując o wiele mniej miejsca. Oprócz 
pokazywania odtwarzanego utworu, miniodtwarzacz 
wyświetla teraz grafikę albumu, dodaje następne utwo-
ry i ułatwia wyszukiwanie utworów do odtwarzania 
– wszystko to w mniejszej i bardziej eleganckiej formie.

– Ulepszone wyszukiwanie. Znajdowanie rzeczy w iTu-
nes nigdy nie było łatwiejsze. Wystarczy wprowadzić 
tekst w polu wyszukiwania, a natychmiast wyświetlo-
ne zostaną wyniki z całej biblioteki. Wybierz wynik, aby 
program iTunes do niego przeszedł.

– Synchronizacja odtwarzania. Teraz iCloud pamię-
ta za Ciebie miejsce filmu lub programu TV. Odtwarza-
nie filmu lub odcinka programu TV na iPhonie, iPadzie, 
iPodzie touch lub Apple TV jest wznawiane w miejscu, 
w którym zostało przerwane.
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Zbiór WSZYSTKICH 
reklam Apple w jednym 
miejscu
Macie	dziś	wieczorem	trochę	czasu?	Jeśli	tak,	to	pro-
ponujemy	Wam	noc	reklamożerców	–	teoretycznie	
wszystkie	reklamy	Apple,	zebrane	na	jednym	kana-
le	na	YouTube.

Filmów jest w sumie 485, czyli licząc średnio 30 se-
kund na jedną reklamę, będziecie mieli ok 4 godzin oglą-
dania…dużo tego, ale niektóre z reklam są kultowe i war-
to je sobie przypomnieć.

Filmy znajdziecie TUTAJ – można je obejrzeć jednym 
ciągiem, jako listę odtwarzania, lub wybrać te według 
Was najlepsze.

Miłego oglądania.

Kim są fani ebooków? 
Wyniki badania Virtualo
Na	tegorocznych	Targach	Książki	w	Krakowie,	w	spe-
cjalnej	strefie	dedykowanej	ebookom,	firma	Virtu-
alo	–	jeden	z	największych	dostawców	kontentu	cy-
frowego	zrealizowała	krótkie	badanie,	aby	poznać	
profil	fanów	e-książek. Celem badania było zebranie 
informacji na temat e-czytelnika odwiedzającego tar-
gi, jego doświadczeń związanych z kupnem i użytkowa-
niem e-książek oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak 
wygląda profil potencjalnego Klienta zainteresowane-
go ebookami.

Kim	są	fani	ebooków?
Jak wynika z ankiety, wśród odwiedzających Ebook 

Fun Zone przeważały kobiety, stanowiły 62% w stosun-
ku do 38% mężczyzn. Najwięcej fanów ebooków to lu-
dzie młodzi: 44% z nich ma 15-24 lata, jak również oso-
by w wieku 25-34 lat aktywne zawodowo – 22%. Liczną 
grupę – 19% badanych stanowią osoby między 35-44 
rokiem życia. Najniższy odsetek zdeklarowanych fa-
nów ebooków ma pomiędzy 45-54 rokiem życia, sta-
nowią oni 13% oraz powyżej 54 lat tylko 2%. Struktu-
ra wiekowa deklarujących się w badaniu e-czytelników 
odzwierciedla chęć korzystania z mobilnych aplikacji 
i pojawiających się na bieżąco nowych urządzeń tech-
nologicznych, z których najchętniej korzystają ludzie 
młodzi (ponad 15% to studenci) i osoby wieku 25-34 
lat (ponad 50% z nich ma wykształcenie wyższe). Więk-
szość z e-czytelników, ponad 60%, zamieszkuje duże 
i bardzo duże miasta.

Decydując się na realizacje badania w strefie de-
dykowanej ebookom na tegorocznych Targach Książ-
ki w Krakowie, chcieliśmy dotrzeć do pasjonatów ksią-
żek elektronicznych, którzy odwiedzili stoisko Virtualo, 
aby porozmawiać o czytnikach, zapoznać ich z najnow-
szą ofertą i umożliwić spotkanie z ekspertami rynku 
– mówi Małgorzata Błaszczyk, Marketing Manager firmy 
Virtualo. Po raz pierwszy w historii targów we współ-
pracy z największymi wydawnictwami zorganizowali-
śmy specjalną strefę – Ebook Fun Zone, która cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem e-czytelników – doda-
je Pani Małgorzata Błaszczyk.

Z	jakich	urządzeń	korzystamy	do	e-lektury?
Jak wynika z badania ciągle jeszcze większość re-

spondentów, mimo rosnącej dynamicznie sprze-
daży e-czytników korzysta z laptopa, stanowią oni 
aż 62%  wszystkich uczestników badania. Ponad 17% 
to posiadacze popularnych smartphonów, a 15% to po-
siadacze e-czytników wśród których największą gru-
pę stanowią Kindle – 10%. Właścicielami tabletów jest 
według deklaracji 6% wszystkich osób biorących udział 
w badaniu.

Czym	kierujemy	się	przy	zakupie	e-czytnika?
Obserwując rosnącą liczbę sprzedaży e-czytników, 

która zapewne znacznie się zwiększy w okresie przed-
świątecznym postanowiliśmy zapytać jakimi kryteria-
mi kierują bądź kierowali się kupujący. Dwie najczęściej 
zaznaczane w badaniu odpowiedzi to: przeznaczenie 
urządzenia – do pracy, edukacji i wypoczynku – 22% 
oraz cena, którą wybrało 21% osób. Kolejne wysoko 
wskazane z listy kryterium wyboru to wielkość ekra-
nu – 19% odpowiedzi. Dla 10% respondentów wybór 
związany jest z dostępnymi formatami -10% wskazań 
oraz z systemem operacyjnym 5% odpowiedzi. Obec-
nie mniejszym problemem niż dawniej jest dostępność 
formatów na konkretne urządzenia. Nie musimy już po-
dejmować decyzji kierując się tym kryterium, gdyż na 
Virtualo.pl content jest sprzedawany w opcji multiforma-
tu – Klient płaci zatem za treść, a nie za format, a w ce-
nie ma wszystkie dostępne formaty dla danego tytułu 
– tłumaczy Małgorzata Błaszczyk.Tylko 7% responden-
tów dokonuje zakupu e-czytnika kierując się marką, to 
niewiele w porównaniu z osobami nabywającymi tele-
fony komórkowe czy komputery, dla których marka jest 
bardzo istotna.

Jakie	ebooki	najczęściej	czytamy?
Najczęściej jak wynika z badania czytamy ebooki z ka-

tegorii: fantastyka 21% wskazań oraz literaturę piękną 
– jak deklaruje 20% badanych oraz kryminał, sensacje 
i horror – łącznie 17% e-czytelników. Chętnie sięga-
my również po literaturę faktu i e-książki edukacyjne 

https://www.youtube.com/playlist?list=UUKB83fAKU3YoXXuGDH5B1YA&feature=plcp
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również bogatej oferty e-książek. Jako jeden z najwięk-
szych dystrybutorów e-kontentu zdajemy sobie z tego 
sprawę, aktywnie tworząc nowe dedykowane usługi za-
równo dla rynku b2c jak b2b.

Fajne obudowy 
do iPhone’ów dla graczy
Jeśli	jesteś	zapalonym	graczem,	albo	masz	takiego	
w	rodzinie	lub	wśród	znajomych	i	szukasz	już	dla	nie-
go	gwiazdkowego	prezentu,	to	może	zainteresuje	Cię	
propozycja,	przedstawiona	przez	IQ	Publishing. Tak, 
to jest ta sama firma, która chyba jako jedyna na na-

szym rynku, wydaje zlokalizowane gry dla maków, któ-
rym zazwyczaj patronuje iMagazine.

IQ Publishing wprowadziło etui do telefonów, z gra-
fiką pochodzącą z popularnych gier komputerowych.

Oferta obejmuje 12 licencjonowanych etui z grafiką, 
pochodzącą z poniższych gier:

MEDAL	OF	HONOR®	WARFIGHTER (2 różne wersje)
NEED	FOR	SPEED™
THE	SIMS	™
BATTLEFIELD	3®
MASS	EFFECT	™
DRAGON	AGE™
MIRROR’S	EDGE	™
DEAD	SPACE™	2
CALL	OF	DUTY®:	BLACK	OPS	II (3 różne wersje)

Etui przygotowano do telefonów iPhone 4/4S/5 i Sam-
sung Galaxy SIII.

Dodatkowo, w każdym komplecie znajduje się folia 
ochronna do zabezpieczenia ekranu telefonu.

– obie kategorie wskazuje po 11% badanych. Na kolej-
nych pozycjach na liście najczęściej czytanych ebooków 
są tytuły dla dzieci, poradniki oraz książki biznesowe 
i publicystyka.

Czym	się	kierujemy	wybierając	ebooka?
Dla fanów ebooków najważniejszy przy wyborze jest 

tytuł, autor oraz wydawnictwo – łącznie 57% wskazań. 
Kolejną kluczową kwestią jest oczywiście cena, którą 
zaznaczyło w ankiecie ponad 26% uczestników bada-
nia. Wybierając ebooka oczywiście kierujemy się rów-
nież dostępnymi formatami jak wskazuje 12% bada-
nych, pozostałych 5% podaje inne mniej znaczące cechy. 
W tym miejscu warto wspomnieć o bundlach czyli pa-
kietach składających się z książki drukowanej oraz ebo-
oka o tym samym tytule, które zostały wprowadzone 
na rynek w czerwcu tego roku przez Virtualo i Empik. 
Oferta ta wspiera promocje ebooków wśród tradycyj-
nych czytelników i zachęca ich do skorzystania z nowej 
formy lektury.

Jak	 postrzegamy	 dostępną	 na	 rynku	 ofertę	
e-booków?

Biorąc pod uwagę, iż porównaniu z Europą Zachodnią 
udział książek elektronicznych w rynku wydawniczym 
w Polsce stanowi około 1%, nie dziwi nas szczególnie 
fakt, iż aż 57% respondentów ocenia ofertę ebooków 
jako uboższą od oferty książek papierowych, ale ak-
ceptowalną. Wysoka dynamika wzrostu i duży poten-
cjał rynku jak zgodnie wskazują eksperci sprawia, że no-
wych e-czytelników szybko przybywa, a dla 19% z nich 
oferta jest wystarczająca. Na drugim biegunie znajduje 
się 18% respondentów dla których propozycja dostęp-
nych ebooków jest niewystarczająca, najczęściej w ich 
wypowiedziach pada stwierdzenie, iż brakuje ważnych 
tytułów lub nie znajdują nic dla siebie. Tylko 7% z ba-
danych nie potrafi odnieść się do oferty książek elek-
tronicznych zaznaczając, iż nie kupują ebooków/audio-
booków w księgarniach.

Badanie zostało opracowane na podstawie da-
nych zebranych z ankiety, którą wypełniały oso-
by odwiedzające stoisko Virtualo w Salonie Nowych 
 Mediów na Targach Książki w Krakowie w październi-
ku 2012 roku. Ankietę w dniu realizacji badania wypeł-
niło ponad 230 osób, które zdeklarowały się jako fani 
ebooków.

Badanie ankietowe zrealizowane przez firmę Virtu-
alo wskazują jasno, co potwierdzają również inne pu-
blikowane dane dotyczące rynku ebooków, iż mamy do 
czynienia z dynamicznie rosnącą liczbą e-czytelników. 
W większości są to młodzi ludzie, którzy jasno precyzują 
swoje oczekiwania i potrzeby dotyczące oferty. Oczeku-
ją oni zarówno innowacyjnych, ciekawych rozwiązań jak 
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Polski App Store 
– zdecydowanie 
bez rock’n’rolla…
Przed	weekendem,	dokładnie	w	piątek	wieczorem,	
daliśmy	Wam	znać,	 że	 jeszcze	przez	kilka	godzin,	
w	promocji	znajdować	się	będzie	świetna	aplikacja	
Elasticam.

Następnego dnia skontaktowałem się z Sylwestrem 
Łosiem z Lucky Clan (znanych też m.in. z przebojowego 
ArtStudio) z pytaniem, czy informacja, którą zamieści-
liśmy w ostatnim momencie, dała jakiś efekt.

Okazuje się, że dała. Za zgodą autora, publikuję Wam 
odpowiedź jaką otrzymałem:

„504 ściągnięć Elasticama wczoraj w Polsce. Z cze-
go ok. 100 było normalnych, a ok. 400 po Waszym info!

Dało to max 7 miejsce overall na iPhone’a i 15 miej-
sce na iPada.

Wynika z tego, że w Polsce, 1-wsze miejsce w darmo-
wych apkach na iPhone’a wymaga ok 700-1000 ściągnięć.

Z debiutu Top Camery, która 10 dni była Top 1 w Pol-
sce mogę podać, że żeby wejść na 1 miejsce w płat-
nych w Polsce na iPhone’a, trzeba mieć ok 100 ścią-
gnięć dziennie.”

Przyznam się szczerze, że szału nie ma. Powiem wię-
cej – jest raczej tragicznie. 1000 pobrań, aby być nume-
rem 1 w Polsce?

Jak to się ma do liczb jakie krążą po sieci dotyczących 
ilości sprzedanych w Polsce iPhone’ów i iPadów? Sami 
ocenialiśmy kilkukrotnie ilość iPhone’ów na poziomie 
ok 600tys., a iPadów na +60tys.

Czy to oznacza, że ludzie w Polsce kupują iGadżety 
i potem nie instalują na nich programów? Czy też infor-
macje na temat ilości sprzedanego w Polsce sprzętu są 
mocno zawyżone?

Pewnie wszystkiego po trochu.
Sylwester Łoś podesłał też parę innych ciekawych 

danych:
„… trochę znalezione w necie, trochę z moich 

doświadczeń.
Jeśli chodzi o darmowe aplikacje na iPhone’a w USA, 

to 25tys ściągnięć daje miejsce #50.
Żeby się znaleźć w top 10 trzeba mieć ok 80 tys 

ściągnięć.
Wiadomo też, że ze wszystkich ściągnięć, 90% to dar-

mowe, a 10% płatne
I wiadomo ze USA to ok 33% całego rynku w App 

Store.
W przypadku iPada te liczby są ok 3x mniejsze.”
Jak widzicie, liczb nawet nie ma sensu nawet 

porównywać.
W każdym razie – jak widać z informacji, które dosta-

liśmy – rynek polski jest bardzo płytki i nie ma się cze-
mu dziwić, że Apple nie traktuje nas priorytetowo, a de-
weloperzy szukają zarobku poza granicami.

Przy takich ilościach pobrań, z polskiego klienta wy-
żyć raczej się nie da.

Gear4 wprowadza 
do swojej oferty 
Lightning Dock
Czym	iPhone	5	wyróżnia	się	na	tle	starszych	braci?	
Większy	ekran,	smukła	obudowa,	nowe	złącze	doku-
jące.	Jest	też	coś	jeszcze:	jest	to	pierwszy	iPhone,	do	
którego	Apple	nie	zrobiło	stacji	dokującej	i	nie	zro-
bi.	Dlaczego? Prawdopodobnie z powodu ery  post-PC: 
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firma doprowadziła do takiego momentu, że obecnie te-
lefonu można praktycznie nie podłączać do komputera. 
Jednak część użytkowników się nie zgadza i to na prze-
ciw ich oczekiwaniom wychodzi Gear4.

Brytyjska firma wprowadziła do sprzedaży nowy pro-
dukt: Lightning Dock. Jak sama nazwa wskazuje, jest to 
Dock z Lightning. Został on zaprojektowany tak, aby 
można było przez niego ładować najnowszego iPoda to-
uch oraz iPhone’a 5.

Na zdjęciach wygląda na produkt wysokiej jakości, 
zaś jego wygląd przywodzi na myśl akcesoria prosto 
z Cupertino. Sama stacja dokująca to nie jest już spe-
cjalna nowość – pojawiło się już kilka takich propozycji 
na rynku, w tym super tani Dock rodem z Chin. Wszyst-

kie jednak mają wspólny problem: do ich działania po-
trzeba, sprzedawanego osobno, kabla Lightning – USB. 
A koszt takiego kabla nie jest mały, niestety. Gear4 pod-
szedł do sprawy inaczej i dock podłączamy do kompu-
tera lub ładowarki za pomocą kabla miniUSB – USB. Nie 
dość, że przewód jest dodany do zestawu, to zakup do-
datkowego egzemplarza nie zrujnuje naszego budżetu.

Z wad należy wskazać brak możliwości podłączenie 
dodatkowych głośników do stacji. Moim zdaniem, moż-
na to było bardzo łatwo rozwiązać, nie wiem dlaczego 
producent nie zdecydował się na umieszczenie tam od-
powiedniego złącza.

Sama stacja dokująca kosztuje 35 funtów i znaleźć ją 
można w sklepie Gear4.

Warszawski salon D.Bramante1928
Niedawno,	w	Warszawie	na	ul.	Wiejskiej	17,	w	sa-
mym	centrum,	otwarty	 został	 salon	D.Braman-
te1928.	O	niesamowitych	produktach	 tej	marki	
pisaliśmy	już	kilkukrotnie	na	łamach	iMagazine. 
Dla przypomnienia D.Bramante1928 jest producen-
tem skórzanych pokrowców i toreb na tablety, komór-
ki i laptopy. Teraz w salonie firmowym możecie zna-
leźć wszystkie produkty w jednym miejscu. Świetna 
i wygodna lokalizacja, dobre wyeksponowanie pro-
duktów oraz obsługa, która ceni sobie prostotę, mi-
nimalizm oraz elegancję – to najlepsze referencje. 
Szukacie prezentu świątecznego? Zajrzyjcie do salonu 
D.Bramante1928. W salonie są też dostępne produk-
ty firm Gear4 oraz Creative. W iMagazine znajdziecie 
linka do pobrania Passbooka na iPhone’a, dzięki któ-
remu będziecie mieli zniżkę podczas zakupów.

Dokładny	adres	sklepu: ul.	Wiejska	17
Warszawa
Telefon	+48	22	622	17	04

Godziny	otwarcia:
Poniedziałek	–	Piątek	10:00–19:00
Sobota	11:00–15:00
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Profesjonalne brzmienie do osobistego użytku 
– słuchawki z serii Yamaha PRO
W	dobie	„przenośnej”	muzyki	słuchawki	stały	się	
elementem	 jedynego	w	swoim	rodzaju	 stylu	 słu-
chania	i	obcowania	z	muzyką.	Zamknięte	konstruk-
cje	pozwalają	niemal	całkowicie	odizolować	się	od	
świata	rzeczywistego	i	bez	żadnych	przeszkód	roz-
koszować	brzmieniem.	Seria	słuchawek	PRO	Yama-
hy	spełnia	te	zadania	celująco,	a	dzięki	wbudowa-
nemu	pilotowi	i	mikrofonowi	w	perfekcyjny	sposób	
ułatwia	korzystanie	z	iUrządzeń

Nowa seria składa się z trzech modeli – PRO300, 
PRO400 i PRO500 – i łączy perfekcję brzmienia z no-
woczesnym stylem. Podczas opracowywania nowych 
konstrukcji inżynierowie Yamahy czerpali z wieloletnie-
go doświadczenia zdobytego przy projektowaniu urzą-
dzeń wykorzystywanych w studiach nagraniowych. Ta 

wiedza w połączeniu z zaawansowaną technologią gwa-
rantuje, że słuchawki z serii PRO przybliżają słuchacza 
do muzycznej prawdy i niezwykle wiernie reproduku-
ją nagrane utwory. Dopracowane pod każdym wzglę-
dem przetworniki wykorzystują neodymowe magnesy 
i zapewniają wybitną jakość dźwięku. Dzięki dużej efek-
tywności seria PRO idealnie sprawdza się w połączeniu 
z mobilnymi urządzeniami.

Zaawansowane możliwości soniczne perfekcyjnie 
łączą się z wygodą i komfortem użytkowania słucha-
wek serii PRO. Pałąk nagłowny wykończony jest mięsi-
stą i bardzo przyjemną w dotyku wyściółką. Właściwie 
dobrana siła nacisku zapewnia odpowiednią izolację 
od hałasu przy jednoczesnym zachowaniu komfortu. 
Dopełnieniem całości są bardzo miękkie poduszki na-
uszników. Wysoka jakość wykonania sprawia, że se-
ria PRO wygląda na bardzo solidną konstrukcję i taka 

jest w rzeczywistości. Wygodę użytkowania zwiększa 
możliwość złożenia słuchawek. To idealne rozwiązanie 
np. na czas podróży oraz wtedy, gdy nie ma potrzeby 
korzystania z nich.

Nowa seria PRO idealnie sprawdza się w połącze-
niu z urządzeniami Apple oraz innymi rozwiązaniami 
przenośnymi. Skuteczna izolacja od hałasu, łatwość 
w przenoszeniu oraz idealnie dobrana długość prze-
wodu ułatwiają mobilne wykorzystanie słuchawek. 
Funkcjonalność zapewnia znajdujący się na przewo-
dzie pilot zdalnego sterowania z wbudowanym mi-
krofonem. Pilot jest czuły na dotyk, a dzięki pod-

wyższonemu centralnemu przyciskowi  umożliwia 
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intuicyjną obsługę. Za jego pomocą można odtwa-
rzać muzykę, aktywować połączenia telefoniczne  
i sterować funkcją voice over. Mikrofon pozwala na pro-
wadzenie rozmów telefonicznych bez konieczności zdej-
mowania słuchawek.

Na uwagę zasługuje również sam przewód. Nie tylko 
jest odporny na skręcanie, lecz także dzięki swojej pła-
skiej konstrukcji skutecznie odseparowuje wewnętrzne 
okablowanie, minimalizując zakłócenia. Ponadto wy-
trzymały materiał, z którego jest wykonany, redukuje 
przenoszenie hałasu powodowanego podczas dotyka-
nia przewodu. Wyróżnikiem modeli PRO400 i PRO500 
jest możliwość odłączenia przewodu. W zestawie znaj-
dują się kable o długości 1,2 m oraz 3 m. Ten pierw-
szy wyposażony jest w pilot/mikrofon i przeznaczony 
jest do współpracy z mobilnymi urządzeniami. Prze-
wód w PRO300 zamontowany jest na stałe i również 
ma wbudowanego pilota z mikrofonem. Wszystkie słu-
chawki wyposażane są także w przejściówkę 6,3 mm.

Rozpoczynający serię model PRO300 to konstrukcja 
nauszna. Słuchawki dostępne są w kolorach 

białym, niebieskim i czarnym. 

PRO400 należą do grupy słuchawek wokółusznych i wy-
różniają się niesamowitą izolacją od hałasu. Ten model 
oferowany jest w kolorach czarnym i białym. Najbar-
dziej zaawansowane PRO500 lakierowane są na czar-
no i na niebiesko. Ta ostatnia barwa zwraca szczególną 
uwagę, gdyż nawiązuje do koloru doskonałych sporto-
wych motocykli Yamahy. Oprócz odłączanych przewo-
dów i dużych przetworników najwyższy model serii PRO 
wyróżnia się niezwykłą funkcjonalnością. Konstrukto-
rzy zastosowali dwa gniazda do podłączenia przewodu. 
W zależności od preferencji kabel można podłączyć do 
prawego lub lewego nausznika. Potwierdzeniem wy-
sokiej jakości są wykonane ze stopu aluminium kołpa-
ki muszli. Słuchawki PRO300 już są w sprzedaży, a ich 
poglądowa cena detaliczna wynosi 949 zł. Bardziej 
zaawansowane modele – PRO400 i PRO500 –  trafią 
na rynek na początku 2013 r. w cenie, odpowiednio, 
1399 zł i 1899 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie interne-
towej oficjalnego dystrybutora Audio Klan oraz produ-
centa: www.audioklan.com.pl www.yamaha.com 

ZAGG – pancerne folie dla iPhone’a 5 
już dostępne
ZGSklep	wprowadził	do	sprzedaży	najnowsze	folie	na	ekrany	–	ZAGG	Extre-
me	–	dedykowane	dla	iPhone’a	5,	ale	są	też	wersje	dla	iPhone’a	4/4s	i	Sam-
sung	Galaxy	SIII. Cena takiej folii to 134PLN – nie jest to tanie rozwiązanie, ale 
pooglądajcie filmy na YouTube – dają do myślenia, jeśli chodzi o możliwości tej fo-
lii. Folię możecie kupić TUTAJ.

http://www.audioklan.com.pl
http://www.yamaha.com
http://www.zgsklep.pl/katinkas/airlineseries/tabid/112/categoryid/94/list/0/level/a/productid/431/default.aspx
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750GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (late 2011)

161

162

MacBook Air 13” Core i7 dual-core
2,0 GHz, 256GB SSD, 8GB RAM (mid 2012)

239
Retina MacBook Pro 15” Core i7 quad 

2,3 GHz, 256GB SSD, 8GB RAM (mid 2012)

MAC MARK 1.0MAC MARK 1.0

Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:
MacMark	 =	 (1	÷	(suma	testów	w	sekundach))	×	100	000

Pełny opis testów na stronie:
http://morid.in/macmark201108

http://morid.in/macmark201108


www.iphotobook.plwww.iphotobook.pl

Fotoksiążka to wydrukowany i oprawiony album z twoimi zdjęciami.

Fotoksiążka będzie gotowa w ciągu kilku dni. Możesz odebrać ją osobiście
lub wyślemy ją do Ciebie kurierem.

Gotowy projekt zostaje automatycznie wysłany przez internet do drukarni.
Możesz stworzyć niepowtarzalną historię, dodawać tła i komentarze. 

Zaskocz ich prezentem! Poleca!Poleca!Zaskocz ich prezentem!

www.iphotobook.pl
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SłaWoMIr DuraSIeWICz

też tak macie? ja, kiedy już oswoję się z aktualną wersją iphone’a, to czuję się 
szczerze zawiedziony. zaczyna mi czegoś brakować. opanowuje mnie jakiś nie-
dosyt, brak czegoś tak oczywistego, że... aż nie wiem, czego. Może z nudów 
zaczynam się zastanawiać, co by tu jeszcze do tego telefonu dodać? Szukam 
nowych aplikacji, unowocześnień…

czegO brakUje 
w iPhOne’ie?
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Do niedawna wydawało mi się, że może w iPhone’ie bra-
kuje jakiegoś sterowania. Ale nie. Od kiedy zapoznałem 
się z informacją, że za pomocą iPhone’a można stero-
wać diodowymi żarówkami, zamkiem w drzwiach czy 
podlewaniem kwiatków to mnie, delikatnie mówiąc, ze-
mdliło. Takie pomysły, to już chyba kompletny brak po-
mysłów. Telefon powoli staje się jakimś zakładnikiem 
szalonych wymyślaczy.

Ostatnio nawet pojawiła się appka do poszuki-
wania różnych rzeczy w zasięgu trzydziestu metrów. 
 Zapomniałeś, gdzie położyłeś kluczyki do samocho-
du czy pilota do TV – włącz iPhone’a, uruchom app-
kę i się zajdzie. Telefon to wyniucha. Ty nie musisz my-
śleć.  Nakleisz taga na takie różne rzeczy, a iPhone je 
znajdzie.

I taka wizja się wyłania, jak w filmie o takim małym 
robociku, że my – ludzkość – tylko leżymy i opalamy 
swoje cztery litery, a wszystko się za nas robi. Tyle, że 
my już nawet nie umiemy chodzić. „Nie umiemy myśleć” 
zapewne czeka już w kolejce.

I tak właśnie cały czas prowadzę wewnętrzny dys-
kurs – w którą stronę to powinno iść? To z tym telefo-
nem, oczywiście. Wyławiam nowe pomysły i szczerze 
się nimi interesuję.

Całkiem ciekawym wydał mi się pomysł NFC – komu-
nikacja bliskiego zasięgu. W sumie wszytko pod ręką. 
W telefonie jest tak dużo aplikacji, że właściwie, mogło-
by się wydawać – brakuje tylko portfela. Co istotne, po-
mysł ciekawy nie zawsze musi być do zaakceptowania, 
ale zawsze należy mu się przyjrzeć.

 » Nie jesteś najważniejszy, najważniejsze 
są Twoje pieniądze

Powiem szczerze. Trochę mnie zastanawia brak podej-
rzeń ludzkości co do płatności zbliżeniowych i bezkry-
tycznego ich stosowania. Bo ja – niestety – mam co do 
tej technologii wiele obiekcji. Pisałem zresztą kiedyś 
o tym w iMagazinie. NFC w telefonach delikatnie napa-
wa mnie niepokojem. A co będzie jak polikwidują karty 
i płacić będzie można tylko za pomocą komórki? Róż-
nicowanie to podstawa bezpieczeństwa, a tu wszystko 
w jednym?

Powiedzmy sobie szczerze. Wszelkie ułatwienia płat-
ności w pierwszym rzędzie służą sprzedającym towary 
i usługi. Dopiero na dalszym miejscu jest kupiec – czy-
li ktoś wpłacający swoje ciężko pożyczone pieniądze. 
Warto to sobie uświadomić. Nie jesteś, Drogi Czytel-
niku, najważniejszy. Najważniejsze są Twoje pieniądze. 
A to nie jest to samo.

 » Za Twoje własne pieniądze

Zwróćmy uwagę na niezmiernie istotny fakt. Na fali 
ostatnich bankructw wszelkiej maści touroperatorów, za-
czął upowszechniać się zwyczaj płacenia za zagraniczne 
wycieczki pieniądzem plastikowym. Dlaczego? To proste. 
Visa czy inny Master Card zwraca pieniądze za niezreali-
zowaną usługę. Czyli, jeżeli touroperator przyjmie nasze 
pieniądze, a usługi nie zrealizuje, bo zniknie z rynku, to 
właściciel karty kredytowej nam te pieniądze zwróci. No 
i powiem szczerze i bez bicia – podoba mi się ten zapis 
w regulaminie usług płatności bezgotówkowych.

Trzeba Ci wiedzieć, Drogi Czytelniku, że o tym zapi-
sie, do niedawna, mało kto wiedział. No, ale teraz jest 
ów zapis bardzo popularny. Tylko, co z tego?

Otóż, właściciele systemów płatności bezgotówko-
wych, na fali upowszechnienia się opłat za wycieczki 
i co ważne, upowszechnienia się bankructw – oczywi-
ście, zapowiedziały touroperatorom, że aby zapewnić 
sobie możliwości dalszej współpracy będą musieli wpła-
cić wysokogotówkowe gwarancje. Co to oznacza? Otóż 
oznacza to, że część z touroperatorów zrezygnuje z płat-
ności bezgotówkowych, a druga część podniesie opła-
ty za swoje usługi.

Można sobie wyobrazić, że albo przyniesiesz gotów-
kę do organizatora wycieczki i będziesz drżał o to, czy 
nie zbankrutuje albo zapłacisz kartą, więcej niż dotych-
czas i zapewnisz sobie spokojny wypoczynek.

Ale, Drogi Czytelniku, oznacza to również, że opera-
torzy płatności bezgotówkowych wcale nie są tak fron-
tem nastawieni do Ciebie – zwykłego zjadacza chleba. 
Oni są tylko nastawieni na siebie – nie będą musieli wy-
płacać pieniędzy za niezrealizowaną usługę z własnego 
ryzyka działalności, tylko z Twoich pieniędzy. Bo w rezul-
tacie to Ty musisz się złożyć na to, że odzyskasz – jakby 
co – swoje własne pieniądze. A usługi i tak pójdą w górę.

No więc wróćmy do płatności zbliżeniowych i tych 
NFC. Ni mniej, ni więcej są one po to, aby przeprowa-
dzać tych transakcji więcej, przeprowadzać je szybciej 
i... drożej (wbrew pozorom). I Twoim kosztem. Nie ma 
nic za darmo.

Jeżeli więc możliwości płatności zbliżeniowych są 
w Twoim telefonie, to co zrobisz? Przypuszczam, że nie-
jedna osoba się skusi. Uruchomi taką płatność w tele-
fonie. Zapłaci. Stworzy możliwość dalszej działalności.

 » Żeby się zbytnio nie oddalał…

Do bardzo cennych rzeczy w telefonie nie tylko należą 
ewentualne płatności NFC. Dzisiaj w telefonie mamy nie 
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tylko książkę telefoniczną, Internet i parę innych rzeczy. 
Mamy różne zdjęcia, trochę tajemnic, hasła i piny, GPS 
i jeszcze kilka innych przydatnych rzeczy, o których nie-
chętnie poinformowalibyśmy bliźnich. Wiemy bowiem, 
że wśród nich są tacy pokroju Agenta Tomka, którzy dla 
„ojczyzny” i swojego hollywoodzkiego poczucia luksusu 
zrobią wszystko. A może nawet jeszcze więcej. Twój te-
lefon komórkowy to cenna rzecz. Niejeden by się nim 
zainteresował. Więc co jak go zgubisz?

I w tym właśnie tkwi mój pomysł. Jeszcze raz po-
wiem szczerze – póki co, o NFC jestem spokojny – iPho-
ne’a nie znosi w tym kierunku. Ale nie tylko płatności 
są cenne. Przecież sam telefon i aplikacje, z mozołem 
gromadzona książka telefoniczna i wiele innych rzeczy, 

które może dla kogoś nie mają znaczenia, (chociaż dla 
wyżej wymienionych mogą mieć) dla nas są bezcenne.

Więc mój pomysł jest taki, aby bez mojej wiedzy mój 
iPhone nie oddalał się ode mnie zbytnio. Abym go przy-
padkowo nie mógł zostawić np. w samochodzie, w pracy 
czy w jakimś innym miejscu. Aby mi go nikt nie ukradł.

Pewnie najprościej byłoby wszczepić sobie jakiegoś 
chipa albo trwale nakleić taga, na którego bliskość, 
a właściwie brak bliskości reagowałby mój telefon. Był-
bym wtedy całkiem spokojny i o wszelkie płatności 
i o inne rzeczy, które w mojej zabaweczce są.

Niewidzialna smycz dla iPhone’a, a może dla jego wła-
ściciela? Czemu nie?

Ma ktoś pomysł jak to zrobić? «

http://www.nozbe.com
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KINga oCHeNDoWSKa

21 grudnia zbliża się wielkimi krokami. Na całym świecie, ludzie pakują walizki, 
by udać się w bezpieczne miejsce – tam, gdzie nie dosięgnie ich armagedon. 
Niektórzy słono za owe bezpieczeństwo zapłacili zwłaszcza, jeśli zdecydowali 
się na komuny w afryce, albo ekwadorze. Niektórym pozostaną do spłacenia 
kosmiczne kredyty, innym po prostu niesmak. a może ulga?

21.12.2012

Zdążyć prZed końCeM świata

Przez wiele lat, świat żył rzekomymi przepowiedniami Ma-
jów, zwiastującymi rychło nadchodzący koniec świata. 
Mimo, że potomkowie starożytnego ludu odżegnywali się 
stanowczo od posiadania takiej wiedzy, środowisko konspi-
racyjne wiedziało lepiej. Pojawiło się wiele koncepcji koń-
ca – od katastrof naturalnych począwszy, na skomplikowa-
nych teoriach spiskowych skończywszy. Z okazji skorzystali 
różnego rodzaju przedsiębiorcy i sekciarze, produkujący 
sprzęt survivalowy, oferujący ziemię w „bezpiecznych re-
jonach” lub gwarantujący zbawienie zarówno duszy, jak 
i ciała. Para naukowcy interpretowali starożytne pisma: 
Biblię, Koran, Tablice Enki i Księgę Enocha. Mistycy wska-
zywali na realizujące się przepowiednie. W końcu, Arma-
gedon odwołano. Następnie, po raz kolejny, potwierdzo-
no. Potem znów odwołano. Nie pozostaje nic innego, jak 
czekać i samemu sprawdzić, czy w dniu zimowego przesi-
lenia świat się skończy. Czy rozpocznie się nowa era?

 » Teorie końca

Przez okrągły rok, przyglądaliśmy się różnym teoriom, 
które zdaniem fanów teorii konspiracyjnych, miały do-
prowadzić do końca naszej cywilizacji. Zajrzeliśmy do 
tabliczek starożytnych Sumerów, gdzie królowali prehi-
storyczni kosmici, mający stworzyć ludzką rasę jako siłę 
roboczą, do pracy w kopalniach złota. Przyjrzeliśmy się 
również planecie Nibiru, mającej być ich domem i któ-
rej przejście w pobliżu naszej planety miało spowodo-
wać naturalną katastrofę. Patrzyliśmy w niebo, obserwu-
jąc samoloty i tworzone przez nie smugi kondensacyjne. 
Zaglądaliśmy zarówno do składników jedzenia, znajdu-
jącego się na półkach naszych sklepów, jak i do biografii 
ikon konspiracyjnego świata. Zastanawialiśmy się też czy, 
i na ile, nasza technologia może przyczynić się do upadku 
cywilizacji i czy naprawdę otwiera okna, czy też zamyka 
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drzwi, czyniąc nas niewolnikami GPS-ów, systemów lo-
kalizacji i wszechobecnych baz danych. Czy było warto 
zajmować się takim tematem? Pewnie, że tak. W końcu, 
im więcej wiemy o otaczającym nas świecie, tym mniej 
nam może spaść na głowę. Z nieba.

Bo warto przecież czasem rozejrzeć się i sprawdzić, 
jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość. I to nie ko-
niecznie w związku z jej nadchodzącym końcem.

 » Boski pierwiastek

Człowiek to dziwne zwierzę. Z jednej strony – hołdujący 
ideałom moralności, czystości, współczucia i miłosier-
dzia. Z drugiej – najbardziej butny i pewny siebie gatu-
nek zamieszkujący naszą planetę. Z niewiadomych powo-
dów, jako ludzkość, uzurpujemy sobie prawo do ‘boskiej 
interwencji’ we wszelkie aspekty funkcjonowania plane-
ty. I co tu dużo kryć – często dostajemy za to po głowie. 
Najpierw doprowadzamy do wyginięcia gatunków ro-
ślin i zwierząt, potem staramy się ratować i chronić to, 
co z nich pozostało. Globalizacja powoduje, że główną 
i podstawową wartością w naszym życiu są pieniądze, 
będące wirtualnym, wymyślonym środkiem, świadczą-
cym o naszej potędze. Przez ową zależność, przez rzą-
dzę wirtualnego zysku, w naszym jedzeniu znajduje się 
więcej polepszaczy, chemii i śmieci, niż pożywienia wła-
ściwego. Przez ową zależność, bardziej opłaca się le-
czyć ludzi chronicznie chorych, niż wyeliminować samą 
chorobę. W końcu, po raz kolejny, przez ową zależność 
– wypuszczamy na świat modyfikowane w laboratoriach 
wirusy, produkujemy szkodliwe środki ochrony roślin 
i nawozy oraz blokujemy naturalny proces rozmnażania 
i adaptacji, przez tworzenie gatunków niezdolnych do 
wytwarzania nasion. Nie oszczędzamy niczego – stosuje-
my produkcję masową żywności, na-
stępnie wyrzucamy sporą jej część, 
traktując ten fakt jak zło konieczne. 
A wszystko dlatego, że czujemy się 
panami tego świata. Może więc po-
trzebujemy kubła zimnej wody, któ-
ry pozwoli się nam obudzić i zoba-
czyć, co robimy ze swoim światem? 
Może to nie ‘Boski pierwiastek’, lecz 
próżna duma sprawia, że niszczymy 
wszystko dookoła?

 » Niewolnicy

Jeśli dać wiarę starożytnym, sume-
ryjskim przekazom, jesteśmy niczym 

więcej, jak niewolnikami – siłą roboczą, stworzoną ku 
uciesze kosmicznych eksploratorów. Zdecydowanie, nie 
jest to świadomość motywująca. Niektórzy naukowcy 
twierdzą, że mamy w mózgu ośrodek odpowiedzialny za 
potrzebę wiary w siłę wyższą. Gdyby pokusić się o bar-
dzo szeroką interpretację tego faktu można by dojść do 
wniosku, że to zaawansowany model sprzężenia zwrot-
nego, mającego zagwarantować naszym stwórcom, że ich 
kreacja nie obróci się przeciwko nim. Coś jak spotykane 
w literaturze fantastycznej „Pierwsze prawo robotyki” 
(Asimov), mówiące o tym, że robot nie może skrzywdzić 
człowieka, ani poprzez działanie, ani poprzez zaniechanie 
owego. Może więc kosmiczni stwórcy zabezpieczyli się 
w ten sposób przed potencjalną rebelią? Może podczas 
ich nieobecności, w procesie ewolucji, coś poszło nie tak? 
I patrząc na to z drugiej strony – ile uwagi my poświęca-
my naszym wytworom, rzeczom i istotom, których uży-
wamy w życiu codziennym? Czy poświęcamy uwagę sta-
du krów, czy staremu koniowi, kiedy przestaje być nam 
potrzebny? Może starożytni kosmici pozostawili nas sa-
mym sobie, bo przestaliśmy być im potrzebni? Może zo-
staliśmy na tej planecie, razem z naszym sprzężeniem 
zwrotnym, jak opuszczona własność? A może… może kie-
dyś znów będziemy potrzebni i co zrobimy wtedy z na-
szą przerośniętą dumą i poczuciem boskości?

A może jesteśmy po prostu spontaniczną kreacją 
wszechświata i nic więcej? Może, zgodnie z twierdze-
niem przypisywanym Metrodosowi z Grecji, w III w pne 
Twierdzić, że jesteśmy sami we Wszechświecie to tak 
jakby zakładać, że na ogromnym zasianym polu mógłby 
wyrosnąć tylko jeden kłos pszenicy… – nie jesteśmy ni-
czym niezwykłym? Jak wtedy patrzyliby na nas kosmicz-
ni bracia?

Może nie jesteśmy niewolnikami starożytnych kosmi-
tów, tylko naszej własnej cywilizacji, nieuchronnie zbli-

żającej się do stanu permanentnej 
kontroli nad każdym aspektem na-
szego życia? Nowoczesnego syste-
mu niewolnictwa, w którym ograni-
czają nas niewidzialne klatki?

 » Echelon

Jednym z ulubionych tematów teo-
rii konspiracyjnych jest kontrola 
globalna oraz system interpreta-
cji i analizy danych, zwany Eche-
lonem. Ma on za zadanie kontrolę 
wszelkiej cyfrowej aktywności, od 
sieci telefonicznych począwszy, na 
poczcie internetowej  skończywszy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Echelon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Echelon
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 Wszystko po to, by zapewnić nam bezpieczeństwo i spo-
kój. Nie nam w szczególności, ale na pewno ludziom 
w Ameryce, zagrożonej terroryzmem, najazdem kosmi-
tów i gradobiciem. Jest to temat zdecydowanie nam 
bliższy, niż sumeryjskie tabliczki i antyczni Bogowie, bo 
wszyscy, codziennie, wytwarzamy gigabajty cyfrowych 
danych, surfujemy po Internecie i wykonujemy telefo-
niczne połączenia. Czy jesteśmy monitorowani? Tu rów-
nież zdania są podzielone – zwłaszcza w zakresie praw-
dziwości doniesień i skali zbieranych informacji. Jednak 
wszyscy zwolennicy teorii spiskowych są zgodni co do 
jednego – taki system może obrócić się przeciwko nam 
zwłaszcza, jeśli zostanie obdarzony sztuczną inteligen-
cją. Może się bowiem okazać, że największym zagroże-
niem dla ludzkości możemy stać się my sami. I jak wte-
dy, w paradoksalnej sytuacji, zadziałałoby sprzężenie 
zwrotne, opisywane przez Asimova? I jak zachowałby 
się twór, nie ulegający ludzkim emocjom?

 » Starożytna mądrość

21 grudnia to data nie będąca dziełem przypadku. 
W wielu religiach i kulturach przedchrześcijańskich 
była celebrowana jako święto przesilenia – najdłuż-
sza noc w roku, po której powraca okres ciepła i słoń-
ca ogrzewającego ziemię. Miała znaczenie symboliczne 
i mistyczne. To wtedy odradzało się życie i starożyt-
ni Bogowie. To wtedy powracała na ziemię Persefo-
na, małżonka Hadesa a jej matka, Demeter, ciesząc 
się z powrotu córki, ożywiała uśpioną w czasie jej nie-
obecności ziemię. Nadinterpretacją byłby twierdzenie, 
że powinniśmy bezrefleksyjnie czerpać ze wzorów na-
szych przodków – w sumie, w Sparcie niepełnospraw-
nych, chromych i starych zrzucano ze skały, a indiańskie 
plemiona składały krwawe ofiary z ludzi. Jednak warto 
zastanowić się, czy historia nie ma nam nic do zaofero-
wania pod względem uniwersalnej mądrości, szacunku 
dla tego co nas otacza i zasad współżycia z planetą, na 
której żyjemy. Najprościej mówiąc –już Indianie wie-
dzieli, że mogą oczywiście wybić całe stado bizonów, 
ale jeśli to uczynią, w przyszłym roku czekać ich będzie 
głód i śmierć. Brali więc tylko tyle, ile potrzebowali do 
życia, dziękując przy tym naturze za to, że ofiarowała 
im swoje bezcenne dary. Inne, bardziej starożytne kul-
tury, z kulturą Majów na czele, starały się dopasować 
rytm swojego życia do zmieniających się pór roku, lat, 
wieków i eonów. Ludzie związani z ziemią znali wpływ 
księżyca na rośliny i wiedzieli, że liście należy zbierać 
w czasie pełni księżyca, gdy wody ziemi i soki wędrują 
do góry, zaś korzenie wtedy, gdy siła jego oddziaływania 

jest najmniejsza i soki pozostają pod ziemią. To czy tłu-
maczyli to sobie mistycznymi procesami, nie ma więk-
szego znaczenia. Do tej pory, wiele lekarstw syntetyzo-
wanych sztucznie powstaje w wyniku analizy środków 
ludowych, używanych do leczenia konkretnych dolegli-
wości. Nie warto więc odrzucać wszystkiego i odwra-
cać się od tysięcy lat historii i przodków, których długa 
linia stoi za nami, trzymając swoje dłonie na naszych 
ramionach.

 » Eksplozja czy implozja?

Długo można bawić się różnymi teoriami i rozważać, jaki 
koniec nas czeka – teraz, lub w przyszłości. Śmierć może 
przyjść z nieba, lub z naszych własnych rąk, w dowolnej 
formie, smaku i opakowaniu. Czy jest sens takich rozwa-
żań, skoro i tak nikt z nas nie jest w stanie dojść praw-
dy, a Internet zalany jest falą doniesień, z których więk-
szość wywołuje na twarzy uśmiech pobłażania?

Na pewno tak, bo nawet jeśli większość z tych opo-
wieści włożymy pomiędzy bajki, to pozostanie w nas na-
wyk patrzenia w niebo, sprawdzania składu kupowanych 
produktów, czy też czytania ulotek informacyjnych do-
łączanych do leków. Może też, w obliczu „Końca świata” 
zastanowimy się nad naszym życiem? Brzmi górnolot-
nie, ale spróbujcie przez chwilę przyjąć, że koniec świa-
ta rzeczywiście nastąpi tak, czy inaczej, W jaki sposób 
chcielibyście spędzić pozostały Wam czas? Czy to co ro-
bicie na co dzień, sprawia Wam satysfakcję? Czy poświę-
cacie wystarczająco dużo czasu Waszym bliskim, rodzi-
nie, przyjaciołom? Czy macie niezrealizowane marzenia? 
Może… może warto coś zmienić?

21 grudnia to czas przesilenia, gdy życie na ziemi od-
radza się, rośliny budzą się do życia, oczekując pierw-
szych promieni słońca. W terminologii Majów, ostatni 
dzień bieżącego okresu, jest również pierwszym dniem 
następnego, co tworzy piękną metaforę ciągłości. Jeśli 
nie koniec świata, to może przynajmniej piękne prze-
budzenie w nowym świecie, w którym jesteśmy lepiej, 
bardziej, mądrzej i z większym szacunkiem w kierunku 
otaczającego nas życia? Przyjdzie się nam przekonać już 
niedługo, na własnej skórze.

Jedno jest pewne – gdy opadnie kurz, pozostanie wie-
le kredytów do spłacenia i spodziewać się możemy, nie 
dalej jak za dziewięć miesięcy, wielu nowych, małych lu-
dzi. Ale taka już ludzka natura.

Jeśli koniec świata nie nastąpi, spotkamy się w stycz-
niowym numerze iMagazine. Jeśli nastąpi – cóż… pole-
cam survivalowy, wakacyjny felieton i życzę powodzenia 
w rozpalaniu ognia, przy pomocy dwóch patyczków! «
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KINga oCHeNDoWSKa

ta historia zaczęła się w ze-
szłym roku, kiedy jedna ze zna-
jomych poinformowała mnie, 
że obchody Bożego Narodze-
nia to już w zasadzie świec-
ka tradycja i nie ma powodu, 
by w tym czasie okazywać spe-
cjalne względy chrześcijańskiej 
części społeczeństwa.

Mogę się zgodzić z komercjalizacją świąt, ponieważ nie 
od dziś wiadomo, że okres je poprzedzający to festi-
wal konsumpcji. Każdy sprzedawca zdaje sobie sprawę 
z tego, że przed świętami można wcisnąć wszystko i każ-
demu – wystarczy kolorowe opakownie, trochę sreber-
ka i wstążka. I chodzi nie tylko o prezenty – większe czy 
mniejsze. Świętują więc i producenci telewizorów, i me-
bli i produktów spożywczych i zabawek. Świetny okres 
rozpoczyna się dla fryzjerek i kosmetyczek, wystawy 
przystrajają sklepy odzieżowe i supermarkety. Każdy 
chce zagarnąć jak największą część bożonarodzeniowe-
go tortu. I z każdym rokiem, przedświąteczna gorącz-
ka rozpoczyna się coraz wcześniej. W Polsce już w listo-
padzie, w zachodniej Europie w okolicach sierpnia, gdy 
pojawiają się pierwsze czekoladowe bałwanki i renife-
ry. Ustępują one na chwilę miejsca stoiskom szkolnym 

we wrześniu i Halloweenowym – w październiku. Poza 
tym, przez pół roku, święta pełną gębą. Komercjaliza-
cja owszem – istnieje i ma się dobrze. Z resztą – trud-
no jej uniknąć, biorąc pod uwagę konsumpcyjny mo-
del europejskich społeczeństw.

Ale żeby zaraz tradycja świecka? „W głowach się Wam 
poprzestawiało?!” – pomyślałam. Zaraz jednak zaczę-
łam zastanawiać się, skąd i gdzie może narodzić się 
taki pogląd, związany ze świąteczną celebracją. Szybko 
też doszłam do wniosku, że właśnie w Polsce. W kraju, 
w którym z założenia każdy, praktykujący czy nie, jest 
katolikiem. Nie ateistą, czy po chrześcijaninem innego 
wyznania. Katolikiem.

Bycie katolikiem w Polsce nie oznacza wyznawania 
konkretnej wiary, praktykowania obrzędów, uczęsz-
czania do kościoła czy też modlitwy. Aby być polskim 
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 katolikiem, wystarczy się w Polsce urodzić. I tak więk-
szość społeczeństwa zostanie poddana obrządkowi 
chrztu (bo tak należy i babcia się obrazi), przystąpi do 
komunii (bo wszyscy przystępują), pójdzie do bierzmo-
wania (bo nie będzie ślubu bez kwitka), weźmie ślub 
w kościele (bo inaczej się nie godzi, a w urzędzie nie 
ma takiej fety) i zapomni o tej instytucji do czasu, gdy 
urodzą się dzieci. Standardowo, rodzina miejska kościół 
odwiedzać będzie dwa razy do roku – po opłatek i po-
święcić wielkanocne jajka. Na wsi praktykuje się bar-
dziej szczerze i intensywniej – może dlatego, że para-
fia łączy ludzi silniejszymi więzami. Dlatego też i święta 
postrzegane są przez niektórych jako tradycja świec-
ka. Wszyscy ubierają choinkę, wszyscy dzielą się opłat-
kiem, wszyscy otwierają prezenty i wysyłają bożonaro-
dzeniowe życzenia. Zapominając przy tym, że to święto 
religijne, przynależne konkretnej grupie wyznawców.

 » I po prawdzie uważam, że świec-
kie  zawłaszczanie tej tradycji jest 
ze wszechmiar etycznie niewłaściwe.

Już sama etymologia świadczy o tym, że obrządek jest 
rzeczą powiązaną – Boże Narodzenie. Święto narodzin 
Jezusa Chrystusa – człowieczego syna siły wyższej, nad-
rzędnej religijnej postaci. W tym przypadku – chrześci-
jańskiej. Jak można więc wystosować twierdzenie, że 
mamy do czynienia z czymś świeckim? Czy tak dzieje 
się na całym świecie?

Otóż, właśnie nie! Oczywiście, w krajach o dominu-
jącej orientacji chrześcijańskiej, okres świąt jest wolny 
od pracy, dla wszystkich, nie tylko chrześcijan. Ale już 
celebracja jest kwestią rozdzielną i uwarunkowaną, co 
można zaobserwować na pierwszy rzut oka, przyglą-
dając się na przykład kartkom świątecznym. W asor-
tymencie znajdziemy zarówno te, z bezpośrednim na-
wiązaniem religijnym do świąt Bożego Narodzenia, jak 
i zupełnie cywilne „season greetings”, czyli okoliczno-
ściowe życzenia sezonowe. I tu, przy wyborze kart-
ki, musimy wiedzieć, dla kogo ma być przeznaczona, 
bo nietaktem jest obdarowanie ateisty kartką, z wize-
runkiem świętej rodziny. Jeśli zaś znajdziemy kartki ze 
świecami, zalane światłem, swobodnie możemy obda-
rować nimi żydowskich znajomych, których święto Cha-
nuka wypada na przełomie listopada i grudnia (święto 
ruchome, festiwal świateł). Wywodzi się ono, co praw-
da, z zupełnie innej tradycji historycznej, ale zawsze. 
W grudniu kartek nie należy dawać muzułmanom, dla 
których grudzień to wspomnienie o zamordowanym 
synu proroka Mahometa.

Różne są też sposoby świętowania. W tradycji świec-
kiej są oczywiście prezenty i choinka, ale już na świą-
teczny obiad można iść do restauracji, a potem spędzić 
czas na rodzinnych aktywnościach. W tradycji prote-
stanckiej nie ma postu, dzielenia się opłatkiem czy też 
typowo katolicko-polskiego – otwierania prezentów 
w Wigilię. Z resztą, nawet sama choinka, jako taka, nie 

jest rdzenną katolicką tradycją – tak naprawdę, przez 
kościół katolicki została przyjęta bardzo późno – w oko-
licach XVIII wieku. W Polsce zastąpiła tradycyjny, po-
gański zwyczaj – dekorowanie wiechcia słomy, zwanego 
Diduchem. Niektórzy wiążą ją również z Podłaźnicz-
ką – czubkiem sosny wieszanym pod sufitem, w czasie 
Święta Godowego (pradawne, słowiańskie święto Sta-
niasłońca – zimowego przesilenia). Z resztą, podobne 
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obchody występowały również w tradycjach pogańskich 
w całej Europie, głównie germańskiej, skąd zwyczaj de-
korowania choinki dotarł pod nasze strzechy.

Cały problem polega chyba na tym, że w Polsce 
nie dopuszcza się świadomości różnic kulturowo-re-
ligijnych tak, jak dzieje się to w społeczeństwach wy-
raźnie wielokulturowych. W krajach, w których funk-
cjonowanie obok siebie wielu nurtów religijnych jest 
naturalne, świadomość przynależności do grupy kul-
tu jest  znacznie silniejsza, niż w przypadku świeckie-
go katolicyzmu.

 » Warto więc czasem zastanowić 
się, czy uzurpowanie sobie prawa 
do świeckości religijnego obrządku 
jest moralnie i etycznie właściwe.

Oczywiście, świętować można wszystko i zawsze. Świę-
tować może każdy. Robić to jednak należy z właściwym 
poszanowaniem dla tych, dla których konkretna data 
ma wymiar nie tylko komercyjno-konsumpcyjny, ale 
również religijny i duchowy. Nic nie stoi na przeszko-
dzie, by choinka i stół przykryty białym obrusem sta-
nął w każdym polskim domu, jeśli taka wola gospo-
darzy. Powtrzymać się jednak należy od twierdzenia, 
że to święto jak Pierwszy Maja. To święto nazywa się 
Boże Narodzenie i jest przynależne do religijnego ob-
rządku. Dobrze też pamiętać, że w Polsce funkcjonu-
je również wiele innych religii – otaczają nas wyznaw-
cy judaizmu, świadkowie Jehowy, muzułmanie, taoiści, 
buddyści i protestanci. Są też poganie wielu obrządków 
i intelektualni ateiści – ich prawo do świętowania, lub 
zaniechania owego, również należy uszanować.

Przy tym, w obliczu otwartej Europy i swobodnego 
przepływu ludzi, zastanowić należy się podwójnie, za-
nim zagranicznemu koledze zaserwuje się dobry, sta-
ry, polski, świecki katolicyzm. Ta tradycja nie funkcjo-
nuje na całym świecie. Poważnie.

A już z pewnością trzeba pomyśleć, zanim uzna się, 
że ma się prawo zawłaszczania cudzej religii. Spróbuj-
cie z Ramadanem i zobaczcie, czy reakcja będzie tak 
samo spokojna i cierpliwa, jak u Waszych rodaków. Po-
lecam. «

Życzenia okolicznościowe 
dla wszystkich!
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MICHał rajpert

rozświetlone ulice, śpiewające sklepowe wystawy, ludzie pozdrawiający się na 
każdym kroku. ten wyjątkowy klimat może oznaczać tylko Święta. Czy począ-
tek listopada to właściwy czas na przygotowania? Dokąd zaprowadzi nas świą-
teczna komercja?

Bardzo lubię świąteczny czas. Naprawdę. Ko-
lejny raz jest jednak tak, że zanim zdąży-
łem się na Święta nakręcić, to zdążyłem się 
nimi zmęczyć. Wszystko przez bezlitosną 
komercję i Mikołaja w listopadzie. Zaraz 
po tym jak wygasną 72-godzinne znicze. 
Nie zapomnę tej podróży samochodem, 
w pierwszych dniach listopada. Dooko-
ła trwa polska złota jesień, a tu telefon 
i podekscytowany głos kolegi, który sprze-
daje mi newsa, że w jednej z popularnych rozgłośni ra-
diowych „już teraz w tej  chwili” leci jakże zapowiadający 
Święta, nieśmiertelne „Last Christmas”. Faktycznie, ka-
nał przełączyłem i nie dało się ukryć, że aura za oknem 
nie współgrała mi z klimatem w samochodzie. Zdawać 
by się mogło, pomyślałem badawczo, że coś jest nie tak.

Już dawno przestałem wierzyć w to, że Święty Miko-
łaj na ciężarówce z Coca-colą i nieśmiertelnym hasłem 
„coraz bliżej Święta” może komukolwiek sprawić frajdę 
3 miesiące przed właściwymi obchodami. Ponoć to wła-
śnie ten koncern odpowiada za zmianę zielonego kiedyś 
stroju Mikołaja na biało-czerwony, niekoniecznie w bar-
wach Polski, a raczej puszki z colą. To wtedy, a było to 

na początku XX wieku, narodziło się biz-
nesowe, komercyjne podejście do Świąt. 
Jest to zjawisko kontrowersyjne, ponie-
waż świąteczni konserwatyści chcieliby 

przeżywać ten czas tylko w miejscach kultu 
i swoich domach, z drugiej strony miłośni-

kom wszechobecnych świąt wybitnie podoba 
się klimat dookoła i ogólna pogoda wśród lu-
dzi na co dzień. Myślę, że prawda leży jak zwy-

kle po środku i każdy z tych atrybutów można 
doskonale połączyć w grudniu, bynajmniej nie wtedy, kie-
dy myślimy jeszcze o zbieraniu kasztanów. A już zbrod-
nią na miarę okrutnego zdania, że „Mikołaja nie ma” jest 
opowiadanie dzieciom, że to już za chwilę, że czas pisać 
listy i wyjadać czekoladki z kalendarza. Średnio zdolny 
szympans, a co dopiero nasze zachwycające pociechy, 
szybko zorientują się, że coś jednak nie gra i rodzice wy-
raźnie bawią się ich kosztem wierząc, że podobnie jak 
kot Roman, nie mają wyczucia czasu.

A to przecież grudzień jest miesiącem świątecznym, 
przystrojonych choinek, klimatycznego oświetlenia! Mie-
siącem, w którym nawet firmy windykacyjne mówią in-
nym głosem, a co ciekawe, z badań ARC wynika, że sied-
miu na dziesięciu pracodawców dodatkowo obdarowuje 
swoich pracowników na Święta.

Bardziej jednak zastanawia mnie geneza tego 
przedsięwzięcia, bo aby zjawisko tego typu mogło 
się utrzymać, to musi się to najzwyczajniej opłacać, 
co  jednoznacznie wskazuje na fakt, że jest na wczesne 
Święta zapotrzebowanie. Czy wynika to z tego, że lu-
dzie są tak bardzo już zmęczeni po urlopach w środku 
lata, czy może polska jesień stała się w ostatnich latach 
na tyle  przygnębiająca i depresyjna, że potrzeba sty-
mulacji dodatkowych bodźców świątecznych? Aspekt 

UFF… w kOńcU 
grUDzień
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czysto  ekonomiczny jest oczywisty. Pewnie 
większość tego, co zostało sprzedane w Black 
Friday, trafi pod choinki. Natomiast 
warto się zastanowić nad tym, gdzie 
jest granica absurdu w tej sytuacji, 
bo zaraz okaże się, że sieci handlo-
we oferują nam w sprzedaży drzewka 
całoroczne, gdzie po Świętach zimą, 
jak już pojawi się wiosna, to w oczeki-
waniu na Wielkanoc bombki zamienimy po prostu na 
pisanki. Pewnie nawet z tego samego zestawu, bo rzecz 
jasna jak kupimy w komplecie będzie taniej.

Nie mam nic przeciwko laicyzacji Świąt, ponieważ to 
przede wszystkim czas potrzebny na spędzenie go z bli-
skimi, w uduchowionej atmosferze bądź nie. Aspekt 
 religijny jest kwestią wręcz intymną i tak powinno 
pozostać.

Nie denerwuje mnie wcale, jeśli rok rocznie powta-
rzają się te same motywy, jak wspomniana ciężarów-
ka, te same piosenki i kolędy w radio, światełka, czy 

„Kevin sam w domu” na Wigilię, co stało się już 
międzynarodową tradycją i to jest fajne! Pamię-

tam zeszłoroczny happening na Facebooku, 
zorganizowany przez oburzonych użyt-
kowników, którym według wcześniejsze-
go rozkładu Kevina ze Świąt usunięto, 
a którzy uporem solidarnie go do progra-
mu przywrócili. To jest super!

Natomiast wcale super nie jest, kie-
dy cała  atmosfera, na którą winno się przecież czekać 
z utęsknieniem, zaskakuje nas dużo wcześniej. Byle tyl-
ko wyssać w maksymalnym stopniu, a kiedy nie zosta-
nie w nas już zbyt wiele entuzjazmu, to akurat wtedy 
zdajemy  sobie sprawę, że jest koniec grudnia i jeste-
śmy zmęczeni.

Życzę wszystkim, żeby Święta były rodzinne i wspa-
niałe, żebyśmy nawet to ewentualne zmęczenie szybko 
przemianowali na rodzinny klimat, i abyśmy w przyszłym 
roku pamiętali o tym, że Święta chcemy o właściwej po-
rze – tak jak kiedyś. «
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Trzy lata temu Nicolas Allegra, nastolatek z Nowego 
Jorku, występujący pod pseudonimem comex, wprawił 
w zakłopotanie Apple i niezależnych ekspertów w dzie-
dzinie bezpieczeństwa sieci informatycznych, publiku-
jąc niewielki program komputerowy o nazwie „Jailbre-
akMe”. Po jego zainstalowaniu iPhone stawał się wolny 
od standardowych ograniczeń narzuconych przez Apple. 
Jednocześnie urządzenie zachowywało możliwość korzy-
stania z wszystkich standardowych aplikacji i funkcjonal-
ności. Dokonanie tej sztuki podobno nie było łatwe. Sys-
tem iOS został zbudowany w sposób, który uniemożliwia 
uruchamianie na nim komend pochodzących spoza sys-
temu. Pomimo, że Apple naprawiało wykorzystany przez 
hakera błąd bezpieczeństwa w kolejnych wersjach sys-
temu, w 2010 roku Allegra stworzył drugą, a rok później 
trzecią wersję Jailbreakme, które za każdym razem udo-
stępniał w Internecie. Obecnie prawie każde wprowadze-
nie na rynek nowego urządzenia lub nowej wersji syste-
mu operacyjnego rozpoczyna światowy wyścig o to, kto 
szybciej je przełamie i uwolni. Swoich jailbreak’ów do-
czekały się przy tym również inne obecne na rynku sys-
temy i urządzenia, w tym Android (rooting), e-czytniki 
Kindle firmy Amazon, czy konsole gier typu PlayStation.

Oczywiście można postawić pytanie, po co w ogóle 
instalować jailbreak? Czego brak systemowi iOS?, naj-

graCjaN pIetraS (WSpółpraCa MaCIej rzepKa)

Uwalnianie iOS, 
CZyli prawne aspekty jailbreakingu

lepszej – jeśli wierzyć reklamom Apple – platformie mo-
bilnej na świecie. Powodów może być zaskakująco dużo, 
zwłaszcza jeśli użytkownik poszukuje zastosowań wy-
chodzących poza szablon. Pojawia się możliwość całko-
witej zmiany wyglądu graficznego interfejsu użytkow-
nika, instalacji aplikacji nie występujących w AppStore, 
dodawania lub modyfikacji funkcji istniejących aplika-
cji, zwiększania możliwości komunikacyjnych urządze-
nia, itd. Dla wielu, zwłaszcza zaawansowanych, użyt-
kowników otwiera to całkowicie nowy świat możliwości 
wykorzystania ich urządzenia.

 » Czy to jest legalne?

No właśnie, czy można bezkarnie włamywać się do chro-
nionych systemów informatycznych na kupowanych 
przez siebie urządzeniach? Czy można rozwijać narzą-
dzenia informatyczne, które to umożliwiają innym? Czy 
można te narzędzia bezkarnie udostępniać innym? War-
to się nad tym zastanowić, bo coraz większa liczba użyt-
kowników uwalnia swoje urządzenia. Temat jest przy 
tym stosunkowo nowy a odpowiedź jeszcze nieoczywi-
sta. Spróbujmy zebrać najważniejsze dane i odpowie-
dzieć na te pytania.

zamknięty charakter systemu ioS był pomysłem Steve’a jobsa, który sądził, że 
sam wie najlepiej w najdrobniejszych szczegółach, jak produkty apple powin-
ny wyglądać i funkcjonować. Dzięki tej filozofii apple stworzył i nadzoruje dla 
swoich użytkowników luksusowy mobilny system, w którym mogą oni zażywać 
najróżniejszych przyjemności, pod warunkiem, że są to przyjemności zatwier-
dzone przez nadzorcę. jeśli użytkownik gra na zasadach apple, czyli porusza 
się wewnątrz systemu wytyczonymi ścieżkami, uzyskuje względnie wysokie 
bezpieczeństwo i łatwy dostęp do łakoci. jeśli jednak ma potrzeby, które nie 
są oferowane w ioS, musi się pogodzić z tym, że nie zostaną one zaspokojo-
ne dopóki apple nie podejmie odmiennej decyzji. No chyba, że zdecyduje się 
wyłamać w systemie siłą tylne drzwi, czyli sięgnie po „jailbreak’a”…
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 » Najpierw sprawdźmy u źródeł, czyli jako 
to jest w prawie amerykańskim…

Amerykańskie rozwiązania prawne dotyczące jailbre-
akingu warte są zbadania ze względu na ich oryginal-
ność oraz to, że mierzą się z tematem wprost, dając 
stosunkowo jasne odpowiedzi. Dla porównania, prawo 
europejskie, a w ślad za nim również polskie, jest w tej 
mierze nieporównanie mniej konkretne, a przez to nie-
zdecydowane i mgliste.

Mówiąc	w największym	skrócie	amerykańskie	
prawo	autorskie	dopuszcza	jailbreaking,	choć	tylko	
jako	wyjątek	od	zasady	i z istotnymi	ograniczenia-
mi. Na początek trzeba jednak wiedzieć, że obchodze-
nie środków technicznych zabezpieczających dostęp do 
utworów chronionych prawem autorskim (w tym pro-
gramów komputerowych) zostało w prawie amerykań-
skim wprost zakazane przez ustawę Digital Millennium 
Copyright Act z 1998 roku (DMCA). DMCA zakazuje rów-
nież wytwarzania i rozpowszechniania technologii, które 
zostały zaprojektowane lub są wykorzystywane w celu 
obchodzenia takich środków. Te surowo brzmiące za-
sady mogą jednak w praktyce doznawać istotnych wy-
jątków. DMCA wyposażyło bowiem amerykański Urząd 
Prawa Autorskiego (Copyright Office) w kompetencję 
do dokonywania oceny wpływu ustawy na użytkowni-
ków chronionych utworów i ogłaszania w odstępach nie 
dłuższych niż 3 lata listy zwolnień od wspomnianych 
zakazów. W tym właśnie trybie Copyright Office w roku 
2010 wprowadził po raz pierwszy zwolnienie umożliwia-
jące stosowanie jailbreakingu w telefonach komórko-
wych, które zostało następnie przedłużone na kolejne 
trzy lata decyzją Copyright Office z 2012 roku. Zgodnie 
z treścią decyzji z 2012 roku wyłączeniem spod ochro-
ny DMCA objęte zostały:

Programy komputerowe umożliwiające bezprzewo-
dowym telefonom uruchamianie legalnie nabytych apli-
kacji, jeśli obejście zostało uzyskane wyłącznie w celu 
zapewnienia współdziałania tych aplikacji z programa-
mi komputerowymi.

Łatwo zauważyć, że powyższe wyłączenie rozciąga 
się na oprogramowanie zainstalowane na jednym tylko 
rodzaju urządzeń, czyli telefonach	bezprzewodowych 
(wireless telephone handsets) i zostało ograniczone do 
jednego celu w postaci zapewnienia współdziałania 
aplikacji zainstalowanych na telefonach z innymi pro-
gramami komputerowymi. Poza jego zakresem pozosta-
ją wszelkie urządzenia nie będące telefonami bezprze-
wodowymi, co prowadzi wprost do konkluzji, że nie jest 
dozwolone obchodzenie systemów w tabletach, odtwa-
rzaczach muzycznych, e-czytnikach lub innych urządze-

niach nie mieszczących się we wspomnianej kategorii 
telefonu bezprzewodowego. Tym	samym	jailbreaking	
np.		iPadów,	czy	iPodów	będzie	klasyfikowany	w USA 
jako	naruszenie	prawa	autorskiego	 ze	wszystkimi	
tego	konsekwencjami. Uzasadniając swoją odmowę 
na rozszerzenie wyłączenia na tablety Copyright Office 
wskazał, iż ta kategoria urządzeń nie jest wyraźnie zde-
finiowana, co wynika zarówno z istotnych różnic pomię-
dzy poszczególnymi urządzeniami w zakresie sposobu 
ich funkcjonowania, jak i tego, że służą różnym celom 
oraz różna jest natura aplikacji, które są na nich insta-
lowane. Przykładowo, zdaniem Copyright Office, za ta-
blety mogą być w niektórych przypadkach uznawane 
niektóre e-czytniki, mobilne konsole do gier, a nawet 
przenośne komputery. Za nielegalny w USA uznać należy 
również jailbreaking jakichkolwiek urządzeń, w tym rów-
nież telefonów przenośnych, który służyć będzie innym 
celom niż zapewnienie interoperacyjności  legalnych	
	aplikacji znajdujących się na telefonie z innymi progra-
mami komputerowymi.

 » A jak jest w Polsce?

Kwestię legalności jailbreakingu w Unii Europejskiej 
i w Polsce można do pewnego stopnia rozpatrywać łącz-
nie. W tym artykule dla ułatwienia skoncentrujemy się 
na przepisach obowiązujących w Polsce, sygnalizując je-
dynie, iż stanowią one implementację do prawa krajo-
wego przepisów zawartych w dwóch dyrektywach eu-
ropejskich1. Zacznijmy od tego, co	zgodnie	z polskim	
prawem	jest	zabronione.

Po pierwsze w przypadku programów komputero-
wych (inaczej niż w przypadku wszystkich innych ro-
dzajów utworów) monopol	autorski	rozciąga	się	na	
dokonywanie	wszelkich	modyfikacji	w programie	
komputerowym. Ustawa zakazuje dokonywania, bez 
zgody osoby uprawnionej, tłumaczenia, przystosowy-
wania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 
w programie komputerowym. Oznacza to w praktyce, 
że jakakolwiek ingerencja w kod programu bez zgody 
uprawnionego stanowić będzie co do zasady narusze-
nie praw autorskich.

1  Chodzi o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/

WE z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie harmonizacji niektórych 

aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie in-

formacyjnym oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ochrony 

prawnej programów komputerowych.

http://www.copyright.gov/fedreg/2010/75fr43825.pdf
http://www.copyright.gov/fedreg/2010/75fr43825.pdf
http://www.copyright.gov/fedreg/2012/77fr65260.pdf
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Po drugie polska ustawa wprost wyłącza	 stoso-
wanie	przepisów	o tzw.	dozwolonym	użytku	osobi-
stym w stosunku do programów komputerowych. Za-
tem inaczej niż w przypadku wszystkich innych rodzajów 
utworów, nie można korzystać z rozpowszechnionych 
programów komputerowych w ramach własnego użyt-
ku osobistego. Nie możemy tym samym kopiować eg-
zemplarzy programów komputerowych dla osób z krę-
gu rodzinnego lub towarzyskiego, jeśli nie pozwala na 
to wprost uzyskana przez nas licencja.

Po trzecie ustawa zabrania usuwania	 lub	obcho-
dzenia	technicznych	zabezpieczeń	przed dostępem, 
zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, je-
śli działania takie mają na celu bezprawne korzystanie 
z utworu. Technicznym zabezpieczeniem w rozumieniu 
ustawy są wszelkie technologie (oprogramowanie lub 
urządzenia) przeznaczone do zapobiegania lub ogra-
niczania działań umożliwiających korzystanie z utwo-
rów. Ustawa wyróżnia jeszcze tzw. skuteczne technicz-
ne zabezpieczenia, które definiuje jako zabezpieczenia 
umożliwiające uprawnionemu kontrolę nad korzysta-
niem z utworu poprzez	stosowanie	kodu dostępu lub 
mechanizmu zabezpieczenia, w szczególności szyfrowa-
nia, zakłócania lub każdej innej transformacji utworu, 
lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, które speł-
niają cel ochronny. Zabronione jest wytwarzanie, ob-
rót lub reklamowanie urządzeń lub ich komponentów 
przeznaczonych do usuwania	lub	obchodzenia	takich 
skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwa-
rzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utwo-
rów. W tym ostatnim przypadku surowy ustawodaw-
ca grozi karami, w tym karą pozbawienia wolności do 
lat trzech.

A co	jest	w takim	razie	dozwolone? Ustawodaw-
ca pozwala na sporządzenie kopii zapasowej programu 
komputerowego, na obserwowanie, badanie i testowa-
nie funkcjonowania programu komputerowego przez 
jego legalnego posiadacza w celu „poznania idei i zasad 
programu komputerowego”. Dozwolona jest również 
dekompilacja programu komputerowego, która doko-
nywana jest przez „zwielokrotnianie kodu i tłumacze-
nie jego formy” jeśli służy to osiągnięciu współdziała-
nia „stworzonego programu komputerowego” z innymi 
programami komputerowymi oraz spełnia szereg do-
datkowych warunków.

Czy	w świetle	opisanych	powyżej	skrótowo	zasad	
jailbreaking	można	zatem	uznać	za	legalny	pod	pra-
wem	polskim?	Odpowiedź na to pytanie zależeć będzie 
od tego na czym konkretnie polegał jailbreaking w da-
nym przypadku, choć trzeba jednocześnie podkreślić, że 
polskie prawo nie zostawia wiele miejsca do manewru.

W największym	skrócie	za	legalne	można	uznać	
poszukiwanie	 i wykorzystywanie	 luk	w istnie-
jących	 systemach,	 które	nie	będą	wiązały	 się	
z modyfikacją	kodu	chronionych	programów	kom-
puterowych,	ani	usuwaniem	 lub	obchodzeniem	
istniejących		zabezpieczeń	technicznych.

Jeśli naszym celem jest zapewnienie współdziałania po-
siadanych legalnie aplikacji z innymi programami, mo-
żemy co do zasady również badać i testować program 
oraz dekompilować jego kod wynikowy do źródłowe-
go. Warto podkreślić, że prawo do dekompilacji, czyli 
„tłumaczenia formy kodu” z wynikowego (zrozumiałe-
go dla maszyny, zwanego też maszynowym lub binar-
nym) z powrotem na źródłowy (zrozumiały dla człowie-
ka, zapisany w języku programistycznym), nie	rozciąga	
się	na	dokonywanie	modyfikacji	w programie	kom-
puterowym. Owo „przetłumaczenie” nie jest modyfi-
kacją utworu, a jedynie zapisaniem go w inny sposób, 
wyrażeniem tego samego (niezmienionego) utworu w in-
nej postaci.

Nie jestem programistą, ale sądzę, że w praktyce 
trudno sobie wyobrazić skuteczny jailbreaking przy sto-
sowaniu się do powyższych ograniczeń, co może pro-
wadzić do wniosku, że stosowanie jailbrakingu w Polsce 
będzie zwykle naruszało prawo autorskie. Oczywi-
ście każdy jailbreak jest swego rodzaju „wynalazkiem”, 
to znaczy oryginalnym pomysłem na wykorzystanie 
luk systemu operacyjnego urządzenia, ale najczęściej 
w praktyce oznacza to wprowadzenie do tego systemu 
kodu, który powoduje jego trwałą modyfikację w taki 
sposób, że zawarte w nim zabezpieczenia przed dostę-
pem przestają działać. A to właśnie dokładnie są działa-
nia wykluczone w świetle opisanych powyżej przepisów. 
Jailbreaking będzie natomiast legalny jeśli został wprost 
dopuszczony przez właściciela systemu, co w praktyce 
może dotyczyć oprogramowania udostępnianego na za-
sadzie licencji otwartych, które wprost zezwalają na in-
gerowanie w jego kod źródłowy (open source software).

 » Co na to wszystko praktyka?

Ani przed, ani po wydaniu ww. decyzji Copyright Office, 
Apple nie pozwało nikogo w związku ze stosowaniem ja-
ilbreakingu lub rozwijaniem programów, które mogą być 
w tym celu wykorzystywane. Znane są orzeczenia do-
tyczące jailbreak’ów konsoli SONY PlayStation 3, które 
umożliwiały instalowanie i korzystanie z pirackich gier 
ściągniętych z Internetu oraz tworzenie własnych gier. 
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W Australii w roku 2010 Sony uzyskało zakaz sprzedaży 
urządzeń (chipów) „otwierających” PS3 pod nazwą „PS 
Jailbreak”. Jednak 5 lat wcześniej (2005 rok) australijski 
sąd najwyższy w stosunku do innego urządzenia „otwie-
rającego” konsole do gier orzekł, że nie narusza ono pra-
wa tego kraju. W tym samym 2010 roku Sony przegrało 
proces przed sądem w Barcelonie, który orzekł, że ja-
ilbreak konsoli PS3 jest legalny w Hiszpanii i tego typu 
technologie mogą być sprzedawane w sklepach. W roku 
2011 Sony pozwało hakera George’a Hotza (znanego 
także z tego, że skutecznie otworzył iPhone’a do użytku 
także z innymi operatorami sieci) za upublicznienie spo-
sobu „otwarcia” PS3. Sprawa ta zakończyła się ugodą.

Polskie orzecznictwo dotyczące jailbreakingu nie ist-
nieje, nie ma również żadnych dostępnych orzeczeń Eu-
ropejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W Internecie 
można spotkać opinie, iż jailbreaking powinien być uzna-
ny za legalny (zob. http://www.computerweekly.com/
news/1280093396/Apple-iPhone-jailbreaking-is-okay-
-under-EU-law, http://fsfe.org/freesoftware/legal/fla-
shingdevices.html). Jako powód podaje się opisaną po-
wyżej decyzję amerykańskiego Copyright Office, oraz 
argumentację, zgodnie z którą jailbreak powoduje mo-
dyfikację jedynie niewielkiego fragmentu kodu iOS, który 
dodatkowo stanowi tzw. firmware, czyli oprogramowa-
nie preinstalowane na danym urządzeniu i nierozerwa-
nie z nim związane. Stwierdza się też, że ograniczanie 
przez Apple dostępu do iOS może naruszać europejskie 
prawo antymonopolowe. Pomijając w tym miejscu oce-
nę działań Apple pod kątem zgodności z prawem anty-
monopolowym (która sama w sobie może zasługiwać 
na odrębny artykuł), powyższe poglądy należy raczej 
uznać za przejaw myślenia życzeniowego, nie mającego 
rzeczywistych podstaw w obowiązujących przepisach. 
Oczywiście decyzja amerykańskiego Copyright Office nie 
obowiązuje w Unii Europejskiej, zaś sam fakt, że została 
wydana wzmacnia raczej pogląd przeciwny do opisanego 
powyżej. Jest bowiem jasne, że gdyby Copyright Office 
nie uczynił wprost wyłomu od zasad DMCA, jailbreaking 
pozostawałby w USA nielegalny również w odniesieniu 
do telefonów bezprzewodowych. Ilość modyfikowane-
go kodu nie ma zasadniczo znaczenia dla ustalenia, czy 
ma miejsce naruszenie prawa autorskiego, firmware (za-
kładając, że iOS nim jest, co też może być dyskusyjne) 
nie podlega w prawie polskim odrębnej regulacji od in-
nych programów komputerowych, zaś ocena działań Ap-
ple pod kątem zgodności z prawem antymonopolowym 
powinna być dokonywana niezależnie od tego, czy mia-
ło miejsce naruszenie praw autorskich Apple.

W roku 2011, w ogólnikowej odpowiedzi na pytanie 
jednego z duńskich europosłów, Komisja Europejska 
stwierdziła, że „konsumenci powinni mieć możliwość 

korzystania bez ograniczeń z urządzeń elektronicz-
nych, które zakupili i modyfikowania ich komponentów 
sprzętowych i oprogramowania, jeśli chcą, do użytku 
osobistego. Jednak producenci tych urządzeń powin-
ni zachować prawo do odmowy naprawy gwarancyj-
nej urządzenia, które zostały zmodyfikowane w sposób 
sprzeczny z zaleceniami producenta.” Ten pogląd rów-
nież trudno uznać za umocowany w obowiązujących 
przepisach prawa europejskiego, czy polskiego (poza 
fragmentem dotyczącym utraty uprawnień gwarancyj-
nych). Konsumenci mają oczywiście prawo korzystania 
z zakupionych urządzeń, jednak niestety nie bez ograni-
czeń. Mogą w ramach tzw. wyczerpania prawa, dowol-
nie zbywać zakupione urządzenie wraz z całym zawar-
tym na nim oryginalnie oprogramowaniem, nie mają 
jednak swobody dysponowania samym oprogramowa-
niem (w oderwaniu od urządzenia), ani jego modyfiko-
wania na zakupionym urządzeniu, co wynika wyraźnie 
z obowiązujących przepisów.

 » Zaniechanie czy rzeczywisty zamiar 
ustawodawcy?

Obecna sytuacja prawna jailbreakingu wydaje się być 
w większym stopniu wynikiem zaniechań ustawodaw-
ców polskiego i europejskiego, niż przejawem chęci 
stosowania restrykcyjnych zasad wobec osób stosują-
cych jailbreaking lub rozwijających programy, które go 
umożliwiają. Ustawodawcy ci z jednej strony nie nadą-
żają za uciekającą rzeczywistością, z drugiej zaś utrzy-
mują w mocy przepisy, które nie radzą sobie z prawi-
dłowym opisaniem nowych zjawisk technologicznych. 
Regulacje te rzadko odpowiadają jasno i wprost na rze-
czywiste i ważne pytania, często natomiast wprowadza-
ją zamieszanie i niepewność. Można odnieść wrażenie, 
że istniejące przepisy są niezrozumiałe dla dużej grupy 
osób stosujących prawo, włączając w to prokuratorów 
i sędziów, czego efektem jest to, że wiele z tych regula-
cji jest po prostu martwa.

Liczba użytkowników stosujących jailbreaking jest 
przypuszczalnie stosunkowo duża i będzie rosła, na co 
wskazuje żywe zainteresowanie tym tematem w Inter-
necie. Użytkownicy ci mają prawo domagać się jedno-
znacznej odpowiedzi na to, czy rzeczywistą intencją 
ustawodawcy jest utrzymywanie obecnego, restrykcyj-
nego stanu prawnego, czy może podjęcie wyraźnej de-
cyzji – na przykład na wzór amerykański – o dopuszczal-
ności jailbreakingu w określonym zakresie. «

Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii 
Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

http://www.computerweekly.com/news/1280093396/Apple-iPhone-jailbreaking-is-okay-under-EU-law
http://www.computerweekly.com/news/1280093396/Apple-iPhone-jailbreaking-is-okay-under-EU-law
http://www.computerweekly.com/news/1280093396/Apple-iPhone-jailbreaking-is-okay-under-EU-law
http://fsfe.org/freesoftware/legal/flashingdevices.html
http://fsfe.org/freesoftware/legal/flashingdevices.html
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NorBert Cała

Wystarczyło, że apple w ostatnim czasie zmieniło schemat wydawniczy i wyda-
ło ipada czwartej generacji pół roku po poprzedniku, aby zasiać niepewność...

Do tej pory – chciałoby się powiedzieć: „za rządów Steva 
Jobsa” – wszystko było jasne i klarowne. Mogliśmy przy-
puszczać, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w rok po 
poprzedniej generacji iPhone’a dostaniemy nową, kon-
ferencja pokazująca nowości muzyczne odbędzie się we 
wrześniu, a iPada powinniśmy się zaś spodziewać w mar-
cu. Pojawiały się oczywiście mniejsze lub większe prze-
cieki, ale terminy najważniejszych wydarzeń były pewne.

 » Tylko jedna logiczna odpowiedź

Wszystko było dobrze aż do październikowej konferen-
cji, na której zobaczyliśmy iPada mini oraz nową gene-
rację dużego iPada. Zaskoczyło to mnie, zaskoczyło też 
większość osób śledzących poczynania firmy. Przecież 
od premiery iPada trzeciej generacji minęło dopiero 
pół roku. Jakiś czas po premierze, na chłodno starałem 
się przeanalizować, dlaczego firma zdecydowała się na 
taki ruch. Logiczną odpowiedź mam tylko jedną –  Apple 
chciało ujednolicić złącza we wszystkich aktualnie sprze-

dawanych urządzeniach z iOS. iPhone 5 ma nowe złą-
cze Lightning, iPod touch też, iPad mini również. Duży 
iPad odstawał od tej rodziny i w celu lepszej promocji 
nowego standardu zdecydowali się na upgrade iPada, 
przy okazji zmieniając nie tylko złącze, ale również pro-
cesor i jeszcze kilka szczegółów. Samo Apple zresztą ni-
gdzie nie komunikuje, że jest to iPad kolejnej generacji. 
Nazywają go „iPad z wyświetlaczem Retina”, co równie 
dobrze pasuje do iPada trzeciej generacji. Wewnętrzne 
oznaczenie nowej wersji to zaś iPad3,5, poprzednik to 
iPad3,1 lub iPad 3,3.

 » Plotki, plotki, plotki…

Takie wydarzenie wystarczyło jednak, aby stworzyć naj-
różniejsze plotki. Dziś pewnie przeczytaliście w przy-
najmniej kilku miejscach, że produkcja nowego iPho-
ne’a 5S oraz nowego iPada (nie wiadomo, czy chodzi 
o Mini czy dużego) rozpocznie się już w grudniu, a sprze-
daż w pierwszym kwartale 2013 roku. To naprawdę za-
dziwiające, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że iPho-
ne 5 ciągle nie jest dostępny od ręki, a nowe iPady 4G 
i mini w wersjach z modemami jeszcze nie zaczęły wy-
jeżdżać do klientów. Może jestem naiwny, ale te plotki 
wkładam na półkę między Boba Budowniczego, a Świn-
kę Peppe. Wierzę, że Tim Cook, spędzając dużo czasu ze 
Jobsem posiadł cześć jego zmysłu marketingowego i wie 
jak planować linię produktową. Nic przecież bardziej nie 
wkurza klientów jak to, że ich nowy produkt jest przesta-
rzały w dwa miesiące po zakupie. Z drugiej strony jestem 
przekonany, że Apple pod rządami Tima będzie jednak 
zdecydowanie mniej przewidywalne, niż to  Apple kiero-
wane przez Jobsa. Mam jednak nadzieję, że nieprzewi-
dywalność będziemy widzieli w formie wprowadzania 
takich produktów jak iPad mini, do którego Jobs nie był 
przekonany, a okazał się świetnym produktem. «

APPLE staje się 
nieprZewidywalne

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://twitter.com/#!/imagazinepl
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– On jest normalnie nienormalny! – powiedział Claris-
se (imię w dowodzie: Paweł), przegryzając niezidenty-
fikowany przekąskowy jednoelementowy owoc morza.

– Kto taki? – spytał Jonofi (imię w dowodzie: Jan).
– Ten Robert. Dacie wiarę, że on w życiu nie ciągnął 

amnesy?
– No nie. Gościu nieźle trącony. Skąd ty go znasz? 

– zainteresował się Onardo (imię w dowodzie: Leon).
– Pracujemy na nieszczęście razem, on na akcjach, 

a ja na funduszach. Gościu się przyznał, że w szkółce 
próbował kryśkę. I tyle.

– Z kim ty się zadajesz, Clarissette? – żachnął się 
Onardo.

– Wyrazy współczucia – odezwał się Jonofi i pociągnął 
dla wprawy trochę amnesy z deski serowo-narkotykowej.

A Kudupi (imię w dowodzie: Kudupi) siedział, palił pli-
monę i nic nie mówił. On już taki był – kulminację chciał 
zachować dla siebie.

Zamówili po drinku Just Another Reason to Get Hard 
Drugs (whisky z lodem). Wieczór w restauracji Stop De-
viation zapowiadał się gorąco.

– Ale wiecie, ten to jeszcze nic. Ostatnio poznałem 
faceta na imprezce u Santiagolasa – powiedział Jonofi.

– Santiagolasa? Co u niego? – spytali Clarisse i Onardo.
– Normalnie, spalił brykę i daje chłysta z Lorą na Dro-

jedach. Ale nie o nim, tylko o takim jednym katastrańcu 
Jacku. Pozuje na normalesa, prztycior jeden.

– Jak? – spytał Kudupi i wszyscy zwrócili na to uwagę.
– Kudu, co się stało, że się odezwałeś? – zagadnął 

Clarissesetto.
– Chwilowy brak zaczepienia myśli – syknął cicho 

Kudupi, pociągnął chryninę i popił drinkiem. – No jak?
– Jak? No więc ten Jacek, on chodzi i mówi, że ma tyl-

ko jedną kobietę.
– No nie!
– Daruj.
– Ale tak, mówię wam, i jeszcze rozpowiada, kto jest 

tą kobietą…
– No tego to słuchał nie będę. Nie kończ… – żach-

nął się Onardo, bo lubił od czasu do czasu się żachnąć.
– Ale wiecie!
– Wiemy, wiemy. Nie psuj nam wieczoru, Jonofi. Dzie-

ci już mają? – spytał podchwytliwie Kudupi.
– O nie, nie bawię się! Miałem nie kończyć, a ty tak 

naprawdę zakończyłeś, Kudu, nie bawię się, nie tak mia-
ło być, twoje zawsze musi być na fallusie!

– Tak czy inaczej ohydne. Jak tacy ludzie mają odwa-
gę chodzić po ulicach? Nie wiem.

– Tacy to kukuś – zaczął Kudupi i już wszyscy wiedzie-
li, że teraz będzie bomba.

– Tylko uważaj z kalibrem odchyłu, bo przed chwilą 
zjadłem tęponosa w gargulasach – zaśmiał się Clarisse-
settessimo. Wszyscy lubili opowieści Kudupiego. Zawsze 
były najbardziej soczyste i łamały tabu.

– No i co, no i co, Kudu?! Mów, jak zacząłeś! – nie-
cierpliwił się Jonofi.

– Dziomas nazywa się Michał i jest takim świrem, ja-
kiego nigdy w życiu nie spotkałem – Kudu cedził słowa 
powoli i namaszczeniem, jak „szcz” w słowie „namasz-
czeniem”. Punkt kulminacyjny zbliżał się nieuchron-
nie i grupa siedząca przy stoliku obok też zamieni-
ła się w słuch w oczekiwaniu na gorszącą opowieść 
patologiczną.

– ? – patrzył Jonofi.
– ?? – patrzył Clarissesesettisimoprimo.
– ?! – próbował wymusić szybką odpowiedź Onardo, 

wspierany wzrokiem koszącym z sąsiedniego stolika.
– Wiecie, o której ten patolo jada śniadania? – zaczął 

budować napięcie Kudupi, ciągnąc ostatnią dawkę taty-
maminy. – O ósmej rano!

Dwa stoliki nie mogły się pozbierać z wrażenia 
przez równoczas trzech średnich desek serowo-nar-
kotykowych. Dopiero orkiestra tresowanych pracowni-
ków ogrodu zoologicznego rozładowała atmosferę peł-
ną niesmaku, wynikającego z patologii życia w dużym 
mieście. «

NIŻEj PODPISANY

nienOrmaleS

opowiadania pochodzą z książki 
“Hasło niepoprawne”.  
Link: http://www.feedbooks.com/book/3126

 » Niżej	 Podpisany	 >	 Tech-absurdysta,	 self-publisher	 i	 pisarz	
3.0	beta.	Wierzy	w	e-booki	mobilne	i	 intensywnie	je	promu-
je.	Wspiera	TeleRead,	Author	2.0	oraz	Read	An	Ebook.	Pro-
wadzi	eksperymentalne	projekty	 literackie:	Google-transla-
ted	 	fiction	oraz	#hashtagstory.	Tworzy	historie	obrazkowe	
na iPhonie.

 » Hashtag	bio:	#1picstory	#writer	#mobilefiction	#ebooks	#sel-
fpub	#hashtagstory	#iPhone

 » Blog	autora:	http://passwordincorrect.com

http://www.feedbooks.com/book/3126
http://passwordincorrect.com
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Dzięki fundatorowi nagrody, firmie Philips, możecie dostać świetny prezent, który trafi do Was 
jeszcze przed świętami. Jest to głośnik Philips	ShoqBox	SB	7100, którego test możecie przeczy-
tać w poprzednim numerze iMagazine. Zaznajomienie się z tekstem zdecydowanie będzie po-
mocne w wygraniu nagrody.

Aby stać się posiadaczem Philips	ShoqBox	SB	7100	musicie odpowiedzieć poprawnie na 
trzy pytania. Pierwsze z nich znajdziecie kilka linijek poniżej. Drugie pojawi się 18 grudnia 
na Facebooku iMagazine. Tzecie pytanie poznacie 19 grudnia śledząc Twitterowy profil 
iMagazine.

Osoba, która jako pierwsza wyśle na adres konkurs@imagazine.pl poprawną odpo-
wiedź na wszystkie trzy pytania wygra głośnik Philips	ShoqBox	SB	7100.

Pytanie numer 1: W jakiej technologi przesyłamy bezprzewodowo dźwięk do 
 Philips	ShoqBox	SB	7100?

Regulamin konkursu znajduje się na stronie.

konkurs: 
PhiliPS POD 
chOinkę

https://www.facebook.com/iMagazinePL
https://twitter.com/imagazinepl
https://twitter.com/imagazinepl
http://imagazine.pl/konkurs-philips-pod-choinke
mailto:konkurs@imagazine.pl
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DoMINIK łaDa, NorBert Cała

cO aPPle 
serwuje  

na święta?
Już za chwilę święta. Czas ucieka i staramy się wyrobić się 
ze wszystkim do końca roku. Niestety, nie mamy w związ-
ku z tym wolnej chwili. Dookoła świąteczna atmosfera, 
w sklepach pojawiają się choinki, a my, jak zwykle, od-
kładamy zakupy na ostatnią chwilę. Niestety, często ta-
kie kupowanie w ostatniej chwili kończy się tym, że pre-
zent może okazać się nie do końca trafiony. Dlatego, jak 
co roku, przygotowaliśmy dla Was katalog wszystkich pro-
duktów Apple wraz z ich aktualnymi cenami – taki iPre-
zent z pewnością ucieszy każdego. Polecamy świąteczne 
zakupy w sklepie iMad – możecie zrobić to przez Inter-
net, klikając w naszym katalogu przyciski pod opisywa-
nymi produktami. Możecie też odwiedzić jeden z salonów 
w Krakowie, przy ulicy Św. Filipa 13, lub w Warszawie – na 
Nowym Świecie 4. Jeszcze macie czas.

 » Macbook Air

Mobilność w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Su-
percienki komputer przenośny. Jest to propozycja dla lu-
dzi w biegu, dla których nie jest najważniejsza wydajność, 
tylko rozmiar i waga. Najcieńszy komputer na rynku. Ide-

alne narzędzie do pisania tekstów czy pracy w Internecie. 
Niestety, jego rozmiary powodują, że nie ma wbudowa-
nego napędu optycznego. Najnowsze wersje Airów mają 
po 2 złącza USB3.0 przez co czynią ten komputer wyjąt-
kowo wszechstronnym. Od pecetowych ultrabooków od-
różnia go przede wszystkim jakość wykonania, aluminium 
oraz podświetlany LED-owo ekran w dwóch rozmiarach 
– 11” i 13”. Do tego podświetlana pełnowymiarowa kla-
wiatura, głośniki stereo oraz złącze Thunderbolt.

• Macbook Air dostępny jest teraz z procesorami Intel 
Core i5 1,7 i 1,8GHz, 4-8GB RAM, 64-256GB HDD SSD, 
grafika to Intel HD 4000, na zamówienie można mieć 
wersję z procesorem i7

• Czas pracy na baterii 5-7 godzin
• Masa 1,08kg 11” i 1,36 kg 13”
• Wyświetlacz LED o przekątnej 11” lub 13”
• Obudowa aluminiowa
• Cena: 4499 zł (1,7, 64GB SSD, 11”); 4899 zł (1,7, 

128GB SSD, 11”), 5399 zł (1,8, 128GB SSD, 13”), 6699 
zł (1,8, 256GB SSD, 13”)

 » Macbook Pro

Propozycja na gwiazdkowy prezent dla mobilnych pro-
fesjonalistów – MacBook Pro. Z tym komputerem zysku-
jesz mobilność i doskonałą jakość. Ma wbudowaną bate-
rię, realnie zdolną nawet do 7 godzin pracy bez zasilania. 
Złącze Thunderbolt daje prędkość pracy z  urządzeniami 

http://bit.ly/TWE47d
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 peryferyjnymi, jakiej wcześniej nie znałeś. Dodatkowo 
wprowadzone złącza USB3.0 czynią go bardzo wszech-
stronnym. Za grafikę odpowiada w każdym modelu wy-
dajna i energooszczędna karta Intel HD 4000, która prze-
łącza się, gdy sytuacja wymaga silniejszego procesora 
graficznego (w modelach 15,4”), na kartę graficzną NVI-
DIA GeForce GT 650M. Poza doskonałymi parametrami 
tego komputera, zadbano także o jego wygląd. Macbook 
Pro jest wykonany z jednego kawałka aluminium, dzięki 
czemu jest lekki, wytrzymały i po prostu zachwyca swo-
im kształtem. Bezkompromisowość, moc i jakość.

• Procesor i5 2,5/i7 2,9 13,3”; i7 2,3/2,6 15,4”
• Pamięć 4/8GB (max 8GB, a nieoficjalnie 16GB)
• Czas pracy na baterii 7 godzin
• Masa 13,3” 2,04 kg; 15,4” 2,49 kg
• Wyświetlacz LED o przekątnej 13,3/15,4 cali
• Obudowa aluminiowa Unibody
• Cena: od 5399 zł (13,3” 2,5GHz) do 9599 zł 

(15,4” i7 2,6GHz)

 » Macbook Pro Retina

Jeśli macie grubszy portfel, nie zależy Wam na napędzie 
optycznym i możliwości samodzielnego rozbudowywania 
komputera, a najważniejsze są dla Was mobilność oraz 
świetny ekran to zastanówcie się nad najnowszymi Mac-
bookami Pro z ekranem Retina. W tym roku do kompu-
terów przenośnych trafił typ ekranu jaki znamy z iPho-
ne 4/4S/5 oraz nowych iPadów – Retina. Tutaj nie mamy 

żadnych kompromisów jeśli chodzi o jakość ekranu. Czy-
sta rewelacja. Poza tym waga – nico ponad 1,5kg za 13,3” 
oraz 2kg za 15,4” robi wrażenie. Poza tym parametry zbli-
żone do starszego brata Unibody. Dwa złącza Thunder-
bolt, czytnik SD, USB3.0, HDMi. Wszystko jest czego po-
trzeba dla mobilnego profesjonalisty.

• Procesor i5 2,5/i7 2,9 13,3”; i7 2,3/2,6 15,4”
• Pamięć 8GB (max 16GB w wersji 15,4”)
• Czas pracy na baterii 7 godzin
• Masa 13,3” 1,6 kg; 15,4” 2,02 kg
• Wyświetlacz LED o przekątnej 13,3/15,4 cali
• Obudowa aluminiowa Unibody
• Cena: od 7449 zł (13,3” 2,5GHz) do 12199 zł 

(15,4” i7 2,6GHz)

 » iMac

Komputer dla domu. Idealny. Ekran panoramiczny po raz 
pierwszy w proporcji 16:9. Ekran podświetlany LED-owo. 
Dwa rozmiary 21,5” oraz 27”. Większy może służyć…jako 
zewnętrzny monitor. Czyli dwa w jednym – kolejny po-
wód, aby kupić go w prezencie świątecznym. Tegoroczna 
rewizja, która właśnie trafiła do sklepów jest wyjątkowo 
cienka – w najcieńszym miejscu ma tylko 5 mm. W zesta-
wie znajdziecie bezprzewodową klawiaturę oraz magicz-
ną mysz. Komputer iMac to niesamowicie wydajna ma-
szyna, która spokojnie może już zastępować Maca Pro. 
Możliwość zainstalowania aż 16GB RAM czyni go praw-
dziwym wołem roboczym.

• Procesor Intel Core i5 2,7GHz do i7 3,4GHz (w wersji 
na zamówienie)

• Grafika NVIDIA GT640M-GTX 675MX
• Pamięć 8GB (max 16GB)
• Dysk 1TB

http://bit.ly/TWEcU8
http://bit.ly/TWEcU8
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• Masa 21,5” 5,68 kg; 27” 9,54 kg (dużo lżej niż po-
przedni model)

• Wyświetlacz LED o proporcjach 16:9 i przekątnej 
21,5 i 27 cali

• Cena: od 5739 zł (21,5” i5 2,7GHz) do 8999 zł 
(27” i5 3,2GHz)

 » Mac Pro

Najpotężniejsza maszy-
na dla profesjonalistów. 4 
lub 12 rdzeni w standar-
dzie. Praktycznie nieogra-
niczone możliwości rozbu-
dowy i konfiguracji. Szczyt 
ergonomii i genialnej myśli 
projektantów. Idealny po-
rządek w środku maszyny 
i rozwiązania nigdzie nie 
spotykane – łatwość wy-
miany podzespołów i in-
stalacja dodatkowych jest 
wręcz legendarna. Jesteś 
profesjonalnym grafikiem, 
muzykiem lub filmowcem, 
to powinieneś mieć taki 

komputer. Jeszcze go nie masz? Już niedługo gwiazdka-
…i prawdopodobne zakończenie produkcji, także war-
to teraz taki sprzęt kupić, bo już niedługo może być bia-
łym krukiem.

• Procesor od 4-rdzeniowego 3,2GHz do.....
• Grafika – praktycznie dowolna, podstawowa to ATI 

Radeon 5770
• Pamięć max 64GB
• Dysk dowolny
• Cena: od 10899 zł do…

 » iPod nano

iPod Nano siódmej generacji to idealny prezent pod cho-
inkę. Ta generacja kształtem nawiązuje do pierwszych 
generacji Nano, jest bowiem podłużna. Sterowanie jest 
jednak już zupełnie inne. Nie mamy kółeczka sterujące-
go, tylko dotykowy ekran i przycisk HOME. Ikonki na jego 

ekranie, jako żywo przypominają te z iPhone’a, choć są 
okrągłe, nie kwadratowe. Niestety, system operacyjny to 
nie iOS. Jednak samo sterowanie jest tak samo wygodne, 
jak w przypadku iPhone’a. iPod zbudowany jest z alumi-
nium, z przednią szklaną ścianą. Do wyboru mamy 8 ko-
lorów, wraz z specjalną wersją Product RED. Z ciekawych 
funkcji warto wymienić interfejs Bluetooth, dzięki które-
mu podłączysz bezprzewodowe słuchawki oraz radio FM 
z funkcją Live Pause, która pozwala nagrywać ulubione 
audycje i odsłuchiwać je ponownie w wolnej chwili. iPod 
Nano posiada także krokomierz, który liczy Twoje kroki. 
Możesz do tego dodać buty do biegania Nike+ oraz ze-
staw sportowy Nike + iPod. Dzięki temu iPod Nano sta-
nie się Twoim idealnym partnerem do ćwiczeń. Dostęp-
ny tylko w pojemności 16 GB.

• Pamięć 16GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 30 godzin
• Wymiary 76,5 x 39,6 x 5,4 mm
• Masa 31 g
• Złącze Lightning
• Panoramiczny wyświetlacz TFT o przekątnej 2,5 cala
• Kolory: czarny, srebrny, fioletowy, niebieski, zielony, 

żółty, różowy, czerwony
• Cena: 729 zł

 » iPod classic

iPod classic to kontynuator klasycznej linii iPodów. 
 Ceniony jest za niezawodność i ogromną pamięć, pozwa-
lającą zmieścić całą bibliotekę muzyczną. Obecna wersja 

http://bit.ly/RqKlce
http://bit.ly/Tc23go
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nie doczekała się zmian od przeszło dwóch lat. Jest jed-
nak grupa odbiorców, która ten brak zmian bardzo so-
bie ceni. Podobnie zresztą, jak ogromną pamięć dyskową 
160GB i długi czas pracy bez ładowania. Duży, 2,5 calowy 
wyświetlacz, pozwala na komfortowe oglądanie filmów 
i videocastów. Duża pamięć dyskowa, doskonała jakość 
dźwięku i możliwość odtwarzania bezstratnych forma-
tów dźwiękowych powoduje, że ten iPod równie często 
gości w kieszeniach fanów muzyki, jak i w profesjonal-
nych studiach nagraniowych. 

• Pamięć 160GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 36 godzin, 

wideo do 6 godzin
• Wymiary 103,5 x 61,8 x 10,5 mm
• Masa 140 g
• Złącze 30 Pin
• Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem diodo-

wym o przekątnej 2,5 cala
• Kolory: srebrny, czarny
• Cena: 1129 zł

 » iPod shuffle

iPod shuffle, najmniejszy na świecie odtwarzacz mp3, to 
doskonały upominek dla ludzi aktywnych, którzy nigdy 
nie chcą się rozstawać z muzyką. iPod shuffle przypomi-
na mały znaczek pocztowy. Ma formę klipsu, który mo-
żemy przypiąć do ubrania w czasie uprawiania sportów. 
Przednią ścianę iPoda zajmują przyciski sterujące, ale to 
nie jedyna metoda sterowania – można użyć też pilota 
umieszczonego na kablu słuchawek. Shuffle jest dostęp-
ny w 8 kolorach. Pojemność wbudowanej pamięci to 2GB 
ale do biegania wystarczy. Mimo niewielkich rozmiarów, 
iPod shuffle kryje w sobie wiele interesujących funkcji. 
Jedną z nich jest VoiceOver, dzięki której Shuffle potra-
fi odczytać nazwę utworu, wykonawcy czy playlisty i to 
w ponad 20 językach, w tym polskim. 

• Pamięć 2GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 15 godzin
• Wymiary 29 x 31,6 x 8,7 mm

• Masa 12,5 g
• Kolory: czarny, srebrny, fioletowy, niebieski, zielony, 

żółty, różowy, czerwony
• Cena: 219zł

 » iPod touch

iPod touch to doskonały prezent, który ucieszy szcze-
gólnie fanów multimedialnej rozrywki. To nie tylko fan-
tastyczny odtwarzacz muzyki, filmów, podcastów czy 
przeglądarka zdjęć. iPod touch to przenośna konso-
la do gier. Gry na iPodzie touch korzystają z wbudowa-
nych rozwiązań, takich jak przyspieszeniomierz, obsłu-
ga gestów Multi-Touch, interfejs Wi-Fi oraz Bluetooth. 
Efekty graficzne i animacje można podziwiać na 4 ca-
lowym ekranie dotykowym. Ekran jest wyjątkowo wy-
raźny, bowiem został wykonany w technologii Retina 
i ma rozdzielczość 1136x640 pikseli. Najnowsza wersja 
tego iPoda wyposażona jest w dwie kamery. Przednia 
kamera może być wykorzystywana do wideo rozmów 
w systemie FaceTime między dwoma iPodami lub mię-
dzy iPodem, a  iPhone’em lub komputerem. Tylna ka-
mera pozwala zaś na kręcenie filmów w rozdzielczości 
Full HD 1080p.  Dostępny w dwóch wersjach: 32 i 64 GB. 
Najnowsza generacja, oprócz zmian wyświetlacza, do-
czekała się także 6  wersji kolorystycznych i specjalnego 
uchwytu na pasek.

• Pamięć 32, 64GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 40 godzin, wideo do 8 

godzin
• Wymiary 123,4 x 58,6 x 6,2 mm
• Masa 88 g
• Złącze Lightning

http://bit.ly/RE5D61


 » 2012 nr 12 » SPrzęt » poradnik zakupowy apple 44

• Wyświetlacz Retina o przekątnej 4 cal4 z interfejsem 
dotykowym

• Kolory: czarny, srebrny, różowy, żółty, niebieski, 
czerwony

• Cena: od 899 zł

 » Magic Mouse

W Magic Mouse, Apple po raz pierwszy na świecie zasto-
sowało technologię Multi-Touch. Obudowa myszki za-
chowuje się dokładnie tak samo, jak ekran iPhone’a lub 
touchpad w najnowszych MacBookach. Dzięki temu, mo-
żemy np. w dowolny sposób przesuwać gestami obraz 
na ekranie. Cała powierzchnia myszki jest czuła na do-
tyk i może być używana do sterowania kursorem. Magic 
Mouse ma dość nietypowy kształt, jest bardzo płaska. 
W pierwszej chwili wydaje się to bardzo niewygodne, po-
tem jednak ręka sama się przyzwyczaja i ciężko się prze-
stawić na używanie normalnego gryzonia.

Myszka komunikuje się z komputerem poprzez tech-
nologię Bluetooth, a czytnik powierzchni wyposażony 
jest w sensor laserowy. 

• Powierzchnia dotykowa Multi-Touch
• Sensor laserowy
• Połączenie Bluetooth do 10 m
• Waga 105 g
• Zasilanie dwie baterie AA
• Cena: 299 zł

 » Klawiatura bezprzewodowa

Bezprzewodowa klawiatura Apple to bardzo dopracowa-
na konstrukcja. Na tyle dopracowana, że jej nowa wersja 
posiada tylko jedną zmianę – zamiast trzech baterii AAA 
do zasilania, używa tylko dwóch. Taka zmiana była moż-
liwa dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu za-
rządzania energią. Klawiatura konsumuje energię tylko 

w trakcie pisania, jeśli żaden klawisz nie jest wciskany – 
przechodzi w tryb czuwania. 

Reszta się nie zmieniła, dostajemy więc ultra-cien-
ką, aluminiową klawiaturę o pełnym układzie klawi-
szy. Mimo, że układ klawiszy jest tak samo wygodny jak 
w standardowej klawiaturze, to zajmuje ona o 24 pro-
cent mniej miejsca na biurku. Jedyną jej wadą może być 
brak bloku numerycznego, jeśli więc jesteście księgowy-
mi, to musicie się zdecydować na wersję z kabelkiem.

• Ilość klawiszy 78
• Połączenie Bluetooth do 10 m
• Waga 105 g
• Zasilanie dwie baterie AA
• Cena: 299 wersja bezprzewodowa

 » Magic Trackpad

Nowy Magic Trackpad to pierwszy gładzik Multi-Touch 
zaprojektowany do pracy z komputerami stacjonarnymi 
Mac. Będzie się doskonale prezentował w towarzystwie 
bezprzewodowej klawiatury, ponieważ jest kształtem bar-
dzo do niej zbliżony. Zastosowano w nim tę samą techno-
logię Multi-Touch, którą znajdziemy w laptopach MacBo-
ok. Tyle, że jego powierzchnia pracy jest o 80% większa, 
niż w laptopach. Obsługuje za to kompletny zestaw ge-
stów, oferując zupełnie nowy sposób sterowania kom-
puterem oraz interakcji z elementami na ekranie. Prze-
chodzenie między stronami internetowymi przypomina 

http://bit.ly/Tc2pU4
http://bit.ly/Tc2Ca4
http://bit.ly/UFpegx
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teraz przerzucanie kartek książki lub czasopisma, a prze-
wijanie dynamiczne jest naturalniejsze. Magic Trackpad 
łączy się z komputerem Mac przez bezprzewodowy in-
terfejs Bluetooth. Moim zdaniem, przypadnie do gustu 
głównie „przeglądaczom” Internetu na dużych ekranach 
iMaków. W takim zastosowaniu Magic TrackPad spraw-
dzi się znakomicie. Równie dobrze spełni swoje zadanie 
na zawalonym biurku dziennikarza. Najdalej mu zaś bę-
dzie do zastąpienia tabletu lub dobrej myszki w warsz-
tacie architekta lub grafika. 

• Wymiary 13,13 cm x 13,01 cm
• Masa 140.05 g
• Kolor srebrny
• Kształt pasujący do klawiatur Apple
• Cena: od 299 zł

 » Apple – ładowarka baterii

Coraz więcej produktów Apple jest zasilanych z baterii 
AA. Takie urządzenia jak bezprzewodowa myszka, kla-
wiatura czy trackad konsumują spore ilości energii. Tu-
taj firma wychodzi nam na przeciw i wprowadza do ofer-
ty ładowarkę do akumulatorów AA. Robi to z znaną sobie 
dużą elegancją formy (bardzo mała i podobna do innych 
produktów Apple) oraz z ekologicznym podejściem. Ta 
ładowarka baterii wyznacza nowy standard branżowy, 
charakteryzuje się bowiem najniższym poborem mocy 
w stanie bezczynności, spośród wszystkich podobnych 
ładowarek dostępnych na rynku. Większość z nich pobie-
ra energię nawet wtedy, gdy baterie zostały całkowicie 
naładowane. Ta ładowarka baterii wykrywa zakończenie 

ładowania i automatycz-
nie redukuje pobór mocy. 
W komplecie z tym produk-
tem dostaniemy również 6 
akumulatorów, skonstru-
owanych w taki sposób, aby 
zachowywały dużą pojem-
ność po setkach cykli łado-
wania. Dzięki temu już nigdy 
nie będziemy musieli się 
martwić, że zabraknie nam 
nagle prądu w klawiaturze 
czy myszce. Oczywiście te 
akumulator będziemy mo-
gli wykorzystać w dowol-
nym urządzeniu, tak samo 

jak będziemy mogli w niej ładować baterie (akumulato-
ry) AA NiMH innych firm.

• Niski pobór mocy w stanie bezczynności 30 miliwatów
• Ładowanie dwóch akumulatorów na raz.
• Sześć akumulatorów w standardzie
• Kolor biały
• Cena: 129 zł

 » AirPort Extreme

Wszystkie komputery Mac mają wbudowaną kartę sieci 
bezprzewodowej, naturalnym więc sposobem ich połą-
czenia jest właśnie WiFi. Najlepiej do zbudowania takiej 
sieci wykorzystać AirPort Extreme. Najnowsza jego wer-

sja pracuje teraz jednocześnie w zakresach częstotliwości 
2,4 GHz i 5 GHz, zapewniając jeszcze lepszą wydajność 
i zasięg. Niektóre urządzenia jak np. iPhone, iPod Touch, 
zgodne są ze standardem 802.11b/g i pracują w zakre-
sie 2,4 GHz. Inne natomiast korzystają z pasma 2,4 GHz 
lub szybszego 5 GHz, jak np. najnowsze komputery Mac 
zgodne ze standardem 802.11n. Dodatkowe złącze USB 
pozwoli na współużytkowanie dysku twardego, do które-
go będą mieli bezprzewodowy dostęp wszyscy użytkow-
nicy sieci oraz, co jest nowością, zaś zdalni użytkownicy 
– za pośrednictwem Internetu. Zamiast dysku, do złącza 
USB możemy podłączyć drukarkę, aby korzystać z niej 
z dowolnego pomieszczenia w domu.

• Częstotliwość jednocześnie 2,4 GHz i 5 GHz
• Protokoły sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n
• Jeden port WAN Gigabit Ethernet do podłączenia mo-

demu DSL lub modemu sieci telewizji kablowej
• Trzy porty LAN Gigabit Ethernet do podłączania kom-

puterów lub urządzeń sieciowych
• Port USB 2.0 do podłączania drukarki USB lub ze-

wnętrznego dysku twardego USB
• Cena: 729 zł

http://bit.ly/XfN0SH
http://bit.ly/STaL3f
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 » AirPort Express

AirPort Express to niedroga stacja bazowa, dostępna 
z szybkim standardem 802.11n. Dzięki niej będziemy mo-
gli zbudować domową sieć Wi-Fi i udostępniać Internet. 
Jest przy tym tak mała, że bez problemu zabierzemy ją 
np. do domku letniskowego. Najnowsza wersja tego urzą-
dzenia przypomina kształtem Apple TV, lecz jest w kolo-
rze białym. W środku znajdziemy dużo udogodnień, ta-
kich jak obsługa sieci Wi-Fi na częstotliwości 5 GHz oraz 
dodatkowy port LAN, pozwalający budować nie tylko bez-
przewodową sieć. Z sieci bezprzewodowej, utworzonej 
przy pomocy AirPort Express, będą mogli korzystać za-
równo użytkownicy znający nasze hasło, jak również go-
ście. Wbudowany port USB pozwoli na podłączenie dru-
karki, która od tej pory stanie się wspólną drukarką dla 
wszystkich komputerów w domu. Rozwiązanie AirTunes, 
czyli streaming muzyki, zastosowane w tym urządze-
niu, pozwala na słuchanie muzyki z iTunes w dowolnym 
miejscu w mieszkaniu. Wystarczy podłączyć stację bazo-
wą AirPort Express do gniazdka elektrycznego w pobli-
żu głośników, a potem podłączyć głośniki za pośrednic-
twem przewodu audio. 

• Częstotliwość pracy 2,4 GHz, 5 GHz
• Protokoły sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n
• Dwa porty Ethernet 10/100 do DSL, modemu lub ist-

niejących sieci Ethernet

• Port USB do podłączania drukarki USB5
• Gniazdo minijack audio 3,5 mm do przesyłania sygna-

łu dźwiękowego
• Cena: 429 zł

 » Time Capsule 

Jeśli jeden port w AirPort Extreme Wam nie wystarcza, bo 
chcielibyście podłączyć zarówno dysk twardy, jak i dru-
karkę, to musicie pomyśleć o Time Capsule. To rewolu-

cyjne urządzenie do tworzenia kopii zapasowych, które 
drogą bezprzewodową współpracuje z Time Machine. Au-

tomatycznie kopiuje wszystkie dane, więc nie musisz już 
obawiać się, że stracisz wszystkie cenne dokumenty, ze-
brane na Twoich komputerach. Jednocześnie Time Cap-
sule spełnia wszystkie funkcje AirPort Extreme. Tak więc 
jest to stacja bazowa Wi-Fi 802.11n, pracująca jednocze-
śnie w dwóch zakresach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, 
zapewniając maksymalną wydajność i zasięg sieci wszyst-
kim Twoim urządzeniom Wi-Fi. 

Urządzenie występuje w dwóch wariantach: o pojem-
ności 2TB lub 3TB. Tak ogromna powierzchnia dyskowa 
wystarczy do zmagazynowania danych z wielu domo-
wych komputerów. 

• Dysk twardy 2TB lub 3TB
• Częstotliwość jednocześnie 2,4 GHz i 5 GHz
• Protokoły sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n
• Jeden port WAN Gigabit Ethernet do podłączenia mo-

demu DSL lub modemu sieci telewizji kablowej
• Trzy porty LAN Gigabit Ethernet do podłączania kom-

puterów lub urządzeń sieciowych
• Port USB 2.0 do podłączania drukarki USB lub ze-

wnętrznego dysku twardego USB
• Cena: 1269,00 do 1999 zł

 » Mac mini

Najmniejszy członek rodziny Mac również doczekał się 
tym roku uaktualnienia. Z wyglądu nic się nie zmieniło 
względem poprzednika, ale wprowadzono kilka zmian, 
które nie zostały przez wszystkich ciepło przyjęte (zin-
tegrowana karta graficzna HD Graphics 4000). Pozosta-
je nadal jedynym modelem, poza profesjonalnym Mac 
Pro, którego można podłączyć do jakiegokolwiek moni-
tora, myszki i klawiatury – dla wielu to najprostsza i naj-
tańsza metoda przejścia na OS X, która jednocześnie 
umożliwia powolny upgrade pozostałych urządzeń pery-
feryjnych. Nowy model dostał aż 4 złącza USB3.0, jeden 

http://bit.ly/Tc3hrZ
http://bit.ly/XfNzf6
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 Thunderbolt, HDMI, SDXC i ethernet. Co ciekawe, ostał 
się jeszcze FireWire 800.

Dane techniczne:
Procesor: Intel Core i5 Ivy Bridge dual-core 2.5 GHz 

(Turbo Boost do 3,1 GHz) lub Core i5 Ivy Bridge quad-
-core 2.3 GHz (Turbo Boost do 3,3 GHz) Pamięć: 4 GB, 
1600 MHz, DDR3 Dysk: 500 GB HDD 5400 rpm lub 1 
TB HDD 5400 rpm Wymiary: 19,7 x 19,7 x 3,6 cm (szer. 
x głęb. x wys.) Waga: 1,22 kg Układ graficzny: Intel HD 
4000 Złącza:

• Thunderbolt
• cztery USB 3.0
• HDMI
• 3.5mm słuchawkowe
• czytnika kart SDXC
• FireWire 800
• Cena: od 2599 do 3479 zł, 4499 zł (server)

 » Monitor Apple Cinema/Thunderbolt 
Display 

W tej chwili w ofercie Apple znajdują się dwa monitory 
– Apple Cinema Display (dla starszych komputerów bez 
złącza Thunderbolt) oraz Apple Thunderbold Display.

To idealne uzupełnienie MacBooka Pro i MacBooka 
Air. Jeden kabel zamiast trzech. Podłączasz i gotowe. 
Mini DisplayPort Monitor LED Cinema Display łączy się 
z komputerami MacBook Pro lub MacBook Air przez ul-
trakompaktowe złącze Mini DisplayPort lub Thunderbolt. 
Z tyłu monitora znajdziesz trzy porty USB z własnym 
zasilaniem. W przypadku wersji Thunderbolt mamy do 

dyspozycji jeszcze złącze FW800, Ethernet oraz dodat-
kowo Thunderbolt. 

Monitor ma ekran o przekątnej 27 cale i błyszczącą 
powłokę. Pewnie profesjonaliści będą na nią narzekać, 
ale bez przesady – jakość monitora jest niesamowita. 

• Wyświetlacz TFT z aktywną matrycą ciekłokrystalicz-
ną (AMLCD) o przekątnej widocznego obrazu 27 cale

• Maksymalna rozdzielczości 2560x1440 pikseli
• Wbudowana kamera, mikrofon i głośniki
• Zasilacz MagSafe dla komputerów MacBook
• wbudowane złącze Thunderbolt
• Cena: 4299 zł (obie wersje)

 » iPhone

iPhone’a chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Najnow-
sza szósta już generacja, czyli iPhone 5, przyniosła wiele, 
niekiedy kontrowersyjnych, zmian. Tą pierwszą, zauwa-
żalną już na starcie, jest nowy wyświetlacz Retina o roz-
miarze 4” i rozdzielczości 1136x640 pikseli. Aby jego ob-
sługa (mimo większych rozmiarów) była nadal wygodna, 

nie zmieniono jego szerokości, a jedynie go wydłużono. 
Drugą zmianą jest nowa, aluminiowa obudowa, która sta-
nowi całość wraz z ramką i tylną częścią. Wyeliminowanie 
szkła z tyłu iPhone’a oraz zastosowanie aluminium po-
zwoliło znacznie obniżyć wagę oraz grubość tego mode-
lu. To najlżejszy iPhone w historii. W środku też nie obyło 
się bez zmian. Za fantastyczną wręcz szybkość telefonu 
odpowiada procesor A6, taktowany zegarem 1,3GHz oraz 
wsparty 1GB pamięci RAM. Moduł komunikacyjny obsłu-
guje teraz transmisję LTE, która w Polsce niestety się nie 
przyda, bo brak nam sieci ją wspierających. Zmienił się 
także obiektyw kamery tylnej, który jest teraz znacznie 
jaśniejszy. Sama kamera nadal robi teraz zdjęcia w roz-
dzielczości 8 megapikseli i kręci filmy full HD (1080p) 

http://bit.ly/Z2dvld
http://bit.ly/RqLhNM
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riantach pojemności 16, 32 lub 64GB i dwóch wersjach 
Wi-Fi oraz Wi-Fi + 4G. Druga wersja oprócz łączności Wi-
-Fi dysponuje także dodatkowym modułem łączności 4G 
oraz ma też wbudowany GPS. Podobnie jak w dużym iPa-
dzie, karty SIM akceptowane przez iPada mini są w for-
macie znanym z iPhone’a 5, czyli NanoSIM. Dwie wersje 
kolorystyczne: biała i czarna, przy czym wersja czarna 
ma również czarny tył. 

• Pamięć 16, 32, 64GB
• Czas pracy do 10 godzin
• Wymiary 200 x 134,7 x 7,2 mm
• Masa 308 g (Wi-Fi), 312 g (Wi-Fi 4G)
• Złącze Lightning
• Wyświetlacz o przekątnej 7,9 cala z interfejsem 

dotykowym
• Kolory: czarny i biały
• Cena: od 1449 zł do 2749 zł

 » iPad z wyświetlaczem Retina

iPad z wyświetlaczem Retina to zdecydowanie jeden 
z głównych produktów firmy. Aktualnie na rynku jest jego 
czwarta generacja, która jest bezpośrednią kontynuacją 
poprzedniej generacji, ze zmianami jedynie w środku. 
Nowa wersja jest zdecydowanie szybsza, a to za sprawą 
najnowszego procesora A6X, który jest dwa razy szybszy, 
niż w poprzedniej generacji. Oprócz tej zmiany, mamy 
także nowości w module komunikacyjnym. iPad obsłu-
guje teraz transmisję LTE na europejskich częstotliwo-
ściach. Niestety, w Polsce się nam na razie nie przyda, bo 
brak nam sieci ją wspierających. Ostatnią większą zmia-
ną jest wymiana kamer na takie, którymi da się wreszcie 
robić dobre zdjęcia. Reszta pozostała bez zmian. iPad cią-
gle wyposażony jest w dotykowy ekran Retina o przekąt-
nej 9,7 cala i rozdzielczości 2018x1536 pikseli.  Występuje 

do 30 klatek na sekundę z dźwiękiem. Przednia kamera 
jest nowa i ma rozdzielczość 1,2 megapiksela. Za nagry-
wanie dźwięku odpowiadają trzy mikrofony, które są też 
odpowiedzialne za wyciszanie dźwięków otoczenia w cza-
sie rozmowy telefonicznej.

• Osoby nie goniące za nowinkami, w ofercie ciągle znaj-
dą starsze modele: iPhone 4 oraz iPhone 4S.

• Pamięć 16, 32, 64GB
• Czas rozmów do 14 godzin, czas czuwania do 200 

godzin
• Czas odtwarzania dźwięku do 40 godzin, wideo do 10 

godzin
• Wymiary 123,8 x 58,6 x 7,6 mm
• Masa 112 g
• Złącze Lightning
• Szerokoekranowy wyświetlacz Retina o przekątnej 4 

cale z interfejsem dotykowym
• Kolory: czarny lub biały
• Cena: od 1799 zł

 » iPad mini

iPad mini to tegoroczna nowość i jednocześnie najbar-
dziej pożądany obecnie produkt firmy. W założeniu iPad 
mini ma być mniejszym i tańszym odpowiednikiem du-
żego iPada. Uzupełnieniem oferty o produkt dla tych, dla 
których klasyczny iPad był za duży. Tym, co się natych-
miast rzuca w oczy, to mniejszy ekran o wymiarach 7,9 
cala. Niestety, nie ma on rozdzielczości Retina, przez co 
niektóre osoby, mające wcześniej kontakt z takim ekra-
nem, mogą odczuwać dyskomfort. Drugą rzeczą, na któ-
rą zwrócimy uwagę, jest bardzo mała waga, dwa razy 
mniejsza, niż w dużej wersji. W środku znajdziemy bar-
dzo podobne wyposażenie jak starszych braci, szybki pro-
cesor, dwie kamery. iPad mini występuje w trzech wa-

http://bit.ly/W89fLl
http://bit.ly/XW8wRi
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w trzech wariantach: pojemności 16, 32 lub 64GB i dwóch 
wersjach Wi-Fi oraz Wi-Fi + 4G. Druga wersja, oprócz łącz-
ności Wi-Fi, dysponuje także wspomnianym dodatkowym 
modułem łączności 4G, ale ma też wbudowany GPS. Kar-
ty SIM akceptowane przez iPada są w formacie MicroSIM.

Dla osób, którym nie jestem potrzebny wyświetlacz 
Retina, w ofercie został iPad 2 w bardzo dobrej cenie. 

• Pamięć 16, 32, 64GB
• Czas pracy do 10 godzin
• Wymiary 241,2x 185,7 x 9,4 mm
• Masa 652 g (Wi-Fi), 662g (Wi-Fi 4G)
• Złącze Lightning
• Wyświetlacz Retina o przekątnej 9,7 cala z interfej-

sem dotykowym
• Kolory: czarny i biały
• Cena: od 1699 zł do 3499 zł

 » Smart Cover

Smart Cover to„Must Have” dla każdego posiadacza iPa-
da. Jest to, jak sama nazwa mówi, sprytna nakładka na 
ekran. Została zaprojektowana tak, aby nie było żadne-
go problemu z jej używaniem. Wystarczy ją przyłożyć do 
iPada i sama się do niego przyczepi za pomocą wbudo-
wanych magnesów. Na tym dopiero zaczyna się jej spryt, 
bo gdy tylko otworzysz nakładkę Smart Cover, iPad włą-
czy się samoczynnie, zaś gdy ją zamkniesz – iPad zaśnie. 
Nakładkę można też złożyć w trójkąt i od tego momentu 
staje się podstawką dla iPada. Podstawka ta pozwala na 
pracę zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dla mnie naj-
większą zaletą Smart Cover jest jego niewielka waga, któ-
ra w żaden sposób nie wpływa na użytkowanie urządze-
nia. Smart Cover dla dużego iPada występuje w dwóch 
wariantach, skórzanym i poliuretanowym. Dla iPada mini 

mamy dostępna na razie tylko wersje poliuretanową. Każ-
dy z wariantów dostępny jest w pięciu kolorach. 

• Tworzywo skóra kolory: jasnobrązowy, czarny, grana-
towy, kremowy, czerwony

• Tworzywo Poliuretan kolory: jasnoszary, ciemno sza-
ry, niebieski, zielony, różowy, czerwony w wersji Mini

• Cena: od 168 zł do 299 zł

 » Apple TV

Apple TV to swoistego rodzaju przedłużenie iTunes do 
naszego salonu. Najnowsza wersja urządzenia potrafi 
wreszcie wyświetlać obraz w rozdzielczości 1080p. Poza 
tą zmianą – innych nie ma. Ciągle jest to małe, czar-
ne pudełeczko, które naprawdę dużo potrafi. Szczegól-
nie teraz, gdy z poziomu polskiego sklepu iTunes, mamy 
dostęp do filmów. Lista tych w polskich wersjach języ-
kowych ciągle rośnie, więc może warto przemyśleć za-
kup Apple TV. Szczególnie, jeśli mamy już inne urządzenia 

Apple. Wtedy bowiem, dzięki AirPlay mirroring, może-
my bezprzewodowo przerzucić obraz z naszego iPada 
lub  iPhone’a bezpośrednio na telewizor. Mogą być to za-
równo gry, jak i np. zdjęcia czy filmy. Wszystko to razem 
sprawia, że  Apple TV staje się obowiązkową pozycją dla 
każdego posiadacza urządzeń Apple

• Łączność Wi-Fi n i Ethernet
• Połączenia HDMI (wideo i audio), Optyczny port audio
• Wymiary 23mm / 98 mm / 98 mm
• Masa 0,27 kg
• Kolory: czarny
• Cena: 479 zł

http://bit.ly/VZoh9Z
http://bit.ly/T1Xch9
http://bit.ly/Z2e2Ud
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 » AppleCare

W moim przekonaniu jest 
to obowiązkowy dodatek, 
„akcesorium” do każdego 
maka oraz iPada. Firmowa-
ne przez Apple rozszerzenie 
gwarancji do 3 lat od mo-
mentu zakupu produktu. 
Mnie osobiście uratowało 
to już dwukrotnie. Zawsze 
jest tak, „złośliwość przedmiotów martwych” niektórzy 
powiedzą, że zaraz po zakończeniu gwarancji fabrycznej 
coś się dzieje – a to dysk pada, a to zasilacz. Jeśli kupuje-
my komputer lub iPada z założeniem używania go dłuż-
szego niż rok, to z AppleCare mamy gwarancję i spokój, 
że nasze urządzenia będą sprawne przez dłuższy okres 
– wg mnie jest wartość sama w sobie.
• Cena: 349–1219 zł

 

 » OS X 10.8 Mountain Lion

Górski Lew, pewny, szybki i zwinny – taki powinien być 
system operacyjny. Dostępny jako aktualizacja z poprzed-
niego systemu 10.7 Lion poprzez Mac App Store. 10.8 to 
64-bity. Gesty multidotykowe. Aplikacje pełnoekrano-
we. Integracja z iCloud. Wygodna współpraca z iPada-
mi i iPhone’ami. Nowe – Notatki, Przypomnienia, Wia-
domości, Centrum Powiadomień. Polecamy wszystkim, 
którzy jeszcze nie przesiedli się, bo warto. Tym bardziej 
w tej cenie.

• Cena: 17,99 Euro (Mac App Store)
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http://sare.pl/
http://bit.ly/12mNtqz
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jak co roku, postanowiłem przygotować listę prezentów. Wybór tych najbardziej 
pożądanych był wyjątkowo trudny – rok obfitował bowiem w ciekawe nowości.

pS. jak zwykle adresy, pod który należy wysyłać wybrane prezenty, są dostęp-
ne w redakcji!

 » Duch w sieci –  autobiografia –  Kevin 
Mitnick

Kevin Mitnick – szcze-
gólnie wśród hakerów 
– to postać legendarna. 
Swoją przygodę z hac-
kingiem rozpoczynał 
jako nastolatek włamu-
jący się do systemów 
telefonicznych. Dość 
typowe – Steve Jobs ra-
zem z Wozniakiem za-
czynali tak samo. On 
jednak poszedł inną 
drogą. Hacking wcią-
gnął go bardziej, niż in-
nych… Włamywał się do 
Motoroli, Pacific Bell, a nawet FBI. Co więcej, robił to 
wszystko nie posiadając ponadprzeciętnych zdolno-
ści informatycznych. Opanował za to do perfekcji so-
cjotechnikę i – jak sam mówi – łamał ludzi, nie hasła. 
Był czarnym charakterem sieciowym, jednak – jak sam 
podkreśla – nigdy wykradzionych danych nie sprzedał 
i nie wykorzystał przeciw organizacjom, do których się 
włamał. Pomimo tego, FBI oceniła szkody wyrządzone 
przez jego działania na miliony dolarów. Został skazany, 
a wyrok zabraniał mu m.in. ujawniania szczegółów jego 
działań. Na szczęście zakaz już minął, a napisana przez 
niego autobiografia jest lepsza niż nie jedna powieść 

sensacyjna. Książka ma ponad 666 stron, ale czyta się 
ją bardzo szybko. Z jednej strony, odpowiedzialna jest 
za to duża czcionka, a z drugiej strony – wartka i emo-
cjonująca akcja, która przypomina scenariusz filmu sen-
sacyjnego. Tyle, że to scenariusz napisany przez życie. 
Dla Apple fanów dodatkowym plusem będzie wstęp do 
książki, który napisał Steve Wozniak.

Cena:	44,90	zł

 » Philips Hue Connected Bulb – zestaw Star-
ter Pack

Automatyka domowa, inteligentny dom… Na łamach 
iMagazine pisaliśmy o tym już kilka razy. Temat o tyle 
ciekawy, co skomplikowany. Czasem jednak, bardzo 
skomplikowany system sprowadza się do sterowania 
światłem. A gdybyśmy zrobili to prościej? Gdyby wy-
starczyło wkręcić żarówkę do żyrandola i móc nią ste-
rować z poziomu 
 iPhone’a? To by-
łoby piękne i – co 
najlepsze – jest już 
możliwe. Wystar-
czy zaopatrzyć się 
zestaw Philips Hue 
Connected Bulb. 
To trzy żarówki 
oraz specjalny 
HUB,  mogący 

liSta Prezentów
anno doMini 2012
NorBert Cała
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zintegrować aż 50 elementów. Ten HUB wystarczy pod-
łączyć do naszej sieci i… to wszystko. Od tej pory, uzy-
skujemy możliwość sterowania tym oświetleniem z po-
ziomu naszego iPhone’a. Sterowanie nie ogranicza się 
przy tym do naszej sieci domowej – może bez specjal-
nej konfiguracji być realizowane z dowolnego miejsca, 
w którym mamy dostęp do Internetu. To wszystko bez 
prucia ścian i użerania się z instalatorami. Oprócz zwy-
kłej możliwości włączenia lub wyłączenia oświetlenia, 
żarówki od Philipsa mają sporo więcej funkcji. Każda 
żarówka Hue świeci z mocą 600 lumenów i emituje 
wszystkie odcienie bieli od ciepłych, do zimnych, a tak-
że szeroką gamę światła barwnego. Dodatkowo żarów-
ka Hue zużywa o 80% mniej mocy, w porównaniu z ża-
rówką tradycyjną.  Jeśli jednak chcecie kogoś przekonać, 
że to 80% mniejsze zużycie energii szybko zwróci koszt 
zakupu żarówki, to uważajcie – jeżeli ktoś to policzy, to 
wyjdzie, że przed Waszą emeryturą się to nie stanie. 
Kwintesencja gadżeciarstwa.

Cena	819,00	zł

 » Spodnie WTFjeans

Serbska firma WTFJeans stworzyła spodnie dla totalnego 
fana iPhone’ów. Konkretnie, to dla szczęśliwego posia-
dacza iPhone’a 5. Cały koncept jest niesamowicie prze-
myślany, począwszy od samego projektu, poprzez jego 
reklamę i marketingowe podejście do tego produktu. 

Po pierwsze, spodnie zostały zaprojektowane i są pro-
dukowane w Europie. Po drugie, są doskonale przystoso-
wane do iPhone’a 5. Mają na niego specjalną kieszonkę 
wyłożoną w środku Micro-fibrą tak, aby włożony tele-
fon sam się czyścił. Po trzecie, mają oddzielną kieszon-
kę na dysk USB. I wreszcie, po czwarte, dostępnych bę-
dzie ich tylko 2GB, czyli dokładnie 2048 par i ani sztuki 
więcej. Biorąc pod uwagę, że przy zamówieniu wybie-
ramy nasz konkretny rozmiar, to możemy przyjąć, że są 
szyte specjalnie dla Nas. Oczywiście przez Internet nie 
dowiemy się jak będą leżały, ale firma obiecuje, że są 
zrobione z najlepszej jakości bawełny i zostały zapro-
jektowane tak, aby wygodnie się w nich siedziało przed 
komputerem. Wartością dodaną ma być to, że nasze 
pośladki będą w nich wyglądały seksownie! Jedna para 
kosztuje nie mało, bo 159 dolarów, ale wysyłkę na cały 
świat mamy gratis. Szkoda jedynie, że dżinsy są obec-
nie dostępne tylko dla facetów. Firma obiecuje, że dam-
skie wzory będą na wiosnę.

Cena	około	500	zł

 » Belkin WeMo

WeMo to nowa li-
nia produktów 
Belkina, będąca 
uproszczoną wer-
sją automatyki 
domowej. Oczy-
wiście – podobnie 
jak w przypadku ża-
rówek Philipsa – ca- łość 
jest sterowana z poziomu aplikacji na iPhone’ie, a in-
stalacji może dokonać każdy samodzielnie. Na razie, 
w ofercie firmy znajduje się włącznik wpinany między 
gniazdko a odbiornik prądu, czuj-
nik ruchu oraz elektroniczna niania 
przesyłająca głos dziecka. W naj-
bliższej przyszłości ma do tego 
dołączyć niania z kamerką oraz 
domofon. Jak to działa? Wpina-
my taki przełącznik do gniazd-
ka i naszej domowej sieci Wi-Fi, 
pojawia się on w aplikacji na iPhone’ie i za jego pomo-
cą możemy sterować urządzeniem podłączonym pod 
przełącznik. Możemy więc np. gasić lub włączać świa-
tło, wentylator, czy też dowolne inne urządzenie podłą-
czone pod inteligentny włącznik. Co więcej, możemy to 
robić nie tylko z domu, ale również przez Internet. Mo-
żemy też zaprogramować jego automatyczne działanie 
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powiązane np. z czujnikiem ruchu. Największą zaletą jest 
modularność systemu i jego łatwa rozbudowa. W miarę 
naszych rosnących potrzeb, możemy do małego inteli-
gentnego domu dodawać poszczególne elementy. Cały 
system zapowiada się fajnie pod warunkiem, że Belkin 
będzie wprowadzał nowe produkty zgodne z tym sys-
temem. Wtedy zakup jednego elementu w ramach pre-
zentu może rozwiązać nam problem prezentów na naj-
bliższe lata.

Cena	wyłącznika	220	zł

 » Ekstremalna jazda Bolidem Formuły 3

Szansę przejechania się bolidem Formuły 1 miała w ska-
li świata tylko garstka ludzi. Większość śmiertelników 
nie poradziłaby sobie nawet z ruszeniem z miej-
sca. To ekstremalny sport dla wybrańców. Co 
jednak, jeśli jesteście fanami F1, ale wyścigi 
oglądane w TV, lub nawet na żywo, Wam nie 
wystarczają? Jest możliwość, aby choć w ma-
łym stopniu poczuć na własnej skórze, co zna-
czy pokonywać zakręty w wyścigowym tem-
pie. Można bowiem wykupić sobie, lub kupić 
komuś w prezencie, jazdę w specjalnie przy-
stosowanym dla dwóch osób bolidzie Formu-
ły 3. Naszym kierowcą będzie litewski mistrz F3, 
który jest podobno najlepszy w tej części Europy. 
Bolid, którym będziemy mogli się przejechać, jeź-
dzi na co dzień w zawodach Formula Renault-Tattus, 
która jest przepustką do wyścigów w Formule 1. Zde-
cydowanie będzie to ogromne przeżycie – bolid przy-
śpiesza bowiem od 0 d 100 m/h w 4,5 sek. Wrażenia 

są potęgowane przez brak jakichkolwiek osłon oraz to, 
że praktycznie siedzimy na ziemi. Jeśli chcecie zrobić 
komuś ten wyjątkowy prezent, to śpieszcie się z zaku-
pem – liczba przejazdów jest ograniczona i może się 
okazać, że za kilka dni już nie będzie szansy wbicia się 
do kokpitu.

Cena 499 zł

 » Trylogia Batmana

W każdym z nas jest mały chłopiec, którego najbardziej 
kręcą superbohaterowie. Spiderman, Punisher, a naj-
bardziej oczywiście Batman. Skryty za maską nietope-
rza Bruce Wayne rozpala wyobraźnię każdego chłopca 
zarówno tego 6-letniego, jak i tego, który do tej 6 może 

dodać 0. Trylogia Batmana – w reżyserii Christophera 
Nolana – która właśnie ukazała się na Bluray, to na pew-
no jedna z najgorętszych i najbardziej wyczekiwanych 
premier tego roku. Do tej pory można było kupić zesta-
wy dwóch pierwszych filmów, jednak większość fanów 
zapewne wstrzymywała się, aby kupić pełne, trzy-płyto-
we wydanie. To zaś jest właśnie dostępne od kilku dni. 
Możemy zdecydować się na wersję zwykłą oraz limito-
wana edycję kolekcjonerską z albumem, zawierającym 
rozmaite materiały o powstawaniu filmów. W pudełku 
wersji kolekcjonerskiej, którą zapewne wybierze więk-
szość fanów, znajdziemy łącznie 5 płyt Bluray z filmami 
i dodatkami. Wszystko w zgrabnym, czarnym i ładnie 
wydanym opakowaniu wraz z „rozkładówką” z płytami, 
do której jakości nie można się przyczepić. To doskona-
ły prezent nie tylko dla największych fanów Mroczne-
go Rycerza, bo filmy opowiadające historię Batmana, to 
kanon sztuki filmowej naszych czasów.

Cena	około	250	zł
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PrODUktywne 
Prezenty 
Dla iPaDOwca
od dziewięciu miesięcy pracuję prawie wyłącznie na ipadzie i tak już chyba 
zostanie. Nie wyobrażam sobie zamiany mojego ipada na cokolwiek innego. 
ani na innego laptopa (a długo byłem fanem Macbooka air), ani na inny  tablet... 
no chyba, że –  ipada 4-tej generacji.

MICHał ŚLIWIńSKI

 » Poddałem się i kupiłem iPhone’a 5

Większy ekran, kamera HD z przodu oraz szybszy pro-
cesor m.in. do obróbki filmów w iMovie przekonały 
mnie. Nie wytrzymałem. Kupiłem iPhone’a 5.  Oczywiście 
 można nazywać mnie gadżeciarzem i nie będę się z tym 
kłócił, ale skoro iPhone i iPad to moje główne narzędzia 
pracy obecnie, muszę mieć najlepsze... więc skoro mam 
już iPhone’a 5 i wraz z nim mam też nowe złącze „light-
ning”, czas wymienić mojego „nowego” iPada na „no-

wego nowego” iPada 4 generacji, aby mieć jednocześnie 
najlepszy sprzęt, jak i takie same kabelki. W tym felie-
tonie przedstawiam moją tegoroczną listę prezentów 
związanych z moim iPadem i iPhone’m 5.

 » iPhone 5 32/64 GB – czarny

Bardziej podoba mi się biały, ale taki kupuję mojej żonie. 
Czarny się mniej rzuca w oczy i to mi się w nim  podoba. 
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Będzie się czarna farba na aluminium ścierała? Trudno 
ocenić, ale zaryzykuję. Polecam kupno co najmniej mo-
delu 32GB, bo pamięć się szybko zapełnia... szczegól-
nie jak się nagrywa video w HD. Zaszalałem, dorzuci-
łem 300 zł i mam model 64GB.

 » iPad 4 32/64 GB 3G

Koniecznie model 3G. Mój iPad 3-ciej generacji jest wła-
śnie 3G i fakt, że gdy jestem gdzieś „na mieście” i wyj-
muję iPada, to jest on od razu on-line, jest rewelacją. 
Dodatkowy abonament kosztuje, ale obecnie abona-
menty na dane są coraz tańsze, a wygoda niesamowita. 
Co do wielkości pamięci, te same wskazówki co w przy-
padku iPhone’a – 32GB to – według mnie – minimum, 
szczególnie, że appki na iPada ważą.

 » iPad Smart Cover w skórce

Szybko się „starzeje”, ale jest jak wino – im starszy, 
tym lepszy. Mój granatowy skórzany jest już lekko po-
plamiony i lekko podniszczony, ale dodaje mu to kla-
sy i nie wpływa źle na jego wygląd. Używam Smart 
 Cover’a szczególnie wtedy, gdy sprawdzam maile, bo 
wtedy mam iPada w orientacji poziomej i odpowiadam 
pisząc szybko na ekranie krótkie wiadomości.

 » Logitech Ultrathin keyboard

Zaczynałem od klawiatury ZAGGKeys Flex. Potem za-
mieniłem ją na Logitecha i nie żałuję. Właśnie ten fe-
lieton piszę za pomocą wspomnianej klawiatury. iPad 
staje się wtedy dla mnie czystą kartką 
papieru w orientacji pionowej (natu-
ralnej) i pisanie tekstów jest przyjem-
nością. Klawiatura warta swojej ceny.

 » Kabelki samo-zwijane micro-
-USB + przejściówka micro-
-USB do Lightning

Uwielbiam kabelki „samo-zwijane” (lub 
„samozwijające się”?) i mam ich kilka 
– ze starym złączem iPodowym. Teraz 
– po przesiadce na iPhone’a 5 i iPad 
4 – przesiadłem się także na kabelki 
micro-USB. Dzięki nim mogę podła-

dować klawiaturę Logitecha i wiele innych peryferiów. 
A mając dodatkowo przejściówkę micro-USB do Litgh-
ting mogę tych kabelków z powodzeniem używać do ła-
dowania iPhone’a i iPada.

 » Przejściówki Lighting do HDMI i do VGA

Coraz częściej robię prezentacje prosto z Keynote na 
iPadzie i wtedy potrzebna jest przejściówka do HDMI 
lub VGA (w zależności od tego, jaki projektor posiadają 
Ci, którzy mnie zaprosili). Nie ma co liczyć, że takowa 
przejściówka będzie na miejscu... Oczywiście ideałem 
byłoby, gdyby każda sala konferencyjna posiadała pro-
jektor podłączony do AppleTV i można było puszczać 
prezentację przez AirPlay, ale póki co, trzeba te przej-
ściówki po prostu kupić.

 » Dodatkowa ładowarka 12 W

Nowa ładowarka 12W od Apple jeszcze szybciej ładuje 
iPada oraz bardzo szybko ładuje iPhone’a, warto więc 
mieć drugą na stałe zamontowaną w biurze i trzecią 
w domu (a jedną zawsze przy sobie). Ja tak właśnie zrobi-

łem. Jedna ze mną, druga w moim biu-
rze domowym, a trzecia w sypialni.

 »  Bamboo Stylus lub 
Cosmonaut

Zakochałem się w aplikacji Paper na 
iPadzie i maluję za pomocą stylusa 
Bamboo. Nie mam może super talentu 

do rysowania, ale sprawia mi to fraj-
dę – zresztą moje rysunki widzieliście 
przy poprzednich felietonach. Stylus 
noszę z resztą zawsze przy sobie. 
Teraz kupiłem jeszcze drugi, o na-
zwie Cosmonaut od firemki  Studio 
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Neat. Jest zupełnie inny, niż Bamboo – zobaczę jak się 
sprawdzi.

 » The Glif + trójnóg

A propos Studio Neat – są oni twórcami podstawki pod 
iPhone’a „The Glif” i mam ją w wersji przeznaczonej dla 
iPhone’a 4, zaś obecnie kupiłem wersję do iPhone’a 5. 
Jest rewelacyjna. W połączeniu z małym trójnogiem 
sprawdza się rewelacyjnie, zwłaszcza podczas nagry-
wania video. Polecam.

 » Soczewki Olloclip do iPhone’a 5

Właśnie zamówiłem. Chcę trochę poeksperymentować 
z ciekawymi efektami video podczas nagrywania na 
iPhone’ie 5, poza tym słyszałem mnóstwo dobrych opi-
nii o tych soczewkach. Nakłada się je w prosty sposób 
na iPhone’a i można korzystać z trzech efektów – ma-
cro, fish’ka, szeroki kąt. I to wszystko natywne, czyli 
niezależnie od tego, czy robimy zdjęcie, kręcimy wideo 
oraz czy używamy aplikacji Instagram, czy po prostu 
zwykłej appki iOS’owej. Nie mogę się doczekać pierw-
szych testów. «

Wesołych, spokojnych i bardzo iGadżetowych Świąt 
życzy Wasz „gościu od produktywności”

Te święta będą dla mnie super – tyle prezentów... już nie mogę się doczekać, co z nimi wszystkimi zrobię i jak faj-
nie będzie mi się pracowało na iSprzęcie w przyszłym roku. Mam nadzieję, że moje doświadczenia i wybory i Wam 
się przydadzą. Niezależnie od Waszych preferencji, pewne uniwersalne prawdy zawsze się sprawdzają: lepiej mieć 
dwie ładowarki, niż jedną... dwa kabelki, niż jeden... i warto inwestować w sprzęt, który jest Waszym głównym na-
rzędziem pracy. Praca na fajnym sprzęcie jest przyjemna, sprawia nam frajdę i czyni nas bardziej produktywnymi.



Na iPada

https://itunes.apple.com/pl/app/malemen/id406807679?mt=8
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Co roku staramy się ułatwić Wam zakupy świąteczno-prezentowe. pokazujemy 
pomysły na prezenty, co tu kryć, dla geeków. Norbert i Michał pokazali swo-
je typy, zatem ja też poczułem się wywołany do tablicy. poniżej znajdziecie 
moje propozycje – jakby ktoś chciał coś mi wysłać w prezencie, to zapraszam 
na adres redakcji!

 » Seagate Backup Plus for Mac z USB3.0

Seagate niedawno zaprezentował nową wersję swojego 
dysku Backup Plus for Mac, o którym pisaliśmy w iMa-
gazine w wakacje. Charakteryzuje go seryjne wsparcie 
dla USB3.0. Także jeśli w najbliższym czasie planujecie 
zmianę Maka, to rozważcie tę opcję bardzo poważnie, 
bo prędkość USB3.0, wprawdzie niższa od Thunderbolt, 
jest niesamowita, a cena świetna. Seagate sprzedaje ta-
kie dyski w Apple Store oraz outlecie Amazona, w cenie 
zaczynającej się od 110USD – biorąc pod uwagę podob-
ny koszt samego adaptera na Thunderbolt, wybór staje 
się chyba oczywisty.

 » ZAGGKeys ProPlus

Wiecie bardzo dobrze, że jestem wielkim fanem i orę-
downikiem zewnętrznych klawiatur dla iPada. Dlate-
go, podczas ostatnich targów IFA w Berlinie, zwróciłem 
uwagę na nowość od ZAGG – ZAGGKeys ProPlus. Bar-
dzo spodobała mi się ich najnowsza klawiatura z pro-
stej przyczyny – ma podświetlane klawisze! I to w róż-

geekOwe 
Prezenty

DoMINIK łaDa
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nych, do wyboru, kolorach. We wszystkich klawiaturach, 
jakie do tej pory testowałem, brakowało mi właśnie 
tego. Dla osób piszących bezwzrokowo, nie stanowi 
to problemu, ale dla pozostałych, przyzwyczajonych 
do klawiatur Macbooków i pracy po zmierzchu, będzie 
to wybawienie. Klawiatura jest dostępna w ZGSklep.pl 
w cenie 459PLN. Tanio nie jest, ale warto, bo przy oka-
zji dobrze chroni ekran iPada.

 » Rękawiczki AGloves

Skoro jesteśmy przy urządzeniach mobilnych i jest zima, 
to świetnym pomysłem na prezent będą rękawiczki, 
które umożliwiają nam normalne używanie naszych 
smartfonów czy tabletów na dworze, bez konieczności 
ich zdejmowania. Znacie produkty AGloves? Jeśli nie, 
to koniecznie rozważcie ich zakup, bo kosztują 109PLN 
i w odróżnieniu do większości innych rękawiczek do-
stępnych na rynku, całe przewodzą i możemy używać 
wszystkich palców. 

Rękawiczki kupicie w ZGSklep.pl.

 » Głośnik Shoqbox
Mamy rękawiczki, to teraz czas na spacer. A jak spacer, 
to zamiast z radyjkiem tranzystorowym, w dzisiejszych 
czasach lepiej się wybrać z głośnikiem bezprzewodo-
wym, zasilanym bateryjnie. Proponuję głośnik Philips 
Shoqbox SB7100 lub lepiej SB7200, gdyż jest bardziej 
przenośno-pancerny. W ostatnim numerze  iMagazine 

 Jarek rozpływał się nad nim, a co jak co – ja Jarko-
wi w kwestii głośników ufam w 100%. Jeśli ktoś chce 
sprawić mi przyjemność, to bardzo chętnie takie gło-
śniki znajdę pod choinką. Dodatkowo obsługa gestami 
–  super. Ceny odpowiednio 699PLN i 799PLN.

 » Mocowanie do samochodu – OSO Mount 
U Grip

Każdy gadżeciaż posiadający samo-
chód, ucieszy się z wszelkich 
akcesoriów, które ułatwią 
mu życie w podróży. Ja 
nie mam żadnego moco-
wania, przez co mój iPho-
ne w samochodzie ma ten-
dencje do wykonywania 
akrobacji lotniczych. Po 
co go maltretować? 
Ostatnio zwró-
ciłem uwagę 
na ciekawy 

http://www.zgsklep.pl/zagg/akcesoria/tabid/61/productid/445/default.aspx
http://www.zgsklep.pl/agloves/tabid/124/list/0/productid/356/default.aspx?sortfield=productname,productname
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produkt – OSO Mount U Grip – okazuje się, że jest już 
dostępny w Polsce w cenie 114PLN TUTAJ. Świetna kon-
strukcja i uniwersalność (nie tylko iPhone’em świat stoi). 
Co ciekawe, stopka jest tak skonstruowana i tak moc-
na, że można ją przyczepiać do różnych powierzchni, 
nie tylko szyby.

 » Samochód sterowany BMW X6 
(iSpace iS670)

Każdy wie, że mężczyzna, tak naprawdę, zawsze jest 
małym chłopcem. Duży samochód cieszy, ale w domu 
nim nie pojeżdżę. Z modelem zdalnie sterowanym to 
już co innego. Co więcej, może być to świetną rozrywką 
w wigilijny wieczór. Nie byłbym geekiem, gdybym nie 
chciał modelu, którym można sterować iPhone’em lub 
iPadem, a od biedy też Androidem. Fajnym rozwiąza-
niem jest produkt polskiej firmy Platinet – model iS670. 
Świetna zabawa i produkty wykonane na licencji zna-
nych marek – BMW, Lamborghini czy  Mercedesa. Ja 

 lubię duże samochody, więc wybieram czarne BMW X6. 
Cena świetna, jak za jakość i wielkość modelu (1:14) 
– 299PLN.

 » Gra FarCry 3

Po tych wszystkich wcześniejszych atrakcjach, czas 
usiąść na kanapie i…odpalić konsolę. Jeśli chcielibyście 
kupić jakąś grę, to dowiedziałem się od Wojtka Rajper-
ta, naszego speca od gier, że zdecydowanie, tegorocz-
nym faworytem do gry roku będzie najnowsza odsłona 
FarCry3. Świetny, niebanalny scenariusz. Mega realizm. 
Żadnych zombie! Za to banda zwyrodniałych piratów, 
którzy porywają nas i naszych przyjaciół – podobno kil-
ka długich wieczorów zarwanych. Gra jest w cenie ok 
220PLN (wersja PS3). «

http://www.zgsklep.pl/zagg/urz<0105>dzenia/tabid/121/productid/446/default.aspx
http://sare.pl/
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Cukrzyca to choroba cywilizacyjna spotykana u coraz większej ilości ludzi. 
Nie jest z nią łatwo, ale wcale nie musi być bardzo trudno. Życie może ułatwić 
pompa insulinowa, dzięki której łat wiej jest opanować niedogodności związa-
ne z chorobą.

jaN urBaNoWICz

Domyślam się, co sobie teraz drodzy Czytelnicy my-
ślą… Co w magazynie poświęconym głównie technolo-
giom związanym z Apple robi tekst o cukrzycy i jakiejś 
tam pompie insulinowej? Już spieszę z wyjaśnieniami. 
Technologia idzie do przodu, większość z nas obserwu-
je to głównie po sprzętach typowo użytkowych jak tele-

fon, komputer, samochód czy telewizor. Ale jak zapew-
ne wszyscy wiedzą, choć jakoś o tym się na co dzień nie 
mówi, technologia to także medycyna. Coś, co tak na-
prawdę jest o wiele ważniejsze, niż supernowoczesny 
mikser, bo z każdym dniem, gdy rozwija się  technologia 
w medycynie rośnie szansa, że w przyszłości pożyjemy 

POmPa inSUlinOwa
i kOntrOla glikemii 

w CukrZyCy
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sobie trochę dłużej. Tak jak zapewne większość z Was, 
nie śledzę tego typu nowinek na bieżąco, jednak jak już 
coś mi wpadnie w uszy, to często jestem zdumiony, jak 
szybko to wszystko się rozwija. W ostatnim czasie sam 
stałem się użytkownikiem czegoś, co kiedyś byłoby nie 
do pomyślenia, a dziś – dzięki technologii – mogę pro-
wadzić bardziej normalne i zdrowe życie. W tym tekście 
znajdzie się sporo tzw. „prywaty” ale uważam, że jest 
ona poniekąd niezbędna.  Zatem od początku.

 » Moja nowa słodka przyjaciółka

Jak zapewne zdążyliście się domyśleć – jestem cukrzy-
kiem, chorującym na cukrzycę typu 1. Na dodatek sto-
sunkowo świeżym, gdyż na początku stycznia minie 
dokładnie rok od diagnozy. Dość ciężki rok, w którym 
sporo się zmieniło, ale od razu należy nadmienić, że 
nie wszystko na gorsze. Cukrzyca była chorobą, której 
zawsze jakoś się wewnętrznie bałem. Jak słyszałem tę 
nazwę, to ogarniał mnie niepokój i lekkie, można by tak 
powiedzieć, współczucie dla osób na nią chorujących. 
Dlatego, kiedy blisko rok temu dowiedziałem się, że do-
padła ona także mnie, byłem zdruzgotany. Wyobraża-
łem sobie, że to koniec świata, że już nigdy nic nie bę-
dzie takie samo, że z wielu przyjemności w moim życiu 
będę musiał zrezygnować, a także zamknie się przede 

mną wiele potencjalnych drzwi. Myślę, że takie myśli 
towarzyszą każdemu, kto dowiaduje się o jakiejś po-
ważnej czy przewlekłej chorobie. Normalne. Z czasem 
okazało się, że większość moim obaw była spowodo-
wana po prostu niewiedzą na temat samej cukrzycy, 
bo jak większość społeczeństwa miałem jakąś tam za-
słyszaną od kogoś wiedzę, która w bardzo wielu przy-
padkach jest po prostu mitem. Cukrzycą się nie zara-
zisz, nie „złapiesz” jej od jedzenia dużej ilości słodyczy 
(przynajmniej nie tę, którą ja mam), nie jest tak, że cho-
rują na nią tylko ludzie starsi, nawet nie tak, że tylko 
ludzie młodzi. Aktualnie jest to choroba, która doty-
ka ludzi w każdym wieku, choć ludzie młodsi znajdują 
się tzw. grupie ryzyka. A czym właściwie jest cukrzyca? 
To choroba spowodowana tym, iż nasza trzustka (a kon-
kretnie jej komórki beta), nie produkuje hormonu zwa-
nego insuliną tak jak powinna bądź nie produkuje jej 
wcale. Powoduje to wzrost stężenia poziomu cukru we 
krwi, co po dłuższym czasie może doprowadzić do po-
ważnych konsekwencji, jak jaskra, uszkodzenie naszych 
nerek czy serca. Mówiąc krótko – nie fajnie. Dlatego, 
w ramach terapii, trzeba sobie tę insulinę podawać ze-
wnętrznie. O ile w terapii cukrzycy typu 2, która jest 
w tym momencie najpopularniejsza, można regulować 
cukier za pomocą leków bądź diety, to w typie 1 trzeba 
podać insulinę podskórnie. O tym, jakie są tego meto-
dy, będzie później. A jak można zostać cukrzykiem? Je-

śli zdarzy się nam cukrzyca typu 2 to 
niestety, w większości przypadków, 
sami jesteś my sobie winni. Za mało 
ruchu, nieprawidłowa dieta, otyłość. 
To najczęstsze przyczyny, choć może 
być ona również dziedziczna. Dlate-
go może lepiej zabrać się za siebie 
i chociażby iść raz dziennie na spacer? 
Co do cukrzycy typu 1, to tak napraw-
dę nie wiadomo, skąd ona się bierze. 
Nie zostało to precyzyjnie stwierdzo-
ne, więc może napiszę, że tak się po 
prostu dzieje. Gdzieś w naszych ge-
nach jest zapisane, że kiedyś trzustka 
przestanie funkcjonować tak jak po-
winna i tak się dzieje. Są oczywiście 
czynniki, które mogą to przyspieszyć, 
ale jeśli ma się to stać, to prędzej czy 
później się stanie. Ja na samym po-
czątku bardzo się bałem, że moja cho-
roba jest dziedziczna i kiedyś mogę ją 
przekazać moim dzieciom, co w pew-
nym momencie mnie dość zdołowa-
ło. Jednak według znanej na dzień 
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dzisiejszy wiedzy, cukrzyca typu 1 
dziedziczna nie jest. Jeden problem 
z głowy. Największym jest chyba to, 
że na dzień dzisiejszy jest to choro-
ba nieuleczalna.

 » Insulinoterapia

Wspomniałem wcześniej o metodach 
terapii i o tym, że w tym typie cu-
krzycy musimy sobie stale podawać 
brakującą insulinę. W przeciwnym 
razie… cóż, jest to choroba śmier-
telna. Poza samą insuliną, musimy 
często monitorować poziom cukru 
we krwi za pomocą glukometru. Glu-
kometrów jest na rynku wiele, więc 
każdy w razie czego znajdzie coś dla 
siebie, choć dobrze jest się zoriento-
wać, jaka firma produkuje urządzenia 
 dokonujące najdokładniejszych po-
miarów. Kolejnym, będącym na wy-
posażeniu urządzeniem jest tzw. pen, 
za pomocą którego, poprzez zastrzy-
ki, dawkuje się odpowiednią ilość in-
suliny podczas naszych posiłków. Jest 
to obecnie najpopularniejsza meto-
da, od której praktycznie zaczyna 
się terapię. Jak wszystko – ma ona 
swoje plusy oraz minusy. Plus jest 
taki, że w przeciwieństwie do tego, 
co było kiedyś, czyli jednorazowych 
 strzykawek, tu mamy zawsze jeden 
ten sam pen, w którym musimy zmie-
niać tylko insulinę (kiedy skończy już 
się cały wkład) oraz igły. Sam pen nie 
jest duży – swoją nazwę zawdzięcza 
temu, że jest bardzo podobny do dłu-
gopisu i niewiele od niego większy. 
To jakie są minusy? Po pierwsze, trze-
ba się kilka razy dziennie kłuć. Każdy, 
kto robił sobie kiedykolwiek zastrzyki przeciwzakrze-
powe w brzuch, niech teraz pomyśli, że musiałby to 
robić wiele razy w ciągu dnia, do końca swojego życia. 
Dla mnie nie było to przyjemne, głównie ze względu na 
to, iż nig dy nie przepadałem za igłami, ale jak trzeba 
to trzeba. Częste kłucie wiąże się również z większym 
ryzykiem tzw. zrostów podskórnych, a co za tym idzie 
– gorszym wchłanianiem się insuliny w przyszłości. Ko-
lejnym minusem jest zapanowanie nad swoimi cukra-

mi. Za pomocną pena można podawać 
insulinę z dokładnością do jednej jed-
nostki, więc często można jej wstrzyk-
nąć za mało bądź za dużo, co, oczy-
wiście, nie jest tak naprawdę wielkim 
problemem, ale na pewno jest to dale-
kie od ideału. Zostawmy peny. Przejdź-
my do, jak na dzisiejsze czasy, najlep-
szej formy insulinoterapii, a mianowicie 
pompy insulinowej.

 » Pompa insulinowa 
–  łatwiejsze życie z cukrzycą

Pompa nie jest wynalazkiem nowym. 
Pierwsze modele pojawiały się już 
w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, jed-
nak były wielkości sporych plecaków. 
Mniej więcej można to porównać to 
pierwszych przenośnych telefonów, 
 czyli pradziadów naszych dzisiejszych 
 iPhone’ów. Do dziś w szpitalach moż-
na spotkać również pompy, które pod-
łącza się do prądu i dozują one insulinę 
dożylnie – służą głównie do obniżania 
dużych poziomów cukru u osób świeżo 
zdiagnozowanych. Jednak dziś używa się 
tzw. pomp osobistych, które są wielko-
ści odtwarzacza mp3. Ich działanie opi-
szę na przykładzie pompy  Accu-Chek 
Spirit Combo, jaką posiadam i jest to 
 tegoroczny model formy Roche. Na za-
chodzie takie urządzenia używane są 
od przynajmniej 15 lat, u nas dopiero 
od niedawna zaczynają być popularne.

W przeciwieństwie do penów, któ-
rymi robimy sobie zastrzyki do posił-
ków, pompa insulinowa służy do cią-
głego podskórnego podawania insuliny 
(ang. CSII – continous subcutaneus in-

sulin infusion), czyli igłę mamy wbitą 
w ciało cały czas. Zmieniamy ją sobie jednak co 3–4 dni. 
Na podstawie zaleceń lekarza programujemy sobie tzw. 
bazę, czyli ilości insuliny, jaka ma być podawana 24 go-
dziny na dobę. W praktyce wygląda to tak, że co godzi-
nę jest wstrzykiwana dana dawka, która ma nas chro-
nić od wysokich cukrów, głównie w nocy i wtedy, kiedy 
nic nie jemy, a więc nie wstrzykujemy sobie insuliny do 
posiłku. To jedna z zalet tego urządzenia, gdyż w tera-
pii penami, musimy posiadać dwa; jeden do  posiłków 
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i drugi, z innym rodzajem insuliny, która tworzy nam 
właśnie bazę. Nie będę chyba pisał o rodzajach insulin, 
jakie są dostępne. Jeśli kogoś to zainteresuje, na pew-
no znajdzie potrzebne informacje w wielu źródłach. 
Jednakże kolejną wielką zaletą pompy jest możliwość 
programowania rozmaitych bolusów (czyli podania in-
suliny). Wspomniałem już o bazie, mamy również bo-
lus standardowy, przedłużony i wielofalowy. Na czym 
one polegają?

 » Bolus standardowy, przedłużony 
i wielofalowy

Bolus standardowy to dokładnie taki sam, jaki podaje-
my sobie za pomocą penów. Przed rozpoczęciem spo-
żywania posiłku należy obliczyć sobie, ile znajduje się 
w nim wymienników węglowodanowych (WW), następ-
nie przeliczyć to na ilość potrzebnej nam na taki posi-
łek insuliny (oczywiście przeliczniki należy ustalić wraz 
z lekarzem) i podajemy sobie bolus. To właśnie wę-
glowodany najbardziej podnoszą nam poziom gluko-
zy, więc siłą rzeczy, z tego bolusa korzysta się najczę-
ściej. Na penach właściwie przejmujemy się tylko tym, 
jednak jak się okazuje – na cukry wpływa jeszcze kilka 
 innych rzeczy i to właśnie z nimi są związane dwa po-
zostałe rodzaje bolusów.

Bolus przedłużony i wielofalowy podajemy jeśli 
nasz posiłek, poza węglowodanami, składa się rów-
nież z białek i tłuszczy. Tak jak wcześniej mieliśmy WW, 
tak tu mamy WBT, czyli wymiennik białkowo-tłuszczo-
wy. Białka również podnoszą poziom glukozy, a  tłuszcze 
 dodatkowo opóźniają wchłanianie jej do naszej krwi. 
Dlatego często może być tak, że jak jemy posiłek bo-
gaty zarówno w węglowodany jak i tłuszcze (np. pizza), 
to po dwóch godzinach po posiłku możemy mieć ide-
alny poziom glukozy, a po następnych dwóch już spo-
ro wyższy, nawet ponad normę (mimo, że nic więcej 
nie jedliśmy). Na taką pizze podamy sobie właśnie bo-
lus wielofalowy, który składa się z bolusa standardo-
wego i przedłużonego – dopilnuje, by cukier nie był za 
wysoki po węglowodanach, a także nie wzrósł później 
jeszcze bardziej z powodu tłuszczy, jakie zjedliśmy. Sam 
bolus przedłużony podajemy, gdy jemy posiłek nie za-
wierający węglowodanów, ale same białka lub tłuszcze 
np. wędliny, sery. Bolusy, w przeciwieństwie do penów, 
możemy sobie za pomocą pompy dawkować z dokład-
nością do 0,1 jednostki

Jeśli jeszcze nie znudził Was ten tekst, to przejdźmy 
dalej. Omówiłem już rodzaje bolusów, ale co jeszcze ofe-
ruje nam pompa insulinowa? Wspominałem już o bazie, 
prawda? Otóż pompa, którą ja posiadam (ale zakładam, 
że nie tylko ona, posiada tę funkcję), ma coś, co nazywa 
się tymczasową dawką podstawową. Możemy sobie na 
dany przedział czasowy zmniejszyć (lub zwiększyć) na-
szą bazę (w przedziale od 0 do 250%). Jest to niezwykle 
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przydatne np. podczas wysiłku fizycznego (zmniejsza-
my) lub choroby, czy też stresu (zwiększamy, bo cukry 
rosną). W naszym wspaniałym, osobistym urządze-
niu, możemy również zaprogramować kilka profili bazy. 
 Możemy mieć inny profil (z inną ilością insuliny na dobę) 
w zależności od sytuacji.

Pompa oferuje również wiele innych, przydanych 
udogodnień. Największym plusem zestawu, jaki ja po-
siadam, jest nie tyle sama pompa, ale właśnie to, iż jest 
to zestaw. Oprócz samej pompy, znajduje się tu rów-
nież glukometr, który nie jest jednak takim zwykłym, 
prostym glukometrem. Otóż, możemy z jego poziomu 
sterować naszą pompą dzięki technologii Blutooth. 
Pierwszym ułatwieniem, jakie to oferuje, jest brak ko-
nieczności wyjmowania pompy z kieszeni lub odpina-
nia od paska, w celu podania sobie bolusa do posiłku. 
Glukoment Accu-Chek Performa Combo posiada rów-
nież wbudowany kalkulator wymiennikowy. Dzięki nie-
mu łatwiej obliczyć ilość niezbędnej insuliny do nasze-
go jedzenia. Wystarczy wcześniej wpisać do ustawień 
przeliczniki, jakie ustalił nam lekarz, po zmierzeniu cu-
kru wpisać ilość wymienników, jakie mamy zamiar spo-
żyć, a kalkulator sam obliczy ile mamy wziąć insuliny. 
Potem wystarczy tylko zaprogramować odpowiedni bo-
lus i go podać. Bardzo duże ułatwienie, zwłaszcza dla 
początkujących „pompiarzy”. Glukometr ma spory, ko-
lorowy wyświetlacz (niestety nie Retina, ale nie można 
mieć wszystkiego), który sprawia, że obcowanie z tym 
urządzeniem nie jest męczarnią. Menu jest dość intu-
icyjne, więc nie ma problemów z nauką obsługi. Poza 
mierzeniem cukru i zdalną obsługą pompy (bo może-
my sterować jej wszystkimi funkcjami, nie tylko bolu-
sami), mamy dostęp do naszych statystyk poziomów 
cukrów, ilości insuliny jaką sobie podajemy etc. Dane 
potrzebne w samokontroli, wyciąganiu wniosków, a tak-
że – istotne dla lekarza przy kolejnej wizycie. Przydat-
nym urządzeniem może być również Accu-Chek Smart 
Pix, pozwalające na synchronizację tych wszystkich da-
nych z komputerem. Wtedy można tylko zrobić wydruk 
i wszystko jest ładnie przedstawione. Niestety, nie zna-
lazłem informacji, czy współpracuje ono z  Mac OS, ale 
wątpię w to.

Pamiętajmy jednak, by plusy nie przysłoniły nam 
minusów. Pompa insulinowa jednak trochę ich ma, bo 
przecież nie może być zbyt pięknie. Większość z nich 
to jednak „problemy techniczne”. Jest to w końcu tylko 
urządzenie, które tak jak wszystko inne, może się po-
psuć. A to wyczerpie się nam bateria w środku nocy, co 
skutkuje brakiem podawanej insuliny i może się skoń-
czyć ogromnym przecukrzeniem rano. Tłoczek, któ-
ry dozuje insulinę może się popsuć – efekt jw. Dren 

(wężyk, którym insulina wędruje od pompy, do wkłu-
cia) może się zapchać, będzie w nim powietrze lub po 
prostu się uszkodzi. Dlatego też zmieniamy go co ja-
kiś czas. Problemem może być również samo  wkłucie. 
Źle się wkłujemy, natrafimy na zrost pod skórą i już 
insulina jest źle podawana, nie wchłania się, lub na-
wet do nas nie dochodzi. Efekt wspomniany wcześniej. 
Na szczęście, o większości tych rzeczy, zwłaszcza tych, 
które dzieją się w samym urządzeniu, pompa nas po-
informuje. Wyświetli się odpowiedni alarm i wtedy 
pozostaje już tylko się nim zająć. O reszcie trzeba po 
 prostu wiedzieć i po odpowiednim szkoleniu w po-
radni znać sposoby, jak sobie z nimi radzić. Ja sam, 
w dość krótkim obcowaniu z pompą, miałem już kilka 
przypadków zapchania czy też, nie związanego z sa-
mym działaniem, złego wkłucia się co skutkowało pew-
nym bólem. Ale początki nigdy nie są proste. Wszyst-
ko jest kwestią wprawy i odpowiedniego nastawienia. 
Nie będę ukrywał, że od początku podchodziłem do 
pompy dość sceptycznie, jednak nie można mieć swo-
jego zdania, dopóki się samemu nie spróbuje, więc 
spróbowałem. Nie jest łatwo, lecz poprawa samych 
cukrów jest widoczna, co daje mi motywację do tego, 
by wszelkie przeciwności pokonywać. Należy jednak 
wspomnieć jeszcze jeden minus. Moim zdaniem naj-
większy. Jest nim…

 » Cena

Jak czyta się o tym, co potrafi pompa insulinowa, to 
można pomyśleć, że to naprawdę dobra rzecz, którą 
powinien mieć już każdy. Po co w ogóle peny? Niestety, 
sami lekarze, z którymi stykamy się na samym począt-
ku, gdy tylko wylądujemy w szpitalu, nie za bardzo prze-
konują do pompy. Mnie osobiście nikt za bardzo o niej 
nie mówił, byłem za to namawiany do jakichś ekspery-
mentalnych przeszczepów, których szansa powodzenia 
była niewielka, a sama skuteczność jeszcze mniejsza. 
Podziękowałem. Zestaw, który ja posiadam, do tanich 
nie należy, gdyż kosztuje około 9 000 zł. Można sobie 
pomyśleć, że jak za cenę lepszego życia to niewiele, 
ale tak jak nie każdego stać na nowego  MacBooka Pro 
z Retiną, tak nie każdego stać na pompę. Mnie nie stać. 
Otrzymałem ją za darmo, w ramach refundacji, która 
może się jednak odbyć jedynie do 26. roku życia – za-
łapałem się w ostatnim momencie. Posiada ona 4 lata 
gwarancji, więc jakby coś się z nią działo, to prawdopo-
dobnie dostanę nową, jednak za 4 lata, jak się zepsu-
je (nie jest powiedziane, że po upływie gwarancji się 
zepsuje, ale zapewne tak będzie) muszę już zakupić ją 
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z własnych pieniędzy. Pomyś licie, że taka kwota raz na 
4 lata to też niewiele? Niestety, sam zakup pompy to 
też nie koniec wydatków. Trzeba kupować do niej dre-
ny, wkłucia, ampułki na insulinę, samą insulinę, paski 
do glukometru. Jeśli jest się objętym refundacją, to do-
staje się to za darmo (oprócz insuliny i pasków, na które 
jest nielimitowana wiekiem refundacja, ale nie wyno-
si ona 100%), lecz jeśli nie – to poza tymi 9 000 zł do-
chodzą nam koszty 300–500 zł na miesiąc. Prosta ma-
tematyka i przez 4 lata, razem z zakupem pompy, może 
nam się uzbierać nawet 33 000 zł. Dajmy dla  przykładu 
 wkłucie, które  wymieniamy co 3–4 dni; jest to igła, od 
której odchodzi kilka centymetrów rureczki i na tym 
jest plaster, którym przyklejamy wszystko do ciała. 
Taki, przepraszam za wyrażenie, badziew kosztuje oko-
ło 30 zł. Tragedia. Człowiek pokona przeciwności jaki-
mi są wkłucia, zapchania, czy jakiś rodzaj dyskomfortu 
w noszeniu czegoś non-stop podłączonego do swojego 
ciała, ale czasami nie da się przejść przez brak pienię-
dzy. Dlatego uważam, że to właśnie cena jest najwięk-
szym minusem pompy.

 » Wnioski i przemyślenia

Powyższy tekst nie miał na celu wywołania reakcji typu: 
„rany, jaki on jest biedny”. Nie. Zarówno ja, jak i więk-
szość cukrzyków żyjemy, poza pewnymi niedogodno-
ściami, tak samo jak większość z Was. Prowadzimy nor-
malne życie, możemy normalnie funkcjonować, jeść 
co chcemy i kiedy chcemy, bo nie ma „diety cukrzy-
cowej”, tylko zwyczajna zdrowa dieta. Musimy jednak 
na to zwracać nieco większą uwagę, by w przyszłości 
uniknąć groźnych powikłań. Chciałem tylko poruszyć 
problem samej choroby, która jest niestety coraz bar-
dziej powszechna i dotyka większej ilości osób. W Pol-
sce choruje na cukrzycę około 10% ludzi. Technologia 
i medycyna idą do przodu. W ciągu ostatnich 20–25 lat 
nastąpiły 3 spore rewolucje: najpierw mały przenośny 
glukometr, później peny i na końcu pompa. Dlatego wie-
rzę, że jeszcze spotka mnie coś, co może nie kompletnie 
mnie wyleczy (tu w grę wchodziłby raczej tylko prze-
szczep trzustki), ale przynajmniej zrobią coś raz, a ja 
nie będę musiał się codziennie tyloma rzeczami przej-
mować. Jednocześnie chciałbym wszystkich namówić 

do tego, by się badali. Nie chodzi mi tu tylko o bada-
nia pod kątem cukrzycy, ale ogólnie. Dobrze jest sobie 
raz na pół roku zrobić  chociażby zwykłą morfologię, 
a raz na rok zbadać też inne rzeczy. Wiem, jak badania 
wszelkiego rodzaju mogą być nieprzyjemne, ale wiem 
również, z własnego doświadczenia, że są konieczne. 
Pamiętajcie też, proszę, że jak zobaczycie człowieka, 
który leży na ulicy, to nie oznacza, że jest pijakiem, 
który przesadził z trunkami. Może jest to ktoś taki jak 
ja, komu spadł poziom cukru w drodze do pracy, prze-
wrócił się i czeka na pomoc? Warto się nad takimi rze-
czami zastanowić. Nie mam siebie za poszkodowanego, 
nie uważam też sam siebie za chorego. Staram się nie 
myśleć o sobie, jako o „chorym na cukrzycę”, tylko że 
„mam cukrzycę”. Żyję z nią, a ona ze mną. Razem prze-
żywamy każdy następny dzień. Tak jak w każdej choro-
bie najważniejsze jest nastawienie, a także pomoc osób 
trzecich. Jeśli ktoś z Waszego otoczenia, któregoś dnia 
oznajmi Wam, jaką usłyszał diagnozę, to pamiętajcie, 
by przy tej osobie być. To bardzo ważne, o ile nie naj-
ważniejsze. Ten tekst stał się zapewne zupełnie inny, 
niż planowałem by był. Opisałem w nim mniej więcej, 
jak wygląda sama choroba, jakie są sposoby terapii i co 
w dzisiejszych czasach jest terapią najlepszą, a także 
jakie ma ona plusy i minusy. Będzie mi niezwykle miło, 
jeśli choć jedna osoba uzna, że takie teksty, rozmowy 
na takie tematy, są potrzebne. Moim zdaniem są. iMa-
gazine zaliczamy do mediów, a ktoś mi ostatnio przy-
pomniał, że rolą mediów jest, między innymi, ukazy-
wanie pewnych spraw i problemów. Dlatego w piśmie 
o technologiach i o Apple pojawił się tekst tak napraw-
dę w ogóle z nimi nie związany. Oczywiście wszystko, 
co tu opisałem, to tylko zalążek tego, co wiedzieć po-
winienem ja. Przede mną jeszcze całe życie kształce-
nia się pod kątem życia z cukrzycą, która mnie nieco 
zmieniła. Wiele dowiedziałem się o swoim organizmie, 
jak on funkcjonuje i dlaczego. Zrozumiałem też, że ży-
ciem jednak należy się cieszyć. O ile sama cukrzyca nie 
jest wyrokiem śmierci, to uświadomiłem sobie, że ni-
gdy nie wiadomo, kiedy i dlaczego może Cię coś złego 
spotkać. Dlatego trzeba każdy dzień chwytać, cieszyć 
się nim i nie myśleć o wielu niepotrzebnych rzeczach, 
którymi na pewno większość z nas głowę sobie zawra-
ca. Dbajcie o zdrowie swoje i najbliższych, cieszcie się 
nim i nigdy nie traćcie wiary w to, że będzie lepiej. «
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Kolejna para słuchawek, tym 
razem od mojego ulubionego 

Bowers & Wilkins, trafiła na moją 
głowę. Byłem oczywiście 

bardzo entuzjastycznie do nich 
nastawiony, ale niestety 

moje zapędy zostały lekko 
przyhamowane…

WojteK pIetruSIeWICz

 » Budowa i ergonomia

To dwie bardzo ważne rzeczy, które decydują, 
czy w codziennym użytkowaniu będziemy za-
dowoleni z zakupu, czy nie. Metalowo-ma-
teriałowy pałąk jest znakomicie wykonany, 
podobnie zresztą jak cała reszta. Wszyst-
kie elementy z tworzywa sztucznego po-
kryte są warstwą soft-touch, która nada-
je im wyjątkowy charakter, a metalowe 
elementy z kolei wyglądają jakby były 
stworzone przynajmniej z taką pre-
cyzją, jak iPhone 5. Jednym słowem. 
Znakomicie!

Niestety, nie wszystko zostało do końca 
przemyślane. Puszki możemy rozmontować 

w bardzo prosty sposób – nauszniki montowa-
ne są na magnes. Całość stworzono tak, abyśmy 

mogli w łatwy sposób wymienić kabel. W opakowaniu 
znajdziemy dwa – jeden tradycyjny, a drugi z  pilotem 

bOwerS & wilkinS

p3
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do iPhone’a. Niestety, w  odróżnieniu od konkurencji, 
B&W zdecydował się na dwa osobne przewody, które 
łączą się w jeden około trzydziestu  centymetrów od słu-
chawek – to znacząco komplikuje życie, ponieważ ca-
łość się plącze, a przewożenie ich w jakikolwiek sposób 
było bardzo niewygodne.

Model P3 również niezbyt wygodnie leży na uszach. 
Po pierwsze, nie przylega prawidłowo do mojej głowy, 
a po drugie cały czas miałem wrażenie, że zsunie mi się 

z głowy, pomimo że ani razu nie doszło do takiego zda-
rzenia. Dodatkowo sama regulacje długości pałąków 
nie jest wygodna. W tych wszystkich kwestiach ergono-
micznych model P5 oraz konkurencja są znacząco lep-
sza, a przynajmniej w moim przypadku.

„ metalowe 
elementy 

z kolei wyglądają tak, 
jakby były stworzone 
przynajmniej z taką 
precyzją, jak iPhone 5
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 » Dźwięk

Bardzo zaskoczyła mnie zarówno barwa dźwięku, jak 
i to w jaki sposób poszczególne pasma są dostarczane 
do naszych uszu. Na początku, przy muzyce rockowej, 
miałem wrażenie, że P3 ma bardzo neutralne i naturalne 
brzmienie. Basy są bardzo delikatne, więc jeśli jesteście 
fanami brzmienia, które oferują Beats by Dr Dre to P3 
nie są dla Was. Środek jest z kolei niemal idealny w swo-
jej neutralności i przy muzyce klasycznej zwróciłem na 
to szczególną uwagę. Wszystkie instrumenty można bez 
problemu usłyszeć i wyróżnić spośród całej kompozy-

cji. Nietypowo z kolei prezen-
tuje się góra. W większości 
sytuacji jest nad wyraz po-
prawna.  Niestety, podczas 
odsłuchu „Nuvole Bianchi” 
Ludovico Einaudi, bardzo nie 
spodobało mi się brzmienie 
fortepianu. Dźwięk zdawał się 
być, tylko w górnym zakre-
sie, nienaturalny i zupełnie 
niepodobny do tego jak grają 

wszystkie inne testowane przeze mnie słuchawki. Przy 
wspomnianym fortepianie, góra zdawała się wibrować, 
być ciut za mocno podbijana, a całość stawała się z tego 
powodu przytłumiona – jakbyśmy słuchali twórczości 
genialnego Włocha we mgle.

Najciekawsze w P3-kach jest to, że tylko Ludovico 
Einaudi sprawiał mi problemy. Nie było też podobnego 
wrażenia przy utworach z gatunku pop i rock.

 » Podsumowanie

Bowers & Wilkins P3 to znakomita propozycja dla osób, 
które lubią się wyróżniać, a zarazem potrzebują prze-
nośnych słuchawek bardzo wysokiej jakości. Neutralny 
dół i środek, wraz z lekko podbitą górą, gwarantują cie-

kawe i niespotykane brzmienie. Szkoda 
tylko, że całość nie została pomyśla-
na tak, aby tylko jeden przewód 
wychodził z puszek w kierunku 
źródła dźwięku. «

P3      
Producent: Bowers & Wilkins

Głośniki: 2x 30mm

Impedancja: 34 ohm

Zakres: 10Hz – 20kHz

Wejścia: 3.5mm

Wymiary	(złożone): 105 x 150 x 48 mm (wys. x szer. x grub.)

Wymiary	(rozłożone): 165 x 150 x 48 mm (wys. x szer. x grub.)

Długość	kabla: 1.2 m

Waga: 130g

Wsparcie	dla	pilota:  iPod nano 4G i nowsze, iPod classic, iPod touch 
2G i nowsze, iPhone 3GS i nowsze, iPad, iPod 
shuffle 3G i nowsze

Cena: 899 zł

Ocena: 5/6 (-1 punkt za ergonomię)

„ najciekawsze 
w P3-kach jest 

to, że tylko ludovico 
einaudi sprawiał mi 
problemy. nie było też 
podobnego wrażenia 
przy utworach 
z gatunku pop i rock

„ basy są bardzo 
delikatne, więc 

jeśli jesteście fanami 
brzmienia, które 
oferują beats by Dr Dre 
to P3 nie są dla was
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Święty Mikołaj nie miał w tym roku długiej, białej brody, dużego brzucha i czer-
wonego odzienia, ale raczej wątłą posturę i żółto-czerwony tiszert z logiem 
firmy DHL. W moich oczach, ów młodzieniec był jednak kimś więcej, niż tyl-
ko zwykłym kurierem. on miał dla mnie paczkę z niesamowitą zawartością… 
 głośnikami firmy Loewe.

jaroSłaW Cała

Paczka nie była opakowana w świąteczny, kolorowy pa-
pier z wizerunkami reniferów. Kiedy ją rozpakowywa-
łem czułem się jednak dokładnie tak jak dziecko, które 
rozrywając papier nie może doczekać się wymarzone-
go prezentu. A wszystko za sprawą najnowszego projek-
tu niemieckiego producenta Loewe, który – jak mówią 
stwórcy – ma zostać wschodzącą gwiazdą.

 » Innowacja dla zmysłów

Loewe dla wielu osób jest firmą nieznaną. Strasznie 
ciężko mi to zrozumieć, bo gdy chociaż trochę zagłę-
bimy się w jej historię, to zobaczymy jak wiele rewo-
lucyjnych urządzeń ma na swoim koncie. „Ustanawiać 
nowe standardy przez innowacje dla zmysłów” to zasa-

lOewe
soundVision

„ Ustanawiać 
nowe standardy 

przez innowacje dla 
zmysłów” – to zasada 
jaką kieruję się loewe 
od 1923 roku, kiedy to 
powstała w berlinie
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da, jaką – od czasów swojego powstania w 1923 roku 
w Berlinie – kieruje się firma Loewe.

To właśnie Loewe – między innymi takim produk-
tem jak pokazany w 1985 roku telewizor Art 1, który 
stał się klasyką wzornictwa – stworzyła jakość „Made 
in Germany”.

Nie wspominając już o fakcie, że to właśnie firma 
Loewe, w 1931 roku, jako pierwsza pokazała publicz-

nie światową transmisję tele-
wizyjną. To chyba wystarczy, 
żeby do każdego sprzętu, jaki 
wyprodukują, podejść z nale-
żytym szacunkiem.

 » Wow!

Nigdy wcześniej nie miałem 
dłuższego kontaktu z urzą-
dzeniami grającymi Leowe, 
oczywiście tylko i wyłącz-
nie ze względu na ich wyso-
ką cenę. Dlatego tak bardzo 
nie mogłem doczekać się mo-
mentu, gdy w moim mieszka-

niu pojawi się SoundVision. Czułem, że to będzie pięk-
na przygoda.

Pierwsze wrażenie po wypakowaniu...? Wow! Gło-
śnik z wbudowanym iPadem Mini! To wrażenie powo-
duje 7,5 calowy, dotykowy ekran górujący nad głośni-
kiem. Tego nie ma żaden głośnik – nawet taki z górnej 
półki urządzeń, które testowaliśmy.

Nie tylko ekran przyciąga 
wzrok – również sama obu-
dowa głośnika zasługuje na 
uwagę. Przede wszystkim, 
dzięki dopracowaniu szcze-
gółów. W tym przedziale ce-
nowym jest to może oczywi-
stą oczywistością, jednak tak 
duży stop aluminium, z któ-
rego głównie składa się So-
undVision, robi ogromne 
wrażenie.

Design, rzecz jasna, jest 
minimalistyczny. Droższe 
urządzenia przyzwyczaiły nas 
do tego i tym Loewe nie za-
skoczyło nikogo. Jak najmniej 
niepotrzebnych  przycisków, 

„ Firma loewe 
nie zalicza się 

raczej do tych, które 
chwalą się swoimi 
niesamowitymi 
systemami z kosmosu, 
jakich to użyli 
w sprzęcie. to bardziej 
strategia kFc i ich 
przepisu na panierkę 
– nikt nie musi 
wiedzieć, z czego jest, 
ważne, że smakuje

„ nie pasuje mi do 
biura”, „żona się 

na to nie zgodzi”, „mój 
salon urządzony jest 
inaczej” i tym podobne 
pytania nie zaskoczą 
sprzedawcy. w tym 
aspekcie SoundVision 
jest niczym maybach, 
wachlarz możliwości 
wykończenia, 
jak na głośnik, 
jest imponujący 
i niespotykany
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napisów i urozmaiceń, tylko ostre krawędzie z przed-
nią stalową maskownicą głośników. Takie połączenia 
zawsze dobrze komponują się z nowoczesnymi wnę-
trzami.  Rozwiązaniem, które może zaskakiwać, jest 
wbudowany napęd płyt CD. Kojarzycie coś takiego? 
Gdyby dłużej nad tym pomyśleć, to może nie jest to 
wcale takie głupie. Jest wielu na tym świecie fanaty-
ków CD, którzy swoje ulubione nagrania posiadają np. 
Na SuperAudio CD, gdzie – jak każdy wie – jakość jest 
bardzo dobra. Sam osobiście używam muzyki cyfro-
wej lub trochę większych winylowych płyt, ale znam 
dużo osób z imponującą kolekcją CD. Loewe takim lu-
dziom kłania się pięknie. Trochę zmieniłem temat i jesz-
cze tylko na chwilę chciałbym powrócić do wyglądu 
urządzenia.

 » „Nie pasuje mi do biura…”

Dużym plusem przy zakupie SoundVision jest możli-
wość wyboru tego, jak będzie wyglądał.

Produkt dedykowany jest klientom zamożnym. To 
najczęściej osoby bardzo wymagające, stąd też stwier-
dzenia typu „Nie pasuje mi do biura”, „Żona się na 
to nie zgodzi”, „Mój salon urządzo-
ny jest inaczej”… nie za-
skoczą sprzedawcy. 
W tym aspekcie Soun-
dVision jest niczym May-
bach – wachlarz możliwo-
ści wykończenia, jak na 
głośnik, jest imponujący 
i niespotykany.

Duży dotykowy ekran stwarza też sporo możliwo-
ści multimedialnych, które pozwalają w pełni cieszyć 
się tym urządzeniem. Tym bardziej, że do dyspozycji 
mamy bezprzewodowy Internet Wi-Fi, a dzięki niemu 
dostęp do radia internetowego, systemu rozpoznawa-
nia utworu Gracenote i serwisu muzycznego AUPEO. 
Trochę szkoda, że producent, mając do dyspozycji Wi-
-Fi, nie stworzył wsparcia dla technologii AirPlay. Na 
szczęście jednak bezprzewodowo można odtwarzać 
muzykę z każdego urządzenia posiadającego Blueto-
oth. Ukłon w stronę Apple jest za to pod postacią wbu-
dowanego za dotykowym ekranem docka. Jednak i ten 
ma mały minus – nieobsługiwanie starszych nadgry-
zionych jabłek.

Ten „minusik” Loewe wynagradza nam świetną ob-
sługa isprzętów, zamieniając ekran w nasze ulubione 
iPody czy iPhony, a wszystko działa bez najmniejsze-
go zarzutu. Na tym nie kończą się możliwości odtwa-
rzania muzyki z głośnika, gdyż dysponuje on jeszcze 
złączem USB, które obsługuje popularne pendrivy 
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z  zapisanymi np. plikami MP3, oraz klasycznym 3,5 mm 
wejściem Line In. Podsumować? Napęd CD, Radio FM 
oraz internetowe, Serwis AUPEO, Dock, Bluetooth, USB, 
Line In.

Wszystkim możemy sterować za pomocą świetnie 
wykonanego, dużego pilota, którego wielkość tłumaczy 
możliwość obsługi wszystkich urządzeń firmy Loewe.

 » Nie wiem jak, ale wiem, że to cholernie 
dobra robota

Gdy zadecydowałem się, który z wyżej wymienionych 
nośników posłuży mi do odsłuchu i wcisnąłem upra-
gniony przycisk play, od razu dało się poczuć 6 wbudo-
wanych głośników. Jak komuś udało się „to” zmieścić, 
w tak stosunkowo niewielkiej konstrukcji? Nie wiem. 
Ale wiem, że była to cholernie dobra robota.

Po pierwsze, zastanowiłem się nad stosunkiem prze-
strzeni skrzyni głośnika do jego dźwiękowych możliwo-
ści. W tej kwestii Leowe wzniosło się na jakiś niewyobra-
żalny poziom. Jak można tak cudownie rozprowadzić 
dźwięk z tylu głośników, mając do dyspozycji tak nie-
wiele miejsca? Miałem ochotę od razu rozebrać to urzą-
dzenie i zobaczyć jego budowę. Na szczęście jednak, 
jego cena skutecznie mnie od tych myśli odciągnęła.

Zakres częstotliwości, jaki słyszymy z SoundVision, 
jest bardzo porównywalny do dobrej jakości kolumn ste-
reo. To coś, czego od zawsze brakowało mi w urządze-
niach tego typu i za to niemiecki producent ma u mnie 
plusa wielkości wszystkich Grycanek razem wziętych. Ku 
mojemu zdziwieniu, najbardziej rzucającymi się w uszy 
tonami są tony średnie, dzięki temu świetnie słucha się 
wszystkich partii wokalnych. Oddzielna historia to bas 
i tu znowu pytanie z serii: „Jak można, w tak niewiel-
kiej obudowie…?”. Nie wiem jak, ale ważne, że mogłem 
tego posłuchać i poczuć na własnej skórze. Chyba naj-
mniej wyróżniające się są górne partie dźwięku, jed-
nak to oczywiście wysoki poziom i może czepiam się 

przez to, że średnie i niskie są 
tak świetne. Mamy też korek-
cję dźwięku i jest ona prosta 
jak budowa cepa, dla mnie 
w pełni wystarczająca. Tony 
wysokie, tony niskie i balans, 
który ogólnie jest mi zbędny. 
Dodatkowo opcje muzyczne 
Pop, Speech, Classic i popu-
larny Loudness, który pole-
cam włączyć.

Firma Loewe nie zali-
cza się raczej do tych, które 
chwalą się swoimi niesamo-
witymi systemami z kosmo-
su, jakich to użyli w sprzęcie. 
To bardziej strategia KFC i ich 
przepisu na panierkę – nikt 
nie musi wiedzieć, z czego 
jest, ważne, że smakuje. Jeśli chodzi o SoundVision pi-
szą tylko, że użyli 6 głośników, w tym 2 subwoofery. Tak 
naprawdę nie obchodzi mnie to, najważniejsze, że zro-
bili to najlepiej na świecie.

Niestety, moja przygoda z SoundVision powoli do-
biega końca, a ten drań udający Mikołaja, który zamiast 
latających sań przyjechał do mnie Fordem Transitem, 
będzie chciał z powrotem swoją paczkę.

Dlatego postanowiłem napisać list do prawdziwe-
go Św. Mikołaja.

***
Kochany Mikołaju piszę do Ciebie z dalekiej Warszawy 

i mam nadzieję, że i w tym roku uda Ci się do mnie do-
trzeć. Cały rok byłem w miarę grzeczny i nie ukrywam, 
że oczekuję za to solidnego prezentu. Mam też nadzieję, 
że sporo oszczędzałeś i dysponujesz grubym portfelem 
mieszczącym około 6 900zł, bo dokładnie tyle będziesz 
potrzebował na prezent dla mnie. Będę w wniebowzię-
ty, jeśli pod choinką znajdę Loewe – SoundVision. Z góry 
bardzo dziękuje ! Jarek lat 27. «

loewe – SoundVision      
Odtwarzane	formaty:  CD-DA, FLAC (losless Audio), WMA, MP3, 

AAC, WAV, PCM

Cyfrowy	sygnał	audio: 192 kHz, 24 bit

Zakres	dynamiki: (1 kHz) min. 110 dB

Separacja	kanałów: (1 kHz) min. 75 dB

Złącza:  USB 2.0 x2, LAN/WLAN, Analogowe audio 3,5mm Link In. 
Słuchawki, Antena FM, Subwoofer

Waga: 6,4 kg

„ zakres 
częstotliwości, 

jaki słyszymy 
z SoundVision jest 
bardzo porównywalny 
do dobrej jakości 
kolumn stereo. 
to coś, czego od 
zawsze brakowało mi 
w urządzeniach tego 
typu i za to niemiecki 
producent ma 
u mnie plusa wielkości 
wszystkich grycanek 
razem wziętych
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od dawna szukałem zewnętrznego akumulatora, który byłby w stanie nałado-
wać iphone’a, ipada, Mifi oraz kilka innych akcesoriów. Mophie okazał się strza-
łem w dziesiątkę.

WojteK pIetruSIeWICz

ProJuice Powerpack Station Duo posiada dwa por-
ty USB 2.0. To do nich możemy podłączyć urządze-
nia, które chcemy naładować 
oraz jeden port microUSB, 
który służy do ładowania 
go. Na bocznej ściance moż-
na dodatkowo sprawdzić po-
ziom naładowania za pomocą 
przycisku, który jest jedno-
cześnie bardzo minimalistycz-
nie rozwiązanym fragmentem 

 » Wygląd oraz możliwości

Mophie – oprócz zgrabnych obudów z wbudowanymi 
akumulatorami – produkuje również przenośne aku-
mulatory o różnych pojemnościach i właściwościach. 
Na model Juice Pack Powerstation Duo zdecydowałem 
się z jednego prostego powodu – ma akumulator o po-
jemności 6000 mAh, który może jednocześnie ładować 
dwa urządzenia, w tym jednego iPada (ładowanie dwóch 
jest niezalecane). Całości dopełnia fakt, że urządzenie 
jest bardzo zgrabne i proste w formie. Czarny sześcian 
z metalową obwolutą prezentuje się znakomicie. Miłe 
wrażenia dotykowe zapewnia materiał “soft-touch”.

mOPhie
juiCe paCk 
powerstation duo

„ takie urządzenie 
rzadko jest mi 

potrzebne. kiedy 
jednak już jest, 
to ratuje życie
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 obudowy. Po wciśnięciu przycisku podświetlają się czte-
ry zielone diody, które normalnie są niewidoczne. Każ-
da z nich sygnalizuje kolejne 25% stanu naładowania.

Mophie wymiarami – poza oczywiście grubością 
– zbliżony jest do iPhone 4. Swobodnie mieści się w kie-
szeni normalnych jeansów, przy czym torba to jednak 
wygodniejsze dla niego miejsce.

 » Akumulator

Urządzenie takie rzadko jest mi potrzebne. Kiedy jednak 
już jest, to ratuje życie. Potrafi na przykład czterokrot-
nie – do 24 godzin bez zasilania – wydłużyć czas pracy 
mojego MiFi. W zależności od modelu smartfona, ozna-
cza to dodatkowe dwa do czterech ładowań. W moim 
przypadku to 4 pełne dni bez szukania gniazdka siecio-
wego. Gorzej naturalnie wygląda sprawa z najnowszym 
iPadem, którego akumulator ma blisko dwukrotnie więk-
szą pojemność niż Duostation PowerJuice Pack, ale to 
zawsze kilka dodatkowych godzin.

możemy natomiast jedne-
go doładowywać w samo-
chodzie, podczas gdy drugi 
zapewnia prąd w telefonie. 
Może to być również znacznie 
lepsze rozwiązanie niż obudo-
wa z wbudowanym akumula-
torem dla osób, które kręcą 
iPhone’em dużo materiałów 
wideo – statywy dedykowane iPhone’owi (np. Glif czy 
inne recenzowane na łamach iMagazine), nie przewi-
dują stosowania jakichkolwiek dodatkowych obudów.

Zastosowań w każdym razie jest mnóstwo, a urządze-
nie prawdopodobnie najlepiej sprawuje się w dalekich 
podróżach, na przykład samolotem, gdzie często nad-
miernie rozładowujemy akumulatory w naszych gadże-
tach. Jeszcze nie miałem okazji go wypróbować w takiej 
sytuacji, ale w każdej innej jeszcze nie zawiódł mojego 
zaufania, w szczególności jeśli chodzi o zapewnianie do-
datkowej energii dla MiFi. «

P.S. Przekręcanie nazwy produktu jest celowe i jak 
najbardziej zamierzone. Producenci – proszę o stoso-
wanie prostszych i łatwiejszych do zapamiętania nazw.

juice Pack Powerstation Duo 
Producent: Mophie

Model: Juice Pack Powerstation Duo

Cena: 399 PLN (SRP)

Wymiary: 10,9 x 5,8 x 1,98 cm (szer. x głęb. x wys.)

Waga: 454 g

Pojemność	akumulatora: 6000 mAh

W pudełku: kabel USB <-> microUSB

„ P.S. Przekręcanie 
nazwy 

produktu jest celowe 
i jak najbardziej 
zamierzone. 
Producenci – proszę 
o stosowanie 
prostszych 
i łatwiejszych do 
zapamiętania nazw

„ mophie 
wymiarami 

– poza oczywiście 
grubością – zbliżony 
jest do iPhone 4

 » Mnogość zastosowań

Ciekawym zastosowaniem 
Mophie PowerDuo Juicesta-
tion Pack jest chociażby wy-
konywanie filmów poklatko-
wych za pomocą smartfona. 
Wbudowana bateria w żad-
nym wypadku nie zapewnia 
odpowiednio długiego cza-
su pracy w warunkach polo-
wych. Mając dwa Juice Packi 
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Do naszej redakcji trafił okręt flagowy tp-LINK. tL-WDr4300 (Wireless Dual-
band router) to najszybszy i najbardziej zaawansowany router w ofercie tp-
-LINK w standardzie „n-ki”. pozwala na zestawienie sieci bezprzewodowej pra-
cującej symultanicznie w dwóch zakresach częstotliwości – 2,4 i 5 gHz.

DoMINIK łaDa

Dwa zakresy to jest to. Kto nie miał do tej pory możliwo-
ści przekonania się na czym to polega, ten dużo stracił. 
Umożliwia to równoczesne przesyłanie danych w dwóch 
pasmach z prędkościami wynoszącymi odpowiednio 
300 i 450 Mb/s – stąd też w nazwie routera N750, gdyż 

przynajmniej teoretycznie możemy osiągnąć w naszej 
sieci „n” sumaryczną prędkość 750 Mb/s.

Możliwości zastosowania tego typu rozwiązania 
jest wiele. Możemy skonfigurować naszą domową lub 
firmową sieć w taki sposób, aby różne urządzenia, 

tP-link 
tl-wDr4300 n750

dwa Zakresy dla 
każdego

„ Dwa zakresy 
to jest to. 

kto nie miał do tej 
pory możliwości 
przekonania się 
na czym to polega, 
dużo stracił
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w  zależności od swoich możliwości działały w „róż-
nych” sieciach, jednocześnie nie spowalniając siebie 
nawzajem. TP-LINK wręcz sugeruje swoim użytkowni-
kom, żeby konfigurować sieć w taki sposób, aby aktyw-
ności wymagające wolniejszej sieci, takie jak wysyłanie 
maili czy serfowanie po internecie, konfigurować w pa-
śmie 2,4 GHz. Streaming wideo w wysokiej rozdzielczo-
ści, czy też gry/konsole konfigurować pod 5 GHz. Dru-
gim rozwiązaniem są po prostu ograniczenia sprzętowe 
– jeśli mamy w swojej sieci urządzenia, które nie obsłu-
gują sieci 5 GHz, to z automatu zmuszeni byliśmy wybie-
rać wolniejsze pasmo. Teraz starsze urządzenia możemy 
podpiąć pod 2,4 GHz, a pozostałe, wspierające nowsze 
rozwiązania pod 5 GHz. Ostatnią opcją konfiguracji sieci 
przy dwóch zakresach pracy routera, jest możliwość wy-
dzielenia osobnej sieci dla „gości”, albo urządzeń, które 
nie chcemy aby działały razem z pozostałymi, bardziej 
krytycznymi urządzeniami w jednej sieci.

Jak widzicie możliwości zastosowania routera działa-
jącego w dwóch zakresach jest wiele i nie są to rozwią-
zania tylko profesjonalne. Jak się okazuje, w życiu co-
dziennym, „cywilnym”, też nam się to przyda.

Przejdźmy teraz do kwestii estetycznych. Router 
TP-LINK TL-WDR4300 N750 wygląda bardzo elegancko. 
Głęboka czerń obudowy. Proste linie i krawędzie. Pole-
rowana, błyszcząca obudowa wywołująca skojarzenia 
z fortepianem. Tego routera nie musicie chować pod 
stół lub na szafę – wygląda efektownie i nie przeszkadza.

Od przodu mam rząd dziesięciu minimalistycznych 
ikon, które w zależności od stanu podświetlają się na 
niebiesko. Od tyłu znajdziemy trzy odkręcane anteny 
(dwuzakresowe), gigabitowy port WAN i 4 gigabitowe 
porty LAN zapewniają najszybszą komunikację w sie-
ci przewodowej. Rozwiązanie takie pozwala na płynną 
transmisję multimediów, również tych w najwyższej roz-
dzielczości i jakości. Dodatkowo funkcja serwera  mediów 

„ głęboka czerń obudowy. Proste linie 
i krawędzie. Polerowana, błyszcząca 

obudowa wywołująca skojarzenia 
z fortepianem. tego routera nie musicie chować 
pod stół lub na szafę – wygląda efektownie 
i nie przeszkadza
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zapewnia swobodne korzystanie z udostępnionych fil-
mów, muzyki i zdjęć np z poziomu konsol (Playstation 
3 i XBOX 360) oraz telewizorów i odtwarzaczy multime-
dialnych z obsługą sieci. Dwa porty USB pozwalają, z jed-
nej strony na współdzielenie drukarki, a z drugiej stro-
ny zasobów dysków zewnętrznych użytkownikom naszej 
sieci. Router TP-LINK oferuje również opcję konfiguracji 
serwera FTP, za pomocą którego uzyskamy zdalny do-
stęp do naszych plików z dowolnego miejsca na świe-
cie – świetne rozwiązanie. Nasza własna, prywatna, nie-
zależna od usługodawców i praktycznie bez ograniczeń 
powierzchniowych, chmura.

TP-LINK TL-WDR4300 mimo rozbudowanych funkcji 
pozwala na w miarę prostą i intuicyjną obsługę, choć 
odnoszę wrażenie, że można by ją było jeszcze bardziej 
uprościć. Na obudowie routera znajdziemy m.in. przy-

cisk Wireless On/Off, służący do włącze-
nia lub wyłączenia sieci bezprzewodowej 
oraz przycisk WPS – do szybkiej aktywa-
cji bezpiecznego połączenia bezprzewo-
dowego z wykorzystaniem szyfrowania 
WPA2.

Dla osób bez większego doświadcze-
nia w zaawansowanej konfiguracji ro-
uterów pomocna będzie aplikacja Easy 
Setup Assistant, dzięki której, krok po 
kroku, każdy będzie mógł zestawić bez-
pieczne i szybkie połączenie z interne-
tem – ale uwaga znajduje się ona na…na 
płycie mini CD. W dzisiejszych czasach, 
gdy coraz więcej komputerów zwyczajnie 
nie posiada napędu optycznego, albo je-
śli w ogóle mają, są to tzw napędy „slot-
-in”, taka płyta może nam posłużyć co 
najwyżej jako wątpliwej jakości ozdoba 
dyndająca się pod lusterkiem w naszym 
samochodzie. Czy nie można było dodać 
najprostszego pendrive’a? To jest chyba 
praktycznie  jedyna rzecz, do której mogę 
się przyczepić.

Na koniec z dziennikarskiego obowiązku muszę do-
dać, że router wspiera niezależne firmwary, które oczy-
wiście możemy instalować na własne ryzyko i odpowie-
dzialność, skazując się na utratę gwarancji. Niemniej 
jednak, rozwiązania jakie oferuje np opensourcowy DD-
-WRT, czynią ten router jeszcze smaczniejszym kąskiem.

 Router TP-LINK TL-WDR4300 objęty jest 24 miesięcz-
nym okresem gwarancyjnym i dostępny w sugerowa-
nej cenie 379 zł brutto. Cena świetna, biorąc pod uwa-
gę możliwości routera – konkurencja jest w tego typu 
sprzęcie dużo droższa. Jeśli szukacie routera do domu 
lub biura, zdecydowanie warto rozważyć ten model. «

Dziękujemy firmie TP-LINK Polska za udostępnienie 
sprzętu do testów.

tP-link 
tl-wDr4300 n750      
Plusy:  – wygląd 

– praca symultanicznie w dwóch zakresach pracy 
– prędkość 
– cena

Minusy:  – średniointuicyjny interfejs użytkownika via www 
– dokumentacja na…mini CD

Cena: 379PLN

Link: http://www.tp-link.com.pl/common/subject/wireless/
TL-WDR4300/?siteid=15

http://www.tp-link.com.pl/common/subject/wireless/
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NorBert Cała

Premiera głośnika BeoPlay A9 w moim domu, zbiegła 
się z imprezą urodzinową mojego synka. Przyszło spo-
ro znajomych, którzy dość często u nas bywają. Wcze-
śniej zdarzało im się nie zauważyć nowej kanapy, sto-
lika czy telewizora. BeoPlay’a A9 zauważyli wszyscy, 
bez wyjątku. Wszyscy też pomyśleli, że zaczynam tre-
nować łucznictwo sportowe. Wcale się im nie dziwię. 

Głośnik wygląda bowiem dokładnie tak, jak stojąca na 
ziemi tarcza łucznicza, którą znają wszyscy fani Wil-
helma  Tella. Nic a nic nie przesadzam. Ten głośnik do-
kładnie tak wygląda. Bo jak inaczej może się Wam ko-
jarzyć okrąg, o średnicy około 70 cm, stojący na trzech 
drewnianych nogach? Przyznam, że jego wygląd budzi 
dość skrajne uczucia. Niektórzy z naszych gości byli nim 

bang & OlUFSen
beoplay a9

przez moje ręce przeszło już kilka produktów Bang & olufsen. Żaden z nich nie 
był ani zwykły, ani pospolity. Czy coś pospolitego potrafiłaby stworzyć firma, 
która ma w ofercie telefon w kształcie banana, kosztujący tyle, co kontener ba-
nanów? patrząc na sprzęt, który właśnie mam przed oczyma – czyli Beoplay a9 
– widać, że projektanci ciągle są w dobrej formie.
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 zachwyceni, inni z dezaprobatą kręcili nosem, lekko wy-
śmiewając konstrukcję. Myślę, że wina leży po stronie 
naszego salonu, w którym stał A9. Jest on po prostu za 

mały i nie potrafił go właści-
wie wyeksponować. „A dzie-
wiątka” powinna stać na tle 
dużej, pustej ściany. Wtedy 
robi odpowiednie wrażenie. 
W każdym momencie wra-
żenie robi jednak sama kon-
strukcja głośnika.

 » Inny świat

Jeśli jesteście fanami Apple, oglądaliście pewnie filmy, 
na których Jonathan Ive z pasją opowiada i opisuje pro-
ces produkcji MacBooków. B&O ma podobny filmik z A9 
w roli głównej. Jest on jednak jeszcze bardziej sugestyw-
ny. Cały głośnik jest ręcznie składany przez jedną oso-
bę. Żadnej śrubki nie wkręca maszyna. Całość to ręcz-
na robota. Największe wrażenie robią drewniane nóżki, 
wykonywane na zwykłej tokarce i znakowane rozgrza-
nym metalem. To inny świat, świat pozbawiony robo-
tów i ludzi w maskach.

Głośnik trafia do nas w dwóch paczkach. W jednej 
mamy głośnik właściwy, czyli korpus w białym, mato-
wym kolorze. Przód głośnika przykrywa materiałowa 
maskownica, która może występować w wielu kolorach. 
Standardowo dostajemy białą, a dokupić możemy np. 
czerwoną, czarną lub w jeszcze kilku innych kolorach. 

W drugiej paczce otrzymu-
jemy wkręcane, drewniane 
nogi. Mogą one występować 
w jednym z trzech kolorów. 
Możemy także całkiem z nich 
zrezygnować, a głośnik po-
wiesić na ścianie. Kompletny, 
stojący głośnik, jest z jednej 
strony bardzo ostentacyjny 

za sprawą swojego kształtu, 
z drugiej strony bardzo po-
wściągliwy. Dość powiedzieć, 
że z przodu głośnika nie znaj-
dziemy nic, nawet małej na-
zwy producenta. To zresztą 
typowe dla B&O – ich produk-
ty mają wyglądać tak, by każ-
dy rozpoznał markę bez ko-
nieczności czytania dużego 
napisu.

Jedyne elementy sterują-
co-podłączeniowe znajdziemy 
z tyłu. Za zdejmowaną klapką 
mamy ukryte złącza do ether-
netu, wejście USB, mini Jack oraz oczywiście zasila-
nie. Znajdziemy tam też przełącznik odpowiedzialny za 
charakterystykę dźwięku, zależnie od jego ustawienia. 
Mamy do wyboru trzy możliwości – na ścianie, w rogu 
lub wolno stojący w pomieszczeniu. Oprócz tego, z tyłu 
znajduje się także uchwyt do przenoszenia głośnika. 
Jest on jednocześnie elementem akustycznym i cieka-
wie rozwiązanym sterowaniem siłą dźwięku. Aby zmie-
nić głośność, musimy przesunąć ręką po wypukłościach 
w górnej części obudowy. Dotykając tych wypukłości 
możemy też zupełnie wyciszyć dźwięk. Rozwiązanie to 
idealnie harmonizuje z całym głośnikiem. Jedynym od-
stępstwem od tej harmonii jest bardzo jaskrawo świe-
cąca dioda, informująca o stanie urządzenia.

 » Przynajmniej 
doskonale

Jak już przestaniemy dys-
kutować na temat wizual-
nej strony głośnika, powin-
niśmy przyjrzeć się wnętrzu. 
W końcu to Bang & Olufsen. 
Marka zobowiązuje i głośnik 

„ na przykładzie 
beoPlay a9 

widać, że projektanci 
banga są ciągle 
w dobrej formie

„ beoPlay’a a9  
zauważyli 

wszyscy bez wyjątku, 
wszyscy też pomyśleli, 
że zaczynam trenować 
łucznictwo sportowe

„ z przodu 
głośnika nie 

znajdziemy nic, 
nawet małej nazwy 
producenta. to 
zresztą typowe dla 
b&O, ich produkty 
mają wyglądać tak, 
aby każdy rozpoznał 
markę bez czytania 
dużego napisu

„ Pozbawiony 
zacięcia 

audiofilskiego gra 
tak, aby zrobić jak 
najlepsze wrażenie na 
zwykłych odbiorcach 
muzyki
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powinien grać przynaj-
mniej doskonale. Cał-
kowita moc zamknię-
ta w tej tarczy, to aż 
480 Wat. Mamy dwa 
0,75-calowe tweete-
ry oraz dwa 3-calowe 
głośniki średnio tono-
we. Każdy z nich zasila-
ny jest przez oddzielny, 
80-watowy wzmacniacz 
klasy D. Za produkcję 
tonów niskich odpowie-
dzialny jest 8-calowy 
subwoofer, oczywiście 
z własnym, 160-wato-
wym wzmacniaczem, 
również klasy D. Aby 
wzmacniacze miały co robić, musimy im dostarczyć 
źródło dźwięku. Mamy całkiem sporo dróg, aby to uczy-
nić, pomimo tego, że przy pierwszym rzucie okiem na 
głośnik, wcale nie jest to takie oczywiste. Po pierwsze, 
możemy głośnik wpiąć do naszej sieci za pomocą połą-
czenia Ethernet lub Wi-Fi. Dostaniemy wtedy możliwość 
streamowania dźwięku za pomocą AirPlay. To oczywi-
ście z urządzeń Apple. Jeśli mamy urządzenia innych 
firm, to możemy wykorzystać możliwości DLNA – Be-
oPlay A9 jest bowiem zgodny z tym standardem. Obie 
bezprzewodowe technologie działają zadziwiająco sta-
bilnie. Jeśli preferujemy połączenia kablowe, to nasz 
sprzęt grający możemy podpiąć za pomocą mini Jack 
lub portu USB.

Teraz musimy tylko wybrać, co wyślemy do głośni-
ka. To bardzo ważny punkt, bo konstrukcja i jej cha-
rakterystyka nie wybacza niektórym utworom. Jeśli je-

steście wielbicielami muzyki 
z przyciskiem Loudness, wci-
śniętym przez jakiegoś gościa 
już w procesie masteringu, to 
trzymajcie swoje iPody z da-
leka od A9. Głośnik ten wy-
dobywa najdrobniejsze szcze-
góły z dźwięku i to właśnie 
głównie w dolnym i górnym 
zakresie. Dzięki niemu dowie-
działem się, że piosenki Kasi 
Klich z płyty „Bajkowa Dru-
żyna” mają niesamowity bas. 
To właśnie niskie tony robią 
największe wrażenie w cza-
sie odsłuchu, znajdujemy je 

w tych miejscach, w których zupełnie się 
ich nie spodziewaliśmy. Przy czym nic nie 
jest przerysowane i nienaturalne. Podob-
ne wrażenie mamy wsłuchując się w tony 
wysokie. Są czyste i niezwykle dynamicz-
ne, oddające dokładnie to, co muzyk chciał 
nam przekazać na dobrej płycie. Wreszcie 
zupełnie tak samo jest z środkiem. Oddziel-
ne głośniki średnio tonowe, zasilane od-
dzielnymi wzmacniaczami, niesamowicie 
wyraźnie oddają wszelkie wokale. Głośnik 
idealnie trafia w moje gusta, co nie zawsze 
w przypadku Banga miało miejsce. Oczy-
wiście można się przyczepić do dość wą-
skiej sceny stereo, ale nie będę tego robił, 
bo to jeden z lepszych głośników, jakie sły-
szałem. Pozbawiony zacięcia audiofilskie-
go gra tak, aby zrobić jak najlepsze wraże-

nie na zwykłych odbiorcach muzyki.
Bang & Olufsen BeoPlay 

A9 to głośnik typowy. Typowy 
dla Bang & Olufsen, bo dro-
gi (około 9000 zł), o kontro-
wersyjnym wyglądzie i świet-
nie grający. Niestety, aby się 
nim w pełni cieszyć, zarów-
no od strony wizualnej, jak 
i audio, również my musimy 
stanąć na wysokości zadania. 
Musimy mu zapewnić odpo-
wiednią oprawę, odpowied-
nie miejsce w naszym domu 
oraz odpowiednią muzykę. 
Obawiam się, że gdybym odsłuchał na nim utwór Dody, 
to przesłałby on taką informację do producenta, a ten 
wytoczyłby mi proces o zniesławienie. «

Głośnik do testów udostępnił sklep firmowy Bang & 
Olufsen Sadyba w Warszawie.

„ głośnik ten 
wydobywa 

najdrobniejsze 
szczegóły z dźwięku 
i to właśnie głównie 
w dolnym i górnym 
zakresie. Dzięki niemu 
dowiedziałem się, 
że piosenki kasi klich 
z płyty „bajkowa 
Drużyna” mają 
niesamowity bas

„ Obawiam się, 
że gdybym 

odsłuchał na nim 
utwór Dody, to 
przesłałby on taką 
informację do 
producenta, a ten 
wytoczyłby mi proces 
o zniesławienie

bang & Olufsen 
beoPlay a9      
Wymiary: 70.1 x 90.8 x 41.1 cm

Waga: 14.7 kg

Moc: 1 x 160, 2 x 80, 2 x 80

Głośniki: 1 x 8” woofer, 2 x 3” midrange, 2 x ¾” tweeters

Pasmo	przenoszenia: 33.1–25.000 Hz

Ocena	iMagazine:  jednoznaczne 6/6 
musimy przejść na system ocen w skali 
dziesięcio-punktowej, wtedy miałbym 10/10
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DoMINIK łaDa

Mam do Was jedno pytanie. Co – oprócz telefonu – nosicie ze sobą w kiesze-
ni? Większość zapewne odpowie, że jest to portfel. podobnie ja odpowiadam. 
jednak osobiście należę do osób, które starają się ograniczać zbędne przed-
mioty, z którymi się przemieszczają. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest po-
łączenie portfela z pokrowcem na telefon.

mUjjO iPhOne 5 
wallet



 » 2012 nr 12 » SPrzęt » Mujjo iphone 5 wallet 83

Połączenie portfela z pokrowcem na telefon. Takie roz-
wiązanie na pewno oferuje pokrowiec Mujjo iPhone 5 
Wallet. Jak sama nazwa wskazuje, jest to portfel. Nie 
łudźcie się jednak, że będzie w nim dużo miejsca na kar-
ty, monety czy wizytówki. Będziecie mogli mieć ze sobą 
maksymalnie 2-3 karty oraz kilka banknotów – monety 
będziecie musieli nosić luzem w drugiej kieszeni.

Mujjo iPhone 5 Wallet jest piękny. Wzornictwo holen-
derskie, jak się okazuje, jest mi bardzo bliskie. Pasuje mi 

minimalistyczna koncepcja futerału zrobionego z szare-
go filcu ze skórzanym paskiem-zapinką uniemożliwiają-
cą wysunięcie się kart i banknotów z kieszonki. Skórza-
na zapinka pomaga nam też wysunąć naszego iPhona 
z pokrowca. Całość wygląda bardzo elegancko i nie na-
rzucająco się – tak jak lubię.

Pokrowiec, przy całym swoim genialnym wyglądzie, 
ma niestety dwie wady. Pierwsza z nich to metalowa za-
pinka, w zasadzie bolec, który wystaje do góry i na niego 
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zapinamy skórzany pasek. Niestety jest on na tyle wy-
stający, że noszony w kieszeni albo uwiera nas w nogę, 
albo wypycha kieszeń – w zależności, którą stroną wło-
żymy pokrowiec do kieszeni. Druga wada to zbyt wąska 
kieszonka na karty i banknoty – wymusza ona na nas no-
szenie, de facto, maksymalnie dwóch kart i 2-3 bankno-
tów złożonych w rulonik. Więcej nie zmieści się, a usilne 
wciskanie może spowodować, co niestety miało miejsce 
u mnie, delikatne zniszczenie kart, przejawiające się tym, 
że zaczęła odklejać się z jednej z nich zewnętrzna folia.

Biorąc pod uwagę moje zastrzeżenia uważam, że 
Mujjo iPhone 5 Wallet jest jednym z najciekawszych 

i jednocześnie najwygodniejszych – uwierzcie mi, uży-
wałem wielu – pokrowco-portfelem na rynku. Jeśli bę-
dziecie pamiętali o jego ograniczeniach i wymusicie na 
sobie minimalistyczne podejście do noszonych ze sobą 
przedmiotów, to jest to produkt dla Was. «

mujjo iPhone 5 wallet      
Producent: Bright Business Group B.V.

Cena: 29,95 Euro

link: http://bit.ly/QWBNEM

http://www.mujjo.com/the-sleeves-collection/iphone-5-wallet-brown-wool-felt
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o firmie D.Bramante1928 w iMagazine pisaliśmy już kilkukrotnie. Do tej pory 
pokazywaliśmy Wam pokrowce na ipady, ale tym razem zawitało do nas coś 
większego – torba na laptopa Leather Messenger.

DoMINIK łaDa

Produkty D.Bramante1928 uwielbiam z dwóch powo-
dów – są świetnej jakości i mają genialne wzornictwo 
– eleganckie, nienarzucające się, minimalistyczne. Po 
co przesadzać.

Użycie jasnej skóry – dla mnie strzał w dziesiątkę. 
Przy całym zalewie przede wszystkim ciemnych, albo 

wręcz czarnych toreb, Leather Messenger wygląda orygi-
nalnie i ekskluzywnie. A jakość skóry jeszcze to potęguje.

Jak na rasowego “messengera” przystało, mamy sze-
roki pasek wykonany z połączenia materiału i skóry, 
z szerokimi klamrami służącymi do ustawiania jego dłu-
gości. Klapa nie ma zbędnych zapięć, guzików ani  innych 

tOrba
D.bramante1928 

leather meSSenger
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widocznych elementów – zastępuje to wszystko ukry-
ty magnes.

Od zewnątrz mamy dostępną jedną kieszeń, zapina-
ną na suwak, do której zmieszczą się dokumenty lub 
gazeta. Wewnątrz, pod klapą, jest główna komo-
ra zapinana na suwak, dodatkowa szeroka 
kieszeń oraz dwie mniejsze kieszon-
ki, w rozmiarze pasującym do 
telefonu. Jest też miejsce 
na dwa długopisy.
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W głównej komorze zmieści się laptop o rozmia-
rze do 16”, dodatkowo zabezpieczony miękką wkładką, 
oraz masa drobiazgów, które możemy poukładać w kil-
ku kieszonkach.

Torba ma idealny rozmiar dla osoby noszącej ze sobą, 
tak jak ja, Macbooka Pro 13”, iPada oraz trochę róż-
nych, innych, potrzebnych gratów. Spokojnie znajduje 
się też miejsce w tym zestawie na Nexusa 7 w pokrow-
cu i słuchawki.

W moim przypadku, komfort związany z przesiad-
ką z torby na komputer 17”, jest ogromny. Dodatkowo 
wygląd – genialny, klasyczny. To co lubię. Cena torby to 
799PLN. Możecie ją na żywo zobaczyć w nowo otwar-
tym salonie D.Bramante1928 w Warszawie, przy ulicy 
Wiejskiej 17. «
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jaN urBaNoWICz

gear4 leatherbOOk
Jeśli z jakichś powodów nie chcemy, by nasz iPad mini 
posiadał oddzielne „plecki” oraz Smart Cover od Ap-
ple, a chcemy go w pełni chronić, to ide-
alny do tego może być Gear4 Le-
atherBook. Etui wyglądające 
jak notes ochroni w peł-
ni nasze urządzenie. 
Po otwarciu przed-
niej klapki, która po-
siada zamknięcie ma-
gnetyczne, możemy się 
cieszyć w pełni obsługą na-
szego iPad’a. Co więcej, mimo 
że tablet jest „w zamknięciu”, etui nie ogranicza nam do-
stępności do portów, takich jak wejście słuchawkowe, 
złącze Lightning czy głośników i klawiszy funkcyjnych. 
Całość wygląda stylowo i spodoba się tym, którzy chcą 
nadać swojemu iPadowi nieco powagi.
Cena 129PLN.

gear4 ScreenShielD
Ochrona samej obudowy iPada, dzięki użyciu rozmaitych etui, nie dla każdego jest wystarczająca. Niektórzy wolą 
się dodatkowo zabezpieczyć poprzez różnego rodzaju folie ochronne. Jeśli dopiero co kupiliście iPada mini, nie mu-
sicie się martwić o to, czy dostaniecie je dla swojego urządzenia. Gear4 ma w swojej ofercie folie ochronne na ekran 
„malucha”, co na pewno ucieszy wiele osób, bojących się wszelkich zarysowań i uszkodzeń.

gear4 thinice
Gear4, jako jeden z pierwszych, miał do-
stępne akcesoria do iPhone’a 5. Teraz nie 
zawiedzie nas również pod względem ak-
cesoriów do nowego iPada mini, który nie-
dawno pojawił się w rodzinie produktów 

Apple. O ile sam tablet na pewno byłby idealnym prezen-
tem pod choinkę, to przydałaby się do niego również ja-
kaś ochrona. W ofercie Gear4 znajdziemy między innymi 
„plecki” ThinIce, które nie tylko idealnie ochronią tył na-
szego iPada, ale również, dzięki swojemu kształtowi, mo-
żemy ich używać razem ze Smart Cover. Jeśli ktoś pragnie 
dobrze zabezpieczyć swojej urządzenie, 
to takie „plecki” na pewno go zado-
wolą, zwłaszcza że dostępne są 
w różnych kolorach (prze-
źroczysty, czarny, fiole-
towy, pomarańczowy).
Cena 99PLN.

gear 4 Fabric FOliO 
OliVeSanD
Lubicie kolor zielony? A w zasadzie oliwkowy? Zielo-
ny uspokaja. Uspokaja też właściciela iPada mini, bo 
w zielonym pokrowcu Fabric Folio OliveSand jest on 
dobrze zabezpieczony – nie porysuje się, ani obije. 
Pokrowiec ma praktyczną, beżową gumkę, podob-
ną do używanych w Moleskinach, która zapobiega 
otwarciu pokrywy.
Cena 119PLN.

gear4 neO
Gear4 ma też w swojej ofercie pokrowce neoprenowe, 
które zadowolą użytkowników, którzy nie lubią monto-
wania na swoich tabletach zbędnych ele-
mentów – plecków, smartcoverów i in-
nych wynalazków, a chcą mieć 
chronione swoje urządze-
nia w trakcie podróży lub 
przenoszenia. Pokrowce 
NeO dostępne są w dwóch 
wersjach kolorystycznych 
– spokojniejszej, czarnej z tur-
kusowym środkiem, oraz bardziej 
odjechanej, zielonej z poma-
rańczowym środkiem. NeO 
idealnie nadają się też dla 
tabletów 7-calowych in-
nych producentów. Nexus 
7 pasuje do nich idealnie.
Cena 99PLN.
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.
oraz w Pinova, MacLife i Allegro

http://www.cardeasy.pl/
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
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*  Dostępne tylko dla wybranych urządzeń 
z Androidem oraz dla iPadów.

WaCoM ŻyCzy  
WeSołyCH ŚWIąt 

I pełNego INSpIraCjI 2013 roKu
                     z

Najlepsze pomysły wcale nie przychodzą nam do głowy wtedy, kiedy najbar-
dziej ich potrzebujemy. Wręcz przeciwnie – potrafią nas zaskakiwać, gdy na przy-
kład akurat idziemy ulicą, jedziemy pociągiem czy tramwajem, czy po prostu pi-
jemy kawę. Czy nie byłoby wspaniale móc od razu je zapisać w formie notatki, 
rysunku bądź schematu i mieć zawsze pod ręką tak, by w każdej chwili mieć moż-
liwość do nich wrócić bez względu na to, gdzie akurat się znajdujemy?

Bamboo Stylus firmy Wacom jest idealnym narzędziem, które sprawi, że nigdy 
więcej nie uciekną Ci najlepsze pomysły. Nowoczesne piórko przeznaczone do 
pracy na ekranach dotykowych, które masz zawsze przy sobie, pozwoli Ci prze-
nosić Twoje myśli na tablet czy smartfon, kiedy tylko nadejdzie inspiracja.

Bamboo Stylus jest dostępny w trzech wersjach: Bamboo Stylus solo – piórko 
z gumką do ścierania dostępne w sześciu kolorach: czarnym, różowym, zielonym, 
pomarańczowym, niebieskim i białym, Bamboo Stylus duo, który z jednej strony 
zakończony jest rysikiem, a odwrócony – staje się tradycyjnym długopisem wy-
sokiej jakości oraz Bamboo Stylus pocket – kompaktowe, rozwijane piórko dosko-
nałe do pracy na smartfonie. Każde z narzędzi idealnie współgra z aplikacją Bam-
boo Paper – cyfrowym notesem dostępnym za darmo w iTunes i Google Play*.

Bez względu na to, który wybierzesz, Bamboo Stylus będzie w nadchodzącym 
roku znakomitym kompanem dla Ciebie i Twoich pomysłów.
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NorBert Cała

Nie wiem jak Wy, ale my w redakcji bardzo dbamy o na-
sze iSprzęty. Jedni może trochę więcej, inni może tro-
chę mniej, ale generalnie dbamy. Regularnie je czyści-
my i staramy się, aby ich wygląd świadczył o nas. Tym 
bardziej ucieszył nas fakt, że na polski rynek wchodzi 
seria „kosmetyków” stworzona specjalnie dla urządzeń 
Apple. iPure to trzy różne płyny do czyszczenia alumi-
nium, szkła i plastiku. Receptura każdego z produktów 
była opracowana specjalnie pod kątem sprzętów Apple. 
Każdy z płynów był testowany na aluminium stosowa-
nym przez Apple, na szybach iPhone’ów oraz na poliwę-
glanowych obudowach białych MacBooków. Co będzie 

pewnie dla Was zaskoczeniem – iPure to produkt całko-
wicie polski. Mówiąc całkowicie mam na myśli, że został 
w Polsce zaprojektowany, począwszy od formuły płynu, 
a skończywszy na opakowaniu. Został też w Polsce wy-
produkowany. Sprawdziliśmy na naszych redakcyjnych 
sprzętach jak działają te produkty i oczywiście nie mamy 
się do czego przyczepić. Czyszczenie jest bardzo skutecz-
ne, a zapach płynów jest wręcz przyjemny. Jak wiecie, 
z innymi produktami do czyszczenia komputerów różnie 
to bywa. iPure to nowy produkt, a lista punktów, w któ-
rych możecie go nabyć, jest ograniczona. Najprościej 
punkt sprzedaży będzie znaleźć na http://i-pure.pl. «

iPUre – kOnkUrS
Środki czystości dedykowane produktom apple

Jak powiedziałem na wstępie, nasze 
komputery są stosunkowo czyste, więc 
o spektakularnych efektach czyszcze-
nia mowy nie mogło być. Mamy więc 
dla Was niespodziankę. Przyślijcie do 
końca grudnia na adres redakcji (kon-
kurs@imagazine.pl) zdjęcie Waszych 
brudnych iSprzętów. 20 osobom po-
siadającym najbrudniejszy sprzęt prze-

ślemy jeden z produktów iPure. Jeśli 
uda się Wam doczyścić komputer lub 
jakiś inny produkt Apple i przyślecie 
ponownie zdjęcie „przed i po”, to wy-
bierzemy trzy z najbardziej spektaku-
larnych efektów i nagrodzimy całymi 
zestawami iPure.

Szczegóły konkursu znajdziecie 
w regulaminie na stronie iMagazine.

K O N K U R S   •   K O N K U R S   •   K O N K U R S   •   K O N K U R S   •   K O N K U R S

http://i-pure.pl
http://imagazine.pl/konkurs-ipure/
http://imagazine.pl/konkurs-ipure/
mailto:kon-kurs@imagazine.pl
mailto:kon-kurs@imagazine.pl


Od teczek biznesowych przez torby na laptopy i MacBooki, pokrowce na iPady i czytniki Kindle  

aż po etui i skórki na iPhone’y. Bogata kolekcja najlepszych jakościowo, wyrabianych wyłącznie z naturalnych skór,  

pokrowców i toreb do bezpiecznego przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych.

Teraz nie musisz się już rozstawać ze swoim tabletem czy notebookiem – zabierz go ze sobą wszędzie  

w ekskluzywnym pokrowcu od dbramante1928.

Produkty dbramante1928 można kupić w salonie firmowym w Warszawie, przy ulicy Wiejskiej 17,  

a także w sieciach sklepów RTV Euro AGD, iSpot, MediaMarkt, Saturn  

oraz wszystkich dobrych sklepach komputerowych.

Jeśli masz PassBooka, dołącz do dbramante1928 na http://www.dbramante1928.pl/promocja

ul. Wiejska 17, 00-480 Warszawa, Poland

+48 22 622 17 04 | wiejska@dbramante1928.pl | www.dbramante1928.pl

https://www.facebook.com/dbramantepolska

www.dbramante1928.pl
www.dbramante1928.pl
https://www.facebook.com/dbramantepolska
mailto:wiejska%40dbramante1928.pl?subject=
http://www.dbramante1928.pl/promocja
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 » Filmweb	 Cena:	0,00	Euro

Każdy, kto uwielbia filmy i wszystko, co z nimi związane, zna zapewne i korzysta z portalu www.film-
web.pl. Na aplikację mobilną tego portalu dla systemu iOS musieliśmy tak długo czekać, że prawie 
przestaliśmy mieć nadzieję, że się pojawi. Na szczęście jak się już pojawiła, to jest prawie idealna. To 
kompletna zawartość serwisu ze strony internetowej, przeniesiona na mały ekran iPhone’a. Co naj-
ważniejsze, zrobiono to tak, że program jest intuicyjny, łatwy w użytkowaniu i nie przeładowany funk-
cjonalnością. W aplikacji sprawdzimy więc repertuar kin i stacji TV, poznamy obsadę filmu, który nas 
interesuje, dowiemy się, jakie recenzje zbiera oraz jak jest oceniany przez użytkowników portalu. Po-
dobnie jak na stronie internetowej, będziemy mogli przeczytać biografie aktorów oraz zobaczyć, w ja-
kich filmach grali. Tym, co mi się bardzo podoba, jest możliwość napisania naszej opinii o filmie oraz 
ocenienie go bezpośrednio z ekranu iPhone’a. To jedna z lepszych konwersji strony internetowej do aplikacji mobilnej.

Sprawdź	w	App	Store

 » Magazyn EGO	 Cena:	0,00	Euro

Bardzo możliwe, że kojarzycie opisywany przez nas jakiś czas temu pierwszy, wy-
dawany wyłącznie na iPady miesięcznik dla kobiet – iAM. EGO, to jego męski od-
powiednik. Również jest wydawany tylko na tablety i również bezpłatny – aktual-
nie tylko dla iPada, w przyszłości też na Androidy. EGO, to w założeniu magazyn 
lifestylowy, a jego twórcom przyświeca wysoko postawiony cel – dostarczać roz-
rywki na najwyższym poziomie. Co znaczy lifestylowy? Znajdziemy i felietony, 
i kobiety, i samochody, i gadżety. Czyli wszystko to, co faceci lubią najbardziej. 
Zawartość pierwszego numeru stoi na naprawdę wysokim poziomie. Od strony 
technicznej jest niestety gorzej, a to za sprawą braku wsparcia ekranów Retina 

w iPadzie. To na szczęście jedyny problem i dalej jest lepiej. Magazyn możemy czytać zarówno w pionie, jak i w po-
ziomie, a nawigacja jest standardowa, czyli artykuły przewijamy prawo-lewo, a w obrębie jednego poruszamy się 
góra-dół. Przy czym tekst jest przewijany jakby nad tłem. Wygląda to naprawdę fajnie. Czekam na kolejne numery.

Sprawdź	w	App	Store

 » Vengeance: Woz With A Coz	 Cena:	0,89	Euro

Ta gra, to mocno zakręcona pozycja. W scenerii, graficznie i muzycznie rodem z ośmiobi-
towych komputerów, stają naprzeciw siebie dwaj wielcy przeciwnicy – Steve „Woz” Wo-
zniak i Danny „Maczeta” Trejo. Chyba wiadomo, że będzie wesoło. Gra to platformów-
ka, widziana z boku. W grze, co ciekawe, jesteśmy ciągle w ruchu, czyli Woz ciągle idzie 
do przodu i to jest główne utrudnienie, bowiem każde spotkanie z przeszkodą kończy 
się koniecznością rozpoczęcia poziomu od nowa. Oczywiście nie tylko musimy omijać 
przeszkody, skakać przez przepaście, ale również eliminować przeciwników. Jako, że nasza postać cały czas sama się 
porusza do przodu, to mamy tylko trzy przyciski sterujące: skok, ślizg oraz strzał. Może się to wydawać proste i ła-
twe, ale wcale takie nie jest. Gra mocno wciąga, niestety ma jedną wadę, w postaci zakupu In-App Purchase. Jeśli 
chcemy mieć większe szanse, to musimy kupować za nasze Euro żetony, a za żetony broń. Gra jest jednak EPICKA!

Sprawdź	w	App	Store

gry i PrOgramy
app store

NorBert Cała

https://itunes.apple.com/pl/app/filmweb-kino-tv/id543535787?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/ego-magazyn/id572955166?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/vengeance-woz-with-a-coz/id579058141?mt=8
www.filmweb.pl
www.filmweb.pl
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 » iWrapper	 Cena:	0,89	Euro

Jeśli zdarza się Wam pisywać na bloga, teksty dla jakiegoś magazynu lub np. robić prezen-
tację aplikacji dla iOS, to powinniście się tą aplikacją zainteresować. Dzięki niej, w bardzo 
prosty sposób, dodamy do zrzutów ekranu z iPada lub iPhone’a ramkę, w postaci urzą-
dzenia. Jedyne, co musimy zrobić, to wybrać w aplikacji zrzut ekranu, który znajduje się 
w naszej rolce aparatu. Aplikacja sama rozpozna, na jakim urządzeniu był zrobiony zrzut 
oraz czy urządzenie było w pionie czy w poziomie i doda właściwą ramkę. My będziemy 
mogli zdecydować, czy dodać odbicie naszego urządzenia lub efekt załamania światła na 
ekranie, oraz po której stronie w widoku poziomym ma być przycisk Home. Bardzo faj-
ne jest to, że zdjęcie będzie posiadało z automatu przeźroczystość, dzięki czemu bardzo 
łatwo zaadoptujemy je do każdego naszego projektu. Na koniec warto wiedzieć, że apli-
kacja została napisane przez rodzimego developera.

Sprawdź	w	App	Store

 » Sky Gamblers: Storm Raiders	 Cena	4,49	Euro

Gier z serii Sky Gamblers jest już kilka. Najnowsza z nich to Storm Raiders. Sky 
Gamblers, to jedne z lepszych graficznie gier na iOS. Wcielamy się w nich w po-
stać pilota i zasiadamy na sterami prawdziwych modeli samolotów. Najnowsza gra 
jest osadzona w realiach drugiej wojny światowej i jak dla mnie jest to najlepsza 
pozycja zarówno od strony graficznej, jak i panującego w niej klimatu. Możemy 
wybrać np. MesserschmittaMe 262 lub Macchi C.202 i polecieć na misję w Pearl 
Harbor lub brać udział w bitwie o Anglię. W grze mamy ogromne zróżnicowanie 
misji oraz trybów gry. Możemy grać lokalnie, możemy uczestniczyć też w walce 
przez sieć z innymi użytkownikami. Każdy z trybów ma wiele opcji gry oraz róż-
nych wyzwań. Możemy uczestniczyć w regularnej walce powietrznej, jak też wykonywać zadania wymagające od nas 
pozostania jak najdłużej w ukryciu. Gra zachwyca – jak wspomniałem – grafiką. Zarówno samoloty, jak i przestrzeń, 
w której latamy, oddane są wręcz perfekcyjnie. Przy czym, praktycznie nie istnieją ograniczenia tej przestrzeni. Mo-
żemy lecieć, gdzie nas wzrok poniesie, wlatując przy tym w wąwozy, czy przelatując pod mostami. Aby dopełnić per-
fekcji, gra ma bardzo dobrze rozwiązane sterowanie. Nie jest ono przesadnie uproszczone, a jednocześnie nie prze-
szkadza w grze. Rewelacyjna pozycja!

Sprawdź	w	App	Store

 » Mięsięcznik Press	 Cena:	od	2,69	Euro	za	numer

Magazyn ten, w formie papierowej ukazuje się od 1996 roku. Dziś zaś, za sprawą iPado-
wego kiosku, wkracza na drogę cyfrową. Ta pozycja przeznaczona jest dla wszystkich, 
którzy interesują się mediami. Dla dziennikarzy, szefów marketingu, pracowników public 
relations, agencji reklamowych, media planerów oraz oczywiście osób niezwiązanych za-
wodowo z mediami, a mediami się interesujących. Dla dziennikarzy, Press to obowiązko-
wa wręcz lektura. Niestety, wersja cyfrowa to 1:1 wersja papierowa. Nie ma absolutnie 
żadnych zmian. Na okładce mamy nawet cenę – 15 zł. Na ekranie iPada, przewijamy po 
prostu strony magazynu, w prawo i lewo. Nie ma żadnych elementów interaktywnych, 
ani dodatkowych treści. To z jednej strony bardzo źle, z drugiej strony – to wydawnictwo, 
to głównie tekst do czytania, dlatego brak wodotrysków może pożądany. Chwali się to, 
że wydanie jest dostosowane do rozdzielczości Retina. Pressa możemy zakupić jako po-
jedynczy numer lub w formie korzystnej prenumeraty. Cena jest około dwa razy niższa, 

niż w przypadku wydania papierowego.
Sprawdź	w	App	Store

https://itunes.apple.com/pl/app/iwrapper-make-your-screenshots/id549973157?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/sky-gamblers-storm-raiders/id574375380?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/magazyn-press/id566295498?mt=8
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 » Clear

Kiedyś, pojawiała się świetna aplikacja na 
OS X, a następnie z wypiekami na twarzy 
czekaliśmy na wersją iPhone’ową. Dzisiaj 
role się odwróciły i coraz częściej cieszymy 
się z programów z naszego telefonu, które 
możemy włączyć na komputerze. Świetnym przykładem 
jest Clear – aplikacja do zarządzania zadaniami. Bardzo 
prosta aplikacja, swoją drogą. Jednak cała jej siła polega 
na pięknym interfejsie i rozbudowanych gestach. Zsuń 
palcami, żeby zamknąć listę, przesuń w lewo, żeby ozna-
czyć jako wykonane i wiele, wiele więcej. Całości towarzy-
szą przecudne dźwięki, które idealnie pasują do wykony-
wanej czynności. Oczywiście, Clear for Mac synchronizuje 
się z wersją na iPhone’a za pośrednictwem iCloud. Jeże-
li nie potrzebujesz kombajnu do zarządzania zadaniami, 
a cenisz sobie wygląd i łatwość obsługi, to Clear zdecy-
dowanie powinien zagościć na Twoim komputerze.

Cena:	8.99	Eur
http://bit.ly/TRya7c

 » PDF to TEXT

Zazwyczaj, gdy coś muszę wydrukować 
wysyłam ten dokument w PDFie. Za-
ważyłem, że staje się to coraz popular-
niejsze wśród moich znajomych. Nie ma co się dziwić 
– na każdym urządzeniu dokument w takim formacie 
wygląda identycznie. Jedynym problemem jest ewen-
tualna edycja i ostatnie poprawki w takim pliku. Ale od 
czego są użyteczne aplikacje? Do tego grona na pewno 
zaliczam PDF to Text. Prosty program, który umożliwia 
„wyciąganie” tekstu z PDFów do pliku tekstowego, sta-
rając przy tym zachować jak największą zgodność ukła-
du z oryginałem. Przeprowadziłem kilka testów, każ-
dy zakończył się pomyślnie. Od tego czasu, PDF to Text 
codziennie mnie wspomaga w pracy. Można go kupić 
w Mac App Store.

Cena:	póki	co,	za	darmo
http://bit.ly/TSA7j1

 » Window Tidy

Zarządzenie oknami to nie jest łatwe za-
danie. Trzeba znaleźć złoty środek po-
między rozmiar okna, zawartością jakie 
wyświetla oraz idealną pozycją. Bardzo często, nawet 
jeżeli ustawimy wszystko tak, jak należy, przez pomyłkę 
zmienimy rozmiar jakiegoś okna. Całe szczęście sytuację 
ratuje prosty program Window Tidy. Jego głównym zada-
niem jest pozycjonowanie i zmienia rozmiarów konkret-
nych okien. Działa praktycznie niezauważalnie. Aktywuje 
się przy każdym złapaniu belki. Pojawia się wtedy pasek 
z zapisanymi rozmiarami i pozycją okna. Po prostu prze-
ciągamy program nad wybrany layout – gotowe. Oczy-
wiście, możemy układać swojego własny layouty, a tak-
że dopisać do każdego skrót klawiszowy.

Cena:	5,49	Eur
http://bit.ly/YWr2e1

 » Crosspost

Sieci społecznościowe zdominowały dzi-
siejszy świat. Zastąpiły one wszelkie komunikatory, czyt-
niki wiadomości, a nawet rodzinne albumy ze zdjęciami. 
Gdy tylko wydarzy się coś ciekawego, od razu o tym Twe-
etujemy, czasem podzielimy się ze znajomymi na Facebo-
oku. A co jeżeli chcemy to połączyć? Pisać naraz i tu, i tu, 
docierać do ludzi wszędzie gdzie się da? Wtedy, w naszym 
Menubarze powinna pojawić się ikonka aplikacji Cros-
spost. Jest to mały program, do którego możemy podpiąć 
swoje konto na Twitterze oraz Facebooku (także Fanpa-
ge!) i wysyłać wiadomości na oba serwisy na raz. Wyróż-
nia się tym, że linki są automatycznie skracane do t.co/, 
zaś na Facebooku pojawiają się miniaturki stron – czy-
li wygląda to tak, jakbyśmy każdą aktualizacje wpisywali 
z poziomu strony WWW. Do tego dochodzi jeszcze global-
ny skrót klawiaturowy pozwalający na szybkie „posto-
wanie”. Crosspost polecam szczególnie osobom zarzą-
dzającym oficjalnymi kontami na Facebooki i Twitterze, 
a także każdemu, kto nie chce się rozdrabniać na dwie 
różne „społecznościówki”.

Cena:	2,69	Eur
http://bit.ly/VxcidX

MICHał zIeLIńSKI

https://itunes.apple.com/pl/app/clear/id504544917?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/pdf-to-text/id432054682?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/window-tidy/id456609775?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/id577275757?mt=8&src=af&affId=2064962&ign-mpt=uo%3D6
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W czasach, gdy każda minuta jest na wagę złota, apli-
kacje przyspieszające pracę z komputerem są w cenie. 
Najróżniejsze programy “blokujące” dostęp do innych 
aplikacji, pełnoekranowe aplikacje pozwalające skupić 
się na jednym zadaniu, czy wreszcie text expandery. 
Wśród tych ostatnich prym wiedzie ostatnio szczególnie 
jedna – TextExpander. Istnieją jednak również alterna-
tywy i to wcale nie gorsze. Jedną z nich jest TypeIt4Me 
od Ettore - aplikacja, której pierwsze iteracje dostępne 
były już w 1989 roku.

Zacznijmy od tego, czym w ogóle są aplikacje typu 
text expander. Mają one za zadanie rozwinąć zdefinio-
wane skróty słowne w większe bloki tekstu. Na przykład 
wpisanie nm może być rozwinięte w tekst Nie mogę te-
raz pisać, odezwę się później. Albo w przypadku, gdy 
ktoś w korespondencji używa często takich samych lub 
nawet podobnych zwrotów, również można to „załatwić” 
odpowiednimi skrótami. W takim przypadku oszczęd-
ność może być jeszcze większa. A przecież czas to pie-
niądz, jak mawiają niektórzy.

Gdyby jednak takie skróty były jedyną opcją 
TypeIt4Me, myślę, że niewiele osób zdecydowałoby się 
na jej zakup – w końcu taką operację można “od biedy” 

skonfigurować przy pomocy systemowej autokorekty. 
Na szczęście jednak aplikacja ta oferuje dużo więcej. 
Przede wszystkim snippety mogą zawierać już sforma-
towany tekst (z pogrubieniami, kursywą i innymi wo-
dotryskami). Oprócz tego istnieje możliwość zawar-
cia również grafik. Przykładem użycia w takiej sytuacji 
mogą być podpisy w jakichś podaniach, gdzie oprócz 
końcowych zwrotów grzecznościowych wstawiony bę-
dzie również podpis.

Kolejną opcją jest możliwość wstawienia dynamicz-
nych tekstów, takich jak aktualna data lub czas, zawar-
tość schowka, czy wywołanie klawiszy (np. Enter albo 
TAB). Według mnie, jednak najlepszym ficzerem jest 
opcja nazwana autocue, ktora pozwala na stworzenie 
snippetu, w którym zmienianych jest kilka słów. Przełą-
czając się wtedy klawiszem TAB, można przechodzić do 
kolejnych wyrażeń, które zmienimy w zależności od po-
trzeb. Taki sposób doskonale posłuży do koresponden-
cji z różnymi firmami, gdzie wystarczy podstawić tylko 
ich nazwy i inne unikalne dane.

W czym więc TypeIt4Me jest lepsze (lub gorsze) od 
TextExpandera? Ten drugi daje jeszcze większe możli-
wości jeśli chodzi o dynamiczne snippety. Poza tym, 
mimo że obie aplikacje posiadają swoje odpowiedniki 
na platformę iOS, jednak TextExpander wspierany jest 
przez szerszą gamę mobilnych aplikacji. Zdecydowanie 
za TypeIt4Me przemawiają jednak koszty – cena normal-
na to 19,99$ (natomiast TextExpander kosztuje 35 dola-
rów, czyli niemal dwa razy drożej). Od dłuższego czasu 
jednak TypeIt4Me jest w promocji za, uwaga 4,99	do-
larów, więc powinna być zakupem obowiązkowym. «

tyPeit4me
MaCIej SKrzypCzaK

typeit4me w maS      
Plusy:  + prostota w obsłudze 

+ synchronizacja z iCloud 
+ duże możliwości 
+ stosunkowo niska cena (a biorąc pod uwagę promocję, to 
zdecydowanie niska cena) 
+ synchronizuje się z aplikacją mobilną – TypeIt4Me Touch 
(?)

Minusy:  – pozwala na dodawanie niezbyt zaawansowanych 
snippetów
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Podstawowe możliwości nagrywania 
podcastów oferuje choćby dołącza-
ny do każdego nowego Maka Gara-
ge Band z pakietu iLife. Gorzej zaczy-
na się jednak dziać, gdy w podkaście 
uczestniczy kilka osób z różnych części 
kraju lub nawet świata. Wtedy trzeba 
posłużyć się dodatkowo jakimś komuni-
katorem (zapewne w zdecydowanej więk-
szości przypadków będzie to Skype), który 
musi być przechwycony w celu nagrania, jeśli nie 
chcemy bawić się w późniejszą synchronizację ścieżek. 
Wtedy trzeba szukać pomocy wśród innych aplikacji, 
z których prym zdecydowanie wiedzie Audio Hijack Pro.

 » Audio Hijack Pro

Dzieło amerykańskiej firmy Rogue Amoeba pozwa-
la w bardzo szybki sposób rozpocząć nagrywanie. Po 
uruchomieniu aplikacji zobaczymy okno podzielone na 

trzy części. U góry widnieje pięć 
przycisków – Hijack do rozpoczę-

cia przechwytywania źródła; Mute 
do wyciszenia; Record do rozpoczęcia 
nagrywania; Pause, jak sama nazwa 
wskazuje do wstrzymania nagrywania 

oraz Split to rozdzielenia pliku, w któ-
rym nagrywane jest źródło. Z kolei z le-

wej strony widnieje lista aplikacji i urzą-
dzeń, z których można przechwycić dźwięk. 

Jeśli danego programu lub urządzenia tam nie 
ma, po prostu go dodajemy. Z prawej strony znajduje 
się natomiast panel ustawień dla wybranej konfigura-
cji. W pięciu kolejnych zakładkach możemy dostosować 
opcje do własnych potrzeb, które chciałbym pokrótce 
przybliżyć.

Input. W tym miejscu wybieramy źródło dźwięku. 
Do wyboru mamy aplikacje, urządzenie audio, radio 
AM / FM oraz dźwięki systemowe. Po wybraniu pierw-
szej opcji wskazujemy oczywiście żądaną aplikację. Do-
datkowo możemy skonfigurować również podstawowe 

aUDiO hijack PrO
podstawowe 

narZędZie 
podCastera

MaCIej SKrzypCzaK

zauważyłem, że ostatnio w branży It podcasty zyskują coraz większą popu-
larność. Sam miałem przyjemność uczestniczyć w kilku z nich, dzięki czemu 
mogłem spełnić również część swoich marzeń. Wkrótce planuję również wy-
startować z własnym podcastem (aczkolwiek na razie nie chcę zdradzać wię-
cej szczegółów).
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akcje (jak uruchomienie wskazanego URL’a, pliku lub 
 AppleScript) w momencie, gdy aplikacja zacznie być 
przechwytywana. Gdy natomiast wybierzemy opcję Au-
dio device, będziemy musieli wskazać urządzenie wej-
ściowe, np. mikrofon. Poza tym możemy skonfiguro-
wać odsłuch.

Schedule. Tu w zasadzie nie ma wiele do napisania. 
W sekcji tej możemy ustawić okres, w jakim przechwy-
cony ma być dźwięk.

Recording. Zakładka ta pozwala nam z kolei skon-
figurować parametry pliku wyjściowego (do wyboru 
mamy predefiniowane ustawienia lub własne), miejsce 
zapisu, jak również nazwa pliku; limity nagrywania, czy-
li tworzenie nowego pliku co jakiś określony czas lub 
po osiągnięciu konkretnej wielkości oraz zakończenie 
nagrywania po upłynięciu zadanego czasu lub po prze-
kroczeniu ustawionej wielkości pliku.

Pozostając jeszcze w temacie plików wynikowych 
warto wspomnieć, że Audio Hijack Pro zapewnia pew-
ną miarę bezpieczeństwa nagrywania w przypadku tak 
zwanej “zwiechy” systemu, gdyż nie buforuje on nagra-
nia “w sobie” lecz na bieżąco zapisuje plik. W przypadku 
awarii nie będziemy zatem zmuszeni nagrywać wszyst-
kiego od nowa, ale będziemy mogli zacząć od ostatnie-
go momentu. Ostatnią opcją w sekcji Recording jest 
Silence Monitor pozwalający na wykonanie odpowied-
niej akcji przy wykryciu ciszy w nagraniu. Do wyboru są 
możliwe 3 opcje, które możemy dostosować do swoich 
potrzeb – “wycięcie” ciszy, zatrzymanie nagrywania lub 
rozpoczęcie nagrywania w nowym pliku.

Tags. Również ta sekcja nie wymaga większych ko-
mentarzy. Audio Hijack Pro pozwala bowiem na doda-
nie tagów do aktualnie nagrywanej ścieżki, dzięki cze-
mu nie będziemy musieli tego robić w innej aplikacji.

Effects. Ostatnia aczkolwiek wcale niemniej waż-
na zakładka to efekty. Jest to świetne narzędzie w sy-
tuacji, gdy ktoś nie posiada zewnętrznego miksera. 
Możemy tutaj dodać różne efekty, które sprawią na 
przykład, że nagrywany dźwięk będzie bardziej czysty, 
wycięte zostaną szumy w tle, itp., itd. Co prawda trze-
ba w tym miejscu wykazać się jako taką wiedzą, ale jak 
to zwykle bywa pełen zasób informacji można zdobyć 
w Internecie.

Wszystkie powyższe składniki tworzą doskonałe na-
rzędzie przydatne w przeróżnych zadaniach dotyczą-
cych nagrywania dźwięku. Aktualnie nie ma chyba in-
nego godnego konkurenta tym bardziej, że kosztuje 
około 100 złotych (32 dolary), co w obliczu innych wy-
datków (jak np. zakup porządnego mikrofonu i słucha-
wek) jest raczej ułamkiem ceny ogólnej.

Zdecydowanie polecam! «



www.zgsklep.pl
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 » Ważne są szczegóły

Układ okna aplikacji nie odbiega od przyjętych stan-
dardów. Po lewej stronie – listy z zadaniami, po pra-
wej – konkretne czynności do wykonania. Czym się 
więc różni 2Do od większości znanych mi aplikacji z ro-
dziny GTD? Widokiem kalendarza z zaznaczonymi wy-

darzeniami przypadającymi na konkretną datę. Bar-
dzo dobre posunięcie, które pomaga w zobrazowaniu 
wszystkich nadchodzących planów. Obok nazw list wy-
świetlane są informacje na temat ilości wpisów. Ko-
lorem czerwonym zaznaczone są także te polecenia, 
których termin już minął – pozwala to na lepsze zapla-
nowanie czynności. Informacje o ilości najbliższych za-
dań wyświetlane są również na ikonie w Docku. Dosko-
nałym pomysłem jest możliwość skorzystania z opcji 
Quick Look dla konkretnego wpisu. Wystarczy wcisnąć 
przycisk „Spacja”, żeby w nowym oknie móc przejrzeć 
szczegółowe informacje. 2Do pozwala zmienić rozmiar 
czcionki, dopasowując ją do naszych preferencji. Jeśli 
będziemy znudzeni domyślnym wyglądem okna, może-
my skorzystać z 7  gotowych szablonów zmieniających 
wygląd górnej belki.

 » Łatwe tworzenie zadań

Dużo uwagi w programie poświęcono obsłudze „gorą-
cych klawiszy”. Praktycznie wszystkie zadania możemy 
wykonać używając odpowiedniej kombinacji przycisków. 
Zaczynając od nowego zadania, poprzez projekt, aż po 

2DO Dla mac
organiZuj 
swój CZas. 
tak jak lubisZ

przeMySłaW MarCzyńSKI

program 2Do dla iphone’a pierwszy raz miałem w ręku dwa lata temu. już po 
pierwszym uruchomieniu wiedziałem, że aplikacja ta nie ma sobie równych. 
Szybko poczułem jednak brak możliwości dzielenia się zadaniami pomiędzy 
urządzeniem przenośnym a komputerem. Czas jednak zetrzeć kurz i zainstalo-
wać ponownie ten produkt, ponieważ 2Do pojawił się w wersji na oS X.
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edycję godziny przypomnienia, priorytetu czy zmiany 
widoku. Skróty klawiaturowe nie są edytowalne, zosta-
ły jednak tak dobrane, żeby łatwo można było się ich 
nauczyć. Sami decydujemy, który klawisz spowoduje 
wywołanie okna Quick entry (szybkiego wprowadzania 
zadań). 2Do daje możliwość tworzenia zwykłych Zadań, 
Projektów oraz List kontrolnych (zawierających kilka po-
leceń). Jeśli nie lubimy tracić czasu na pisanie, nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby nagrać własną notatkę i za-
łączyć ją do wpisu. Wszystko po to, żebyśmy mieli za-
równo swobodną możliwość planowania, jak i dostęp 
do najbardziej odpowiednich narzędzi do zarządzania 
swoim harmonogramem pracy. Polecenia mogą zawie-
rać – obok notatek, czasu rozpoczęcia i planowanego za-
kończenia – również załącznik graficzny. Gdy czynność 
będzie priorytetowa, możemy dodać alarm zarówno 
dźwiękowy, jak i tekstowy (aplikacja obsługuje funkcję 
Powiadomień). Ciekawostką jest możliwość przeciągnię-
cia Zadania bezpośrednio na pulpit. Wówczas zostanie 
utworzony plik tekstowy posiadający wszystkie infor-
macje w nim zawarte. Takie dane możemy później ła-
two przekazać dalej.

 » Perfekcyjne zarządzanie…

Największym problem, jaki dosięga „menadżery” za-
dań, to sposób organizacji wpisywanych poleceń. W tej 
aplikacji mamy ogromne możliwości wyszukiwania i za-
rządzania tworzonymi Zadaniami. Pierwszym z nich są 
– dobrze znane z innych programów – tagi. Bardzo po-
ręczny jest „Focus mode” – opcja, która pozwala na wy-
świetlanie wpisów spełniających określone kryteria (za-
dania z dzisiaj, następne 3 dni, wyróżnione itp.). Jednak 

prawdziwe możliwości program rozwija podczas korzy-
stania z pola Szukaj, gdzie możemy wpisywać i łączyć 
ze sobą różne kryteria, a następnie zapisać je jako In-
teligentne listy (Smart lists). Możemy skorzystać tutaj 
z operatorów „i” (AND), „lub” (OR) albo skorzystać z go-
towych wzorów zawierających wywołania wpisów zawie-
rających tagi, notatki, ustalone priorytety i inne. Opcja 
Search (Szukaj) w 2Do daje szerokie spektrum możliwo-
ści pozwalając w prosty sposób wyszukiwać najistotniej-
sze dla nas Zadania.

 » Ważne jest bezpieczeństwo

Aplikacje GTD stają się najważniejszymi narzędziami 
podczas pracy z komputerem. To powód, dla którego 
tak ważne jest, aby umieszczane w nich dane były bez-
pieczne. 2Do pozwala na zabezpieczenie hasłem dostę-
pu do całego programu lub tylko wybranych list. Będzie-
my mogli także zabezpieczyć program automatycznie po 
określonym czasie bezczynności. Dodatkowo, aplikacja 
może wykonywać kopie zapasowe w ustalonych odstę-
pach czasu. Będziemy mogli również stworzyć sami ar-
chiwum z ustaloną nazwą i zapisać je we wskazanym 
przez nas miejscu.

 » Zbliżamy się do ideału

2Do zaskoczył mnie bogactwem swoich funkcji. Prezen-
tuje się tak samo dobrze jak jego wersja na Ios, z którą 
doskonale synchronizuje wszelkie informacje. Wygoda 
obsługi poprzez skróty klawiaturowe pozwala błyska-
wicznie opanować i szybko poruszać się po programie. 
Zestaw narzędzi do filtrowania zadań poprzez Inteligent-
ne listy (Smart lists) jest niemal perfekcyjnym rozwią-
zaniem pozwalającym zachować nienaganny porządek 
wśród Zadań. Wszystko to znajdziemy w jednej aplika-
cji, której do idealnego menedżera zadań brakuje bar-
dzo, bardzo niewiele. «

2Do      
Producent:	Guided Ways Technologies

Cechy:  Rozbudowany system wyszukiwania 
Organizacja pracy poprzez tagi, listy, projekty 
Synchronizacja z iOS 
Opcja Quick Look dla wpisów

Cena: 26,99 Euro

Witryna: http://www.2doapp.com/mac.html

Aplikacja	w MAS: http://bit.ly/T4xJEo

http://www.2doapp.com/mac.html
https://itunes.apple.com/pl/app/2do/id477670270?mt=12
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 » Kompletne usuwanie programów

Zasadniczo proces kasowania progra-
mów pod OS X polega na przenie-
sieniu ikony aplikacji do Kosza. Mu-
simy sobie jednak zdawać sprawę 
z tego, że wszystkie ustawienia apli-
kacji wciąż będą zajmowały miejsce 
na dysku w kilku (ukrytych) folderach 
Biblioteki. CleanApp pozwoli nam w peł-
ni pozbyć się powiązanych z programem 
danych. Po wybraniu aplikacji do usunięcia 
zostanie przeprowadzona analiza, a w kolejnym 
kroku będziemy mogli usunąć wszystkie zależne pliki. 
Ciekawą opcją jest możliwość wykonania Archiwizacji, 
przez co będziemy mogli łatwo odtworzyć skasowane 
dane. Jest to przydatna funkcja, gdy podczas odinsta-
lowywania zostanie skasowany ważny plik, do które-
go odnoszą się inne aplikacje lub system operacyjny. 
CleanApp informuje o takim zagrożeniu kolorową iko-
ną (kolor czerwony to duże niebezpieczeństwo usunię-
cia pliku zaś zielone informuje o całkowicie bezpiecznej 

operacji). Z jednej strony „chirurgiczną precyzję” 
CleanApp’a warto docenić, z drugiej natomiast, wy-

maga od nas pełnej uwagi jak korzysta-
my z tego narzędzia. Aplikacja po-

zwala także usunąć rozszerzenia 
instalowane w systemie: wtycz-

ki do Safari, Widgety, wygaszacze 
ekranu, fonty.

 » Utrzymujemy czystość OS X’a

Oprócz sekcji usuwania aplikacji, możemy skorzystać 
z dwóch innych kategorii: Zwalniania miejsce na dys-
ku oraz Porządkowanie systemu. Brak wolnego miej-
sca na nośniku mocno potrafi „przydusić” płynność 
systemu. Dlatego powinniśmy zadbać o to, żeby niepo-
trzebne dane nie zajmowały cennej pamięci. Z pozio-
mu CleanApp będziemy mogli skasować pliki tymczaso-
we, logi, odszukać duplikaty danych i pliki, które dawno 
nie były otwierane. Nowością w tej wersji jest możli-
wość usuwania archiwów tworzonych podczas synchro-

cleanaPP 4
usuwaMy Zbędne 
aplikaCje i pliki

przeMySłaW MarCzyńSKI

utrzymanie porządku w systemie operacyjnym to jedna z podstawowych za-
sad, która decyduje o szybkości działania komputera. Każdy z nas chce praco-
wać w optymalnych warunkach. jednak samo „utrzymanie czystości” w oS X 
przychodzi nam znacznie trudniej. Nowa odsłona aplikacji Cleanapp 4 będzie 
chciała nam w tym pomóc. Nie tylko poprzez kompletne usuwanie programów, 
ale także dzięki dodatkowym funkcjom w jakie został on wyposażony.
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nizacji  urządzeń z iOS. Bezpo-
średnio z aplikacji sprawdzimy 
także poprawność dysku twar-
dego, ustawienia uprawnień, 
a także prze-indeksujemy Spo-
tlight’a. Wszystkie te funkcje 
zostały czytelnie opisane i intuicyjnie rozmieszczone 
w odpowiednich kategoriach.

 » Wszystko w jednym

CleanApp pozwoli nam utrzymać porządek na dysku 
twardym. Łatwo skasujemy wszystkie pliki konfiguracyj-
ne usuwanego programu, znajdziemy duplikaty, a także 
pliki, o których dawno zapomnieliśmy i nie są już nam 
zapewne potrzebne. Obecna wersja to druga odsłona 
bety – programu, nad którym trwają nadal prace. Dla-
tego nie ustrzeżono się przed problemami ze stabilno-
ścią, a także szybkością pracy samej aplikacji. Pomimo 

tego, ClanApp już teraz przedstawia pakiet swoich moż-
liwości, dzięki którym nasz dysk będzie mógł magazy-
nować tylko te informacje, które są dla nas najważniej-
sze. Warto zatem mieć go w swoich zbiorach. Porządek 
na dysku jest ważny, a utrzymanie go z CleanApp’em 
jest bardzo łatwe. «

cleanapp 4 
Producent: Synium Software

Cena: 14,99 dolarów

Ocena: brak (wersja beta)

Witryna: http://www.syniumsoftware.com/cleanapp4/

http://www.syniumsoftware.com/cleanapp4/
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W poprzednim numerze mogliście 
przeczytać o nowatorskim projek-
cie Memolingua. jest to system na-
uki języków, stworzony przez polaka 
– wielokrotnego rekordzistę guines-
sa w zapamiętywaniu.

Dzięki Memolingua, bez pro-
blemu będziecie mogli zapa-
miętać minimum 1000 słów ty-
godniowo, nie poświęcając na 
to dużo czasu. Będzie to moż-
liwe dlatego, że program wy-
korzystuje unikalny i autorski 
system nauki, oparty na bada-
niach mózgu i jego procesach 
zapamiętywania.

Nauka przebiega w piętnasto-
minutowych cyklach, które skła-
dają się z nauki oraz utrwalania 
wybranej grupy słów. Ilość słów w jednej lekcji jest za-
leżna od tempa nauki, i dobierana tak, by 15-minuto-

wa styczność z programem 
była w pełni wykorzysta-
na. Dzięki zastosowaniu ta-
kich technik pamięciowych, 
od których w procesie nauki 
nie ma ucieczki, skuteczność 
zapamiętywania dla zwykłe-
go użytkownika przekracza 
80% przy pojedynczym cyklu 
zapamiętywania.

Aby nauka była też zaba-
wą, w Memolingua mamy 

bardzo rozwinięte mechanizmy 
społecznościowo-grywaliza -
cyjne. W każdej chwili możemy 
sprawdzić, na którym miejscu 
jeśli chodzi o naukę jesteśmy 
i podzielić się wynikami. Nic 
tak przecież nie motywuje jak 
współzawodnictwo.

Memolingua w momencie po-
jawianie się na rynku będzie ofe-
rowała do zakupu podstawowe 
bazy w następujących językach: 
angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, polski. W następnych krokach będą przy-
gotowane bazy dotyczące zarówno pracy zawodowej, 
jak i czasu wolnego oraz bazy dedykowane konkretnym 
egzaminom, zawierające peł-
ne słownictwo obowiązujące 
na danym poziomie zaawan-
sowania (Delph, CAE itd.). Co 
ciekawe, system Memolingua 
umożliwiał będzie również 
tworzenie baz przez samych 
użytkowników i sprzedaż ich 
za jego pomocą. Oczywiście 
twórca będzie dostawał swój 
procent. «

memOlingUa

NorBert Cała

zapamiętuj prosto, szybko i skutecznie

ROZWOJU REGIONALNEGO

„ Program 
wykorzystuje 

unikalny i autorski 
system nauki, oparty 
na badaniach mózgu 
i jego procesach 
zapamiętywania

„ System 
memolingua 

umożliwiał będzie 
również tworzenie 
baz przez samych 
użytkowników 
i sprzedaż ich za jego 
pomocą



http://www.tp-link.com.pl/
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KrzySztof MoraWSKI

oto i ona! oto gra, która jeszcze przed swoją premierą została okrzyknięta 
hitem i wprowadziła gry mobilne na zupełnie nowy poziom. oto tytuł, który 
w końcu sprawił, że na ioS zagościł boks z najwyższej możliwej półki.

 » Ladies and gentlemen let’s get ready 
to rumble!

Rynek	gier	na	iOS	–	jeśli	chodzi	o platformy	mobil-
ne	–	jest	chyba	jednym	z najbardziej	rozwiniętych.	
Fani	boksu	nie	mieli	jednak	do	tej	pory	zbytnio	cze-
go	na	nim	szukać.	Owszem,	jest	wydany	przez	Elec-
tronic	Arts,	Fight	Night	Champion,	ale	prezentuje	
on	co	najwyżej	przeciętny	poziom.

Wszystko	jednak	się	zmieniło,	gdy	w listopadzie	br.	
swoją	premierę	miała,	stworzona	przez	polskie	stu-
dio	Vivid	Games,	gra	bokserska	„Real	Boxing”.	Tytuł,	
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którego	produkcja	kosztowała	prawie	1	mln	złotych,	
nokautuje	 swoich	przeciwników	mocnym	 lewym	
sierpowym,	dzięki	wykorzystaniu	dobrodziejstw	sil-
nika	Unreal	3.

Stworzone	w grze	modele	postaci	są	niezwykle	
szczegółowe,	animacje	płynne,	a areny,	na	których	
przyjdzie	nam	boksować	żywe	i realistyczne.	Wszyst-
ko	to	robi	naprawdę	piorunujące	wrażenie,	zwłasz-
cza	na	ekranie	Retina,	czy	telewizorze	HD.

Grafika	 w Real	 Boxing	 jest	 tak	 dobra,	 że	 nie	
miałem	serca	odpalać	 tej	 gry	na	moim	 iPhone’ie	
–	choć	tytuł	ten	jest	uniwersalny	i możemy	w nie-
go	grać	 zarówno	na	 iPadzie,	 iPhone’ie	 czy	 iPodzie	
Touche.

Powalająca	 oprawa	 graficzna	 to	 jedno,	 ale	 co	
z mechaniką	rozgrywki?	Bez	obaw.	Ta	również	stoi	
na	najwyższym	poziomie.	Odczucia,	jakie	towarzy-
szą	nam	podczas	zadawania	ciosów	i robienia uni-
ków	są	dokładnie	takie,	jakie	być	powinny	–	reali-
styczne.	Wszystko	 to	 dzięki	 fantastycznej	 pracy	
studia	Dash	Dot	Creations,	które	stoi	za	realizacją	
sesji	motion	capture	i pracami	nad	animacjami	wy-
korzystanymi	w grze

Każdy	 cios	 zadany	 rywalowi	odbija	 się	na	 jego	
wyglądzie	oraz	zachowaniu.	Niezwykle	zabójcze	są	
zwłaszcza	kontry,	wyprowadzone	po	nieudanych	cio-
sach	przeciwnika.	To	wtedy	możemy	zrobić	naszym	
wrogom	prawdziwe	 “kuku”	 i w efektowny	 sposób	
powalić	ich	na	deski.

 » Runda 2 – System kontroli V-Motion

Na	początku	recenzji	wspomniałem,	że	Real	Boxing	
zostało	okrzyknięte	hitem	jeszcze	przed	swoją	pre-
mierą.	Powodem	tego	wcale	nie	była	wspomniana	
wcześniej	rewelacyjna	grafika	i realistyczna	mecha-
nika	rozgrywki.

Tym,	co	zwaliło	z nóg	wszystkich	(w tym	i mnie)	
był	 całkiem	nowy	 system	kontroli,	 zwany	 “V-Mo-
tion”.	W dużym	skrócie,	system	ten	ma	za	zadanie	
odwzorować	nasze	ruchy	w grze w podobny	sposób,	
jak	podczas	gry	na	konsoli	Microsoft	Xbox	360	z sys-
temem	Kinect.	Do	śledzenia	gestów	graczy	wykorzy-
stana	jest	przednia	kamera	urządzenia	oraz	autor-
ski	algorytmy	analizujący	obraz.

http://www.dashdot.pl/blog/index.php/2012/10/sesja-motion-capture-dla-vivid-games-do-projektu-real-boxing
http://www.dashdot.pl/blog/index.php/2012/10/sesja-motion-capture-dla-vivid-games-do-projektu-real-boxing
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System	ten	jest	naprawdę	fajny	i ciężko	jest	opi-
sać	go	słowami.	Dlatego	polecam	obejrzeć	powyż-
sze	video	prezentujące	go	w akacji.

Czy	V-Motion	 jest	 równie	wielką	 rewolucją	 jak	
Kinect?	 Ciężko	 jest	 odpowiedzieć	 na	 to	 pytanie	
jednoznacznie.	Z jednej	strony,	 jest	to	pionierskie	
rozwiązanie,	nigdy	wcześniej	nie	stosowane	na	urzą-
dzeniach	mobilnych.	Z drugiej	jednak	strony	ma	swo-
je	ograniczenia	i czasami	bywa	nieprecyzyjne.

Jak	 tłumaczy	Remigiusz	Kościelny,	prezes	Vivid	
Games:	„Celem	nie	było	idealne	odwzorowanie	ru-
chów	całego	ciała,	a przede	wszystkim	zapewnie-
nie	rozrywki	i nowej	funkcjonalności	na	rynku	gier	
mobilnych.”

Jest	to	chyba	najlepsza	charakterystyka	dla	V-Mo-
tion.	Sama	sposobność	symulacji	prawdziwej	walki	
i możliwość	wyprowadzania	ciosów	własnymi	ręka-
mi	dostarcza	naprawdę	 sporo	 frajdy.	Dodatkowo,	
dzięki	fantastycznej	grafice	oraz	realistycznemu	od-
wzorowaniu	przebiegu	walki	(czy	wspomniałem	już,	
że	po	otrzymaniu	naprawdę	mocnego	ciosu	w gło-
wę	słychać	szum	w uszach	i doświadczamy	chwilo-
wej	utraty	ostrości	widzenia),	naprawdę	możemy	
poczuć	się	tak,	jakbyśmy	to	my	byli	na	ringu	i oso-
biście	walczyli.

 » Chwila przerwy

Zejdźmy	 na	 chwilę	 z ringu i odetchnijmy	 nieco	
od	 tych	wszystkich	emocji.	 Bowiem	Real	Boxing	
ma	nam	do	zaoferowania	sporo	dodatkowych	atrak-
cji.	 Pierwszą	 z nich	 jest	możliwość	personalizacji	
swojej	postaci.	Możemy	 tu	wybrać	 swoją	narodo-
wość,	wpisać	 imię,	 spersonalizować	nasz	wygląd,	
zrobić	sobie		tatuaż	czy	dostosować	ubiór	do	naszych	
preferencji.

Kolejnym	 ciekawym	 dodatkiem	 są	 wbudowa-
ne	mini-gry,	połączone	z systemem	kariery.	Dzięki	
rozpoczęciu	kariery	boksera,	możemy	uczestniczyć	
w walkach	o tytuł	mistrza	w trzech	różnych	kate-
goriach.	Na	początku	uczestniczymy	w turnieju	dla	
„kogutów”,	czyli	innymi	słowy	debiutantów.	Gdy	już	
osiągniemy	ten	poziom,	możemy	przejść	do	turnieju	
zwanego	„Nocą	mistrzów”,	aby	na	końcu	móc	wal-
czyć	o tytuł	legendy	boksu.

Zwycięstwa	w walkach	przynoszą	nam	nie	tylko	
chwałę	i pieniądze,	ale	pozwalają	uczestniczyć	w za-
jęciach	na	treningach,	gdzie	wykonując	odpowied-
nie	czynności	możemy	podnosić	umiejętności	naszej	
postaci	tak,	by	dała	ona	sobie	radę	z coraz	bardziej	
wymagającymi	przeciwnikami.

Na	uwagę	zasługuje	też	system	multiplayer	po-
zwalający	nam	zmierzyć	się	w prawdziwymi	gracza-
mi	z całego	świata.

 » Runda 3 – Oprawa dźwiękowa

Jak	 już	wspomniałem	wcześniej,	w grze	możemy	
wręcz	 poczuć	 każdy	 cios.	 Odpowiedzialna	 za	 to	
jest	nie	 tylko	 świetna	oprawa	graficzna,	 ale	 rów-
nież	odpowiednio	dobrze	dobrana	oprawa	dźwięko-
wa.	Każdemu	wyprowadzonemu	ciosowi,		każdemu	

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=weWw8Zn9QR0]
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	stęknięciu,	 uderzeniu	 rękawic	 czy	 upadkowi	 na	
	deski	 towarzyszy	 charakterystyczny	 dla	 niego	
odgłos.

Dobrze	dobrana	jest	też	oprawa	muzyczna,	choć	
trzeba	wspomnieć,	że	jest	bardzo	ograniczona	i po	
pewnym	czasie	może	zacząć	się	nieco	nudzić.	W ca-
łości	brakuje	mi	chyba	tylko	charakterystycznego	
„Ladies	and	gentlemen	let’s	get	ready	to	rumble!”,	
wypowiadanego	przez	Michael-a Buffer-a.

 » 1..2..3..4..5..6..7..8..9.. KO

Podsumowując,	 Real	 Boxing	 to	 naprawdę	 świet-
na gra i bez	cienia	wątpliwości	zasługuje	w moich	
oczach	na	najwyższą	możliwą	ocenę.	Oczywiście,	
niektórzy	mogą	przyczepić	się	do	tego,	że	V-Motion	
nie	 jest	 idealny,	 że	Vivid	Games	nie	postarało	 się	
o zakup	odpowiednich	 licencji,	 tak	aby	nazwiska	
naszych	przeciwników	był	prawdziwe,	alboże	cena	
gry	jest	wysoka.

Są	to	jednak	drobnostki,	a sama	gra	w moim	od-
czuciu	ma	nam	do	zaoferowania	znacznie	więcej,	niż	
zdecydowana	większość	innych	gier	mobilnych.	Dla	
fanów	boksu	to	tytuł	typu	„must	have”,	choć	pole-
cam	go	właściwie	każdemu. «

real boxing      
Plusy:  + świetna oprawa graficzna 

+ realistyczna mechanika walki 
+ sterowanie V-Motion

Minusy: – brak nazwisk prawdziwych zawodników

Cena: 4,49 Euro

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=z8GWNMEQ4Oo

Link	do	sklepu: https://itunes.apple.com/pl/app/real-boxing/
id534473264?mt=8

http://www.youtube.com/watch?v=z8GWNMEQ4Oo
https://itunes.apple.com/pl/app/real-boxing/id534473264?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/real-boxing/id534473264?mt=8
http://www.dashdot.pl/blog/index.php/2012/10/sesja-motion-capture-dla-vivid-games-do-projektu-real-boxing
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W przypadku angry Birds rio nie wszyscy wiedzieli, że to gra powstała przy 
okazji premiery filmu. Choć może to film powstał z okazji premiery angry Birds? 
Bo przecież ptaki, to dzisiaj potęga! W przypadku Star Wars nie ma jednak wąt-
pliwości, która marka korzysta z popularności której.

Jak wiele zostałoby powiedziane, to doskonałe połą-
czenie. Fani uniwersum Gwiezdnych Wojen poczują się 
jak w domu, a Ci, którzy znają filmy, lecz nie są wiel-
kimi  fanami i tak rozpoznają mnóstwo smaczków i in-
terpretacji. Już sam motyw muzyczny wrzuca banana 
na twarz.

Przygodę rozpoczynamy od Tatooine, będącego 
pierwszym „światem”. Przyjdzie nam również zagrać 

na Gwieździe Śmierci i mroźnej planecie Hoth, a tak-
że specjalnie przygotowanych poziomach Path of the 
Jedi. Jest sporo pola do zabawy i tak jak w przypad-
ku poprzednich czterech odsłon, tak tutaj, z każdym 
 update’m przybywa zawartości.

Angry Birds Star Wars to miks klasycznej rozgryw-
ki z tą z AB Space. Czerwony ptak to Luke Skywalker, 
z czasem zdobywający miecz świetlny, dzięki któremu 

WojCIeCH rajpert
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po zbliżeniu się do przeszkody, kolistym ruchem bę-
dziemy mogli ją zniszczyć. Ptak żółty to Han Solo, który 
uzbrojony jest w karabin laserowy. Czarny to Obi-Wan 
Kenobi, który przeszkody potrafi niszczyć za pomocą 
fali uderzeniowej swojej mocy. Świnie to oczywiście 
Clon Troopersi, na czele których stoi Darth Vader. Część 
Star Wars to rozwinięcie patentów z poprzednich czę-
ści, wpakowanie do jednego garnka i dokładne wymie-
szanie. Na nudę nie można narzekać, bo levele są za-
projektowane w ten sposób, by nie nudzić i miarowo 
dostarczać nowych elementów. Każdy świat ma swo-
je wprowadzenie i stopniowo poziomy stają się coraz 
trudniejsze. Zaliczymy pierwszy, to na początku drugie-
go mamy moment na oddech, zanim poziom trudności 
w świecie się rozpędzi. Zdarzy się jednak, że podczas 
kończenia poziomu, coś nie zadziała i świniak, który po-

winien zginąć, przeżyje a my zmuszeni będziemy po-
wtarzać poziom.

Tak jak powiedziałem, co by nie napisać, Angry Birds 
Star Wars to doskonałe połączenie znanych patentów. 
Gra jest warta swojej ceny, a każdy fan, zarówno Angry 
Birds jak i Star Wars, powinien się w nią zaopatrzyć. «

angry birds Star wars      
Cena:  0,89 € iPhone 

2,69 € iPad

Plusy:  + grywalność 
+ połączenie marek

Minusy:  – mniejsze i większe błędy 
– drobne problemy z fizyką



http://sklep.bizbi.pl/
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rayman 
jungle run

WojCIeCH rajpert

W 2011 roku, na konsolach ukazał się swoisty reboot serii ubisoftu – rayman 
origins. z miejsca podbił serca fanów i recenzentów z całego świata i – jak wie-
lu go okrzyknęło – jest jednym z lepszych platformerów tej generacji. teraz na 
urządzenia z ioS trafia spin-off, rayman jungle run. powiem krótko – najlep-
szy platformer na ioS.

Gra bazuje na tym samym silniku co „Origins” i nad-
chodzący Legends (UbiArt), który w fantastyczny spo-
sób oddaje bajkowy klimat, przepięknie wygląda i bar-
dzo płynnie działa. Docelowo gra nie ma fabuły, a nasze 
zadanie polega na pokonaniu 40 poziomów w jak naj-
lepszym czasie, zbierając po drodze jak najwięcej punk-
tów Lums. Poziomy podzielone są na 4 segmenty: Jump, 
Fly, Wall Run i Punch, z których każdy jest specjalnym 
wyzwaniem, odblokowującym się po zebraniu 5 zębów 
(5 maksymalnie przebiegniętych leveli).

Gameplay polega na tym, że Rayman biegnie sa-
moczynnie, a naszym zadaniem jest w odpowiednim 
momencie wykonywać czynności, takie jak skakanie, 
latanie czy walenie z piąchy. Gra wciąga bezlitośnie 

i każe maksować każdy poziom - kończyć dany level 
nie zbierając po drodze wszystkich punktów Lums jest 
wręcz głupio. Prawdziwa frajda jest wtedy, kiedy nie 
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 zostawimy nic na swojej drodze. Do tego dochodzi ka-
pitalna muzyka z Origins, dodająca bardzo dużo uro-
ku temu tytułowi.

Rayman Jungle Run to pozycja obowiązkowa dla po-
siadaczy iPhone’ów i iPadów, lubiących czasem na nich 
coś odpalić w tramwaju, czy po prostu w wolnym cza-
sie. Do tego dochodzi stosunkowo niska cena, w porów-
naniu do pokładów miodu jakie w grze drzemią. «

rayman jungle run      
Plusy:	 + grafika 
 +  gameplay 
 + design poziomów 
 + ogromne pokłady miodu

Minusy:  – gra raczej na raz

Cena:  2,69 Euro iPhone/iPad

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 
i � lmy w sklepach iTunes i App Store.

Korzystaj w App Store, Mac App Store oraz w innych płatnościach internetowych. 

Dzięki karcie CardEasy możesz w bezpieczny sposób zarejestrować konto 
w sklepach fi rmy Apple*. Od teraz nie musisz rejestrować konta z użyciem 
swojej podstawowej karty kredytowej. Dzięki CardEasy jesteś bezpieczny, 

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić CardEasy – wejdź na stronę: 

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić 

www.easycard.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz * dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz 

oraz w Pinova, MacLife i Allegro

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

http://www.cardeasy.pl/
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
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WojCIeCH rajpert

W przypadku Bad piggies trudno mówić o zupełnie nowym Ip, ale o spin-offie 
jak najbardziej. rovio – na takiej samej zasadzie jak w angry Birds – odda-
je nam nowy tytuł, w którym wcielamy się tym razem w świnie. zobaczmy jak 
wyszło tym razem.

Menu, stylistyka, grafika, podział poziomów, itd. To 
wszystko jest nam już doskonale znane i można pomy-
śleć, że Rovio po raz kolejny sprzedaje nam znaną recep-
turę. Z jednej strony tak, bo znów dostajemy mnóstwo 
grania w niskiej cenie. Z drugiej strony nie – bo tym ra-
zem gameplay jest zupełnie inny i to właśnie jest naj-
większa atrakcja Bad Piggies.

Znamy historię Angry Birds. Teraz mamy okazję po-
znać ją od strony świń. Te zainteresowane są jajami 

ptaków, ale żeby to osiągnąć, trzeba skonstruować ma-
szyny, którymi się do jaj dostaniemy. Więc każdy z po-
ziomów to oddanie w nasze ręce świniaka, materiałów, 
z których mamy utworzyć maszynę, by zdobyć plany 
konstrukcyjne następnych. By zdobyć 3 gwiazdki w da-
nym levelu, musimy sprostać wyzwaniom, czyli np. do-
tarcie do planu w określonym czasie, zebranie wszyst-
kich skrzynek, dających dodatkowe punkty, itd. Jest to 
fajne urozmaicenie i maksowanie poziomów nie jest już 
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tak łatwe jak w AB. Najciekawszym elementem jest jed-
nak fizyka otoczenia. Naprawdę im dalej w las, im bar-
dziej skomplikowane levele, tym większy ogarniał mnie 
podziw jak sprawnie jest wszystko obliczane.

W momencie premiery gry, nie było dostępnych jesz-
cze zbyt dużo poziomów. Na szczęście dzisiaj jest już 
ich trochę więcej, a kolejne nadchodzą wraz z każdym 
updatem. Jest co robić za grosze, z czasem doczekamy 
się pewnie kolejnych odsłon BP, a Bad Piggies Seasons 
to dla mnie pewniak! «

bad Piggies      
Plusy:	 + gameplay 
 + fizyka 
 +  ogromne replayability 
 +  inne niż Angry Birds

Minusy:  – pomniejsze błędy 
 – mała ilość leveli na starcie

Cena:  0,89 Euro iPhone 
2,69 Euro iPad

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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tiPS & trickS
MaCIej SKrzypCzaK

 » Dostęp nadzorowany na urządzeniach 
z Ios

Urządzenia pod kontrolą iOS słyną z tego, że nawet małe 
dzieci są w stanie je obsługiwać. Przykład mam u sie-
bie w domu. Mój synek nie miał jeszcze roku, a już pró-
bował przełączać aplikacje i obsługiwać gry. Teraz ma 
14 miesięcy i umie sobie odblokować iPhone’a i iPada 
oraz włączyć i wyłączyć poszczególne aplikacje. Jakiej-
kolwiek radości i dumy tatusia by to nie sprawiało, mu-
siałem pomyśleć przed zabezpieczeniem dostępu do 
aplikacji, żeby synek nie namieszał mi zbytnio. Dlate-
go, niczym biblijna manna z nieba, iOS 6 przyniósł opcję 
Dostęp	nadzorowany.

Aby uruchomić Dostęp nadzorowany musimy przejść 
kolejno w Ustawienia => Ogólne => Dostępność 
i w sekcji Nauka uaktywnić Dostęp	nadzorowany. 
Najlepiej od razu ustawić również kod, by ją dezakty-
wować. Jak wskazuje opis tej opcji:

pozwala ona na ograniczenie używania iUrządzenia 
do pojedynczego programu i kontrolowanie dostępno-
ści jego funkcji.

Dostęp nadzorowany uruchamiamy w danej aplika-
cji wciskając trzykrotnie przycisk Home (zwany rów-
nież „Początkiem”). Okno programu zmniejsza się wte-
dy, a my będziemy mogli ustawić, które obszary będą 
niedostępne dla dziecka (bądź kogoś innego) poprzez 
obrysowanie danych obszarów. Mogą to być zarówno 
przyciski, jak również inne strefy w aplikacji (np. miej-
sce, gdzie pojawiają się reklamy). Dodatkowo można 
również określić, czy pozostawimy możliwość dotyku 
oraz czy uruchomiony ma być akcelerometr pozwala-
jący na zmianę orientacji ekranu lub wykorzystanie go 
np. w grach. Warto przy tym zwrócić uwagę, że wszyst-
kie przyciski fizyczne (głośności, Home i Power) sta-
ją się w tym trybie nieaktywne (przycisk Power można 
jednak pozostawić aktywny).

By dezaktywować dostęp nadzorowany wystarczy 
znów trzykrotnie wcisnąć przycisk Home i wcisnąć przy-
cisk Koniec.

Jest to nieoceniona pomoc np. w aplikacjach typu 
freemium, które oprócz tego, że na każdym kroku wy-
świetlają tony reklam, to niektóre przyciski przenoszą 
do opcji zakupów. Dostęp nadzorowany pozwala na-
tomiast zablokować takie miejsca, dzięki czemu nasze 
dzieci będą mogły w spokoju się bawić, a my będzie-
my spokojni, że nic nie zostanie namieszane w naszym 
iUrządzeniu.

Źródło: OS	X	Daily

 » Sprawdzamy, co powstrzymuje Maka 
przed zaśnięciem

Jeśli z jakiegoś powodu nasz Mak nie ma ochoty zasnąć, 
to istnieje narzędzie, które w łatwy sposób pozwala 
dojść, co go przed tym powstrzymuje.

http://osxdaily.com/2012/09/25/enable-guided-access-ios/
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Wystarczy, że uruchomimy Terminal (który znajduje 
się w folderze /Applications/Utilities) i wpiszemy po-
niższą komendę:

pmset	-g	assertions

Zostanie wyświetlony raport, w którego pierwszej 
sekcji będziemy chcieli zwrócić uwagę na linijkę Preven-
tUserIdleDisplaySleep. Jeśli nasz Mak nie chce zasypiać, 
to istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy powyż-
szym tekście znajdować się będzie cyfra 1. Jeśli tak, to 
w kolejnej sekcji (Listed	by	owning	process:) wyszcze-
gólnione zostaną wszystkie aplikacje (wraz z ich nu-

merami	pid), które temu zapobiegają. Wystar-
czy teraz, że w Terminalu wpiszemy polecenie kill 
pid (gdzie zamiast pid wpiszemy odpowiedni nu-
mer), a „zabijemy” aplikację, która powstrzymy-
wała nasz komputer przed zaśnięciem.

Teraz może już spać w spokoju.
Źródło: Mac	OS	X	Hints

 » Wgrywanie zdjęć z Safari

Chociaż iOS 6 nie wniósł wielu rewolucyjnych zmian, to 
jednak wprowadził kilka przydatnych usprawnień. Jed-
nym z nich jest możliwość bezpośredniego wgrywania 
zdjęć w Safari na stronach, które na to pozwalają.

Jak to zrobić? Wystarczy na odpowiedniej stronie wci-
snąć przycisk wgrywania plików, a następnie będziemy 
mogli wybrać, czy chcemy zrobić nowe zdjęcie, czy też 
wybrać z już istniejących.

Źródło: OS	X	Daily

http://hints.macworld.com/article.php?story=20120701234338952
http://osxdaily.com/2012/10/18/upload-images-from-safari-iphone-ipad/


http://virtualo.pl/31_10_wioska_przekletych/i122559
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jaN urBaNoWICz

gangSter
Kino gangsterskie, lata 20-ste, oczywiście Stany zjednoczone. zapowiada się 
obiecująco. Nie wszystko jednak może być tak piękne, jakbyśmy tego chcieli.

Kino gangsterskie jest idealnym wyborem na każdy wie-
czór, o każdej porze roku. Dobrze nakręcone, jest nam 
w stanie dać masę świetnej rozrywki – dobrą akcję, cie-
szące oko kostiumy, cieszącą ucho muzykę. Dobrą ak-
cję kino gangsterskie zapewnia zwłaszcza wtedy, kiedy 
akcja rozgrywa się blisko sto lat temu, w okresie prohi-
bicji w Stanach Zjednoczonych. Osobiście bardzo lubię 
filmy nawiązujące do tego okresu – narodziny organiza-
cji przestępczych, nielegalny handel alkoholem, legen-
dy gangsterskiego świata. Dlatego z chęcią wybierałem 
się na najnowszy film John’a Hillcoat’a.

 » Nieskomplikowana fabuła

Sama fabuła nie jest tu niczym odkrywczym i skompli-
kowanym. Właściwie sama historia jest banalna i raczej 

jej napisanie nie wymagało nie wiadomo jakiego warsz-
tatu. To opowieść o trzech braciach, którzy podczas pro-
hibicji pędzą bimber w lesie i nielegalnie nim handlują 
w swojej okolicy. Oczywiście znajdują się stróże prawa, 
którym nie do końca odpowiada ich niezależność, po-
nieważ chcieliby na braciach zarobić. Ci z kolei nie mają 
zamiaru wykonywać niczyich rozkazów. I to byłoby na 
tyle odnośnie fabuły.

 » Twórcy i obsada

John Hillcoat to nazwisko obiecujące całkiem sporo. 
Reżyser – który kilka lat temu zaprezentował nam film 
„Droga”, na podstawie powieści Cormaca McCarthy’ego 
– mógł być niemal zapewnieniem rewelacyjnego filmu. 
Za muzykę odpowiadał m.in. Nick Cave,  legenda rocka, 
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tekściarz i pisarz. Napisał również scenariusz do filmu. 
Aktorsko także zapowiadało się całkiem nieźle. Tom 
Hardy (w tym roku oglądaliśmy go jako Bane’a w naj-
nowszym Batmanie), Gary Oldman czy Guy Pearce. Na 
ekranie pojawia się również Mia Wasikowska, znana 
z „Alicji w Krainie Czarów” Tima Burton’a, a także Shia 
LaBeouf. Muszę przyznać, że filmem nieco się zawio-
dłem. Nie twierdzę, że jest zły, ale szczególnie w pa-
mięć też nie zapada. W odczuciach przypomina mi tro-
chę „Wrogów publicznych” z Johnny Deep’em, w reżyserii 
Michael’a Manna. I w stosunku do tego filmu wiele ocze-
kiwaliśmy. I tak samo po seansie pozostawał jakiś lekki 
niesmak. Dlaczego tak? Jak wspomniałem, historia nie 
porwała. W samym filmie było kilka ciekawych zwro-
tów akcji, ale jednak nie trzymał w napięciu tak, jak po-
winien. Aktorzy również się nie popisali. Hardy zagrał 
dość ciekawą postać – najstarszego brata, który jest sil-
ny, charyzmatyczny i da sobie ze wszystkim radę. Naj-
bardziej barwna, jeśli można tak ją nazwać, była rola 
Pearce’a. Choć bardzo przerysowana, czasem wręcz za 
bardzo, to właśnie ona zapada w pamięć po obejrzeniu 
tego filmu. Wasikowska? Mnie nie oczarowała ani w „Ali-
cji…”, ani tym bardziej tu. Taka nijaka rólka, polegają-
ca na smutnej mince i graniu cnotliwej niewiasty, córki 
pastora. Jednak największym nieporozumieniem całej 
produkcji jest Shia LaBeouf. Nie potrafię zrozumieć, co 

ten dzieciak nadal robi w kinie. Aktor jest z niego taki, 
jak ze Świętego Mikołaja pływak synchroniczny. Chłopak 
wypromowany głównie na trylogii „Transformers” Bay-
’a, w każdym filmie gra praktycznie w taki sam sposób. 
Ostatnio odświeżyłem sobie film „Constantine”, w któ-
rym miał on dość małą rolę (na szczęście!) i zauważy-
łem, że już wtedy grał dokładnie tak samo jak w póź-
niejszych filmach. O ile do filmów o robotach pasował, 
to już do takiego kina, które miało być chyba w założe-
niu czymś poważniejszym i ambitniejszym, już nie po-
winien się pokazywać. Mnie wystarczy, że wstąpił w re-
make’u jednego z moich ulubionych filmów, czyli „Wall 
Street”. Popełnił ten film i powinienem go wystarczają-
co za to znienawidzić.

 » Nie udało się

Film „Gangster” to jednak nie tylko same minusy. Dwóch 
aktorów się spisało. Szkoda tylko, że Gary Oldman ma 
tutaj taką małą, wręcz epizodyczną rolę. Może mógłby 
ten film trochę bardziej podciągnąć. Ładne zdjęcia, cał-
kiem przyjemna dla mojego ucha muzyka, czy momenta-
mi ciekawy humor. Nie mogę powiedzieć, że „Gangster” 
jest filmem złym, ale pochwalić go też nie mogę. Dlate-
go uważam, że do kina niekoniecznie warto. Na kanapie 
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przed telewizorem – owszem. Wieczór minie i można iść 
spać. Szkoda, że rano możemy nie pamiętać filmu, któ-
ry obejrzeliśmy poprzedniego dnia.

***
Na koniec jeszcze tylko jedna rzecz. Tłumaczenie. 

Wiem, że rozmaite tłumaczenia są w naszym kraju zna-

ne. Co prawda nic nie przebije „Wirującego seksu” ale 
„Lawless” jako „Gangster”? O ile tytuł oryginalny do-
brze pasuje do tego, co widzimy na ekranie, o tyle pol-
ski już nie. Chociaż wolę już to niż popularne u nas ty-
tuły mieszane, więc dobrze, że nie powstał „Lawless: 
Gangster”. «

http://www.nozbe.com/pl/
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POkłOSie
Władysław pasikowski powraca po 11 latach nieobecności. „pokłosie” to film 
bardzo kontrowersyjny. trzyma jednak poziom, do jakiego przyzwyczaił nas 
reżyser, w swoich poprzednich produkcjach.

Muszę przyznać, że od momentu obejrzenia trailera 
„Pokłosia”, chciałem ten film obejrzeć. Oczywiście naj-
większą zachętą było samo nazwisko reżysera – Włady-
sława Pasikowskiego chyba nie trzeba bowiem nikomu 
przedstawiać. Stworzył on jedne z najlepszych drama-
tów sensacyjnych w historii polskiego kina. Obie czę-
ści „Psów”, czy „Demony wojny według Goi” to świetne 
kino, które po prostu trzeba zobaczyć.

Przez 11 lat bardzo mi brakowało Pasikowskiego. 
„Reich” – ostatni z jego filmów z 2001 roku – nie zro-
bił co prawda na mnie takiego wrażenia jak wcześniej-
sze filmy, i tak był jednak lepszy niż 90% filmów kręco-
nych obecnie.

Kolejnym impulsem do zobaczenia „Pokłosia” 
były kontrowersje wokół tego filmu. Nie wnikałem 
wcześniej w to, o czym dokładnie jest ta produkcja. 
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Nie  interesowało mnie również zbytnio, co się zarzuca-
no głównym aktorom. Ale mówiło się o nim. Z doświad-
czenia wywnioskowałem, że większość tej krytyki, jaka 
przewijała się w mediach, pewnie była nieuzasadniona, 
a ja chciałem zobaczyć film jeszcze bardziej. Żeby nie 
trzymać w zbytniej niepewności powiem tylko: warto!

Dawno nie widziałem polskiego filmu, który zrobił-
by na mnie takie wrażenie, a staram się oglądać polskie 
kino. Pierwsze, co mi się w nim bardzo spodobało, to 
obsada. Dobrze, że reżyser nie postawił na najpopular-
niejsze nazwiska – osobiście boję się już otworzyć lo-
dówkę, by nie zobaczyć w niej Borysa Szyca. Co praw-
da Maciej Stuhr to aktor powszechnie znany i kojarzony, 
ale coraz rzadziej gra w filmach kiepskich. Zdarzały się 
komedie, ale w większości na przyzwoitym poziomie, 
więc właściwie nie miałem mu nigdy nic do zarzucenia. 
Ireneusz Czop, Jerzy Radziwiłowicz czy Danuta Szaflar-
ska to tylko kilka z nazwisk, które wypadły znakomicie.

 » Straszna tajemnica

„Pokłosie” to kryminał. Wbrew wielu krytycznym opi-
niom, nie jest to film historyczny. Nie jest on opowie-
ścią o tym, co wydarzyło się naprawdę. Jest tylko luź-
no nawiązujący do pewnej historii sprzed wielu lat. To 
przede wszystkim znakomita fabuła, która rozwija się 
w znakomitym tempie. Tu nie ma nic na siłę, nic za szyb-
ko. Opowieść o dwóch braciach, których życia krzyżu-
ją się znów po latach i których czeka wspólne odkrycie 
wstrząsającej tajemnicy. 
Nie chcę zdradzać nic wię-
cej, gdyż to właśnie odkry-
wanie i dochodzenie do 
tej tajemnicy jest dla tego 
filmu kluczowe. To ona 
sprawia, że w miarę roz-
woju filmu, widz pochyla 
się w stronę ekranu coraz 
bardziej ciekaw tego, co 
na nim zobaczy. Wszyst-
ko zaczyna się niewinnie 
i spokojnie. Do końca nie 
wiadomo, o czym ten film 
będzie, ale jednak po oko-
ło 20 minutach, z każdą 
następną chwilą napię-
cie rośnie i wszystko jest 
nam idealnie dawkowane. 
Scenariusz jest napisany, 
moim zdaniem, w idealny 

sposób i nie ma tu zbytniego sposobu na nudę. Oczywi-
ście, jak w każdym filmie może się zdarzyć nieciekawy 
moment czy dwa, ale film sam w sobie wciąga. Na pew-
no spora w tym zasługa faktu, iż Pasikowski, poza wyre-
żyserowaniem filmu, napisał również scenariusz. Efekt 
tego taki, że wszystko jest przemyślane i idealnie do 
siebie pasuje.

 » Twórcy

Władysław Pasikowski i aktorzy to nie jedyne duże na-
zwiska, zamieszane w proces twórczy. Na ogromną po-
chwałę zasługują znakomite zdjęcia Pawła Edelmana 
– cenionego na całym świecie operatora, współpra-
cującego m.in. z Romanem Polańskim czy Andrzejem 
 Wajdą. I wielkość tego zdjęciowca widać na ekranie. 
Zdjęcia są piękne i nawet nie wiem co więcej mógłbym 
na ten temat napisać. Ten film nie miał skomplikowa-
nej scenerii. Trochę wsi, gospodarstwa, las, pole, dzień 
i noc. A jednak potrafi zachwycić wizualnie. Nie można 
tego nie docenić. Na pochwałę zasługuje również mu-
zyka autorstwa Jana Duszyńskiego, która doskonale bu-
duje klimat filmu.

 » Kontrowersje

Wokół „Pokłosia” pojawiło się wiele kontrowersji. Po-
dobno jest to film antypolski, pokazujący nas jako tych 

złych, a tych złych jako do-
brych. Nic bardziej mylne-
go. Myślę, że wiele osób 
potraktowało ten film zbyt 
dosłownie. To prawda, że 
nie zostaliśmy tu pokaza-
ni jako „aniołki” ale został 
tu poruszony pewien nie-
chlubny fragment naszej 
historii, więc właściwie nie 
można było tego pokazać 
inaczej. Poza tym, bardziej 
miał on pokazać pewnie 
zjawisko społeczne, pro-
blem tego co może czy-
hać w nas samych i czego 
powinniśmy się bać. Może 
miał na celu przestrzeże-
nie nas przed tym, że coś 
takiego może się jeszcze 
kiedyś wydarzyć i musimy 
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się pilnować? A czy jest on antypolski? Nie. Ale czasami 
trzeba poruszać pewne problemy nawiązując do swo-
jego własnego podwórka, by przesłanie lepiej dotarło 
do innych.

 » Więcej takich filmów

Uważam, że takich filmów powinno być więcej. Raz, że 
jest to znakomity kryminał, trzymający naprawdę wy-
soki poziom, jakiego długo w naszym kinie masowym 
nie było. Władysław Pasikowski wykonał porządny ka-
wał roboty i mam nadzieję, że nie jest to tylko pojedyn-
czy film, a wielki powrót, który zaowocuje kolejnymi zna-
komitymi produkcjami. Dodatkowo film porusza pewne 
problemy społeczne, na które nie powinniśmy być obo-
jętni, dlatego sądzę że jest to film potrzebny. Udowod-
nił on bowiem, że w kinie masowym jest miejsce na po-

ruszanie takich problemów. Wieźmy np. taki „Katyń” 
 Andrzeja Wajdy. Film na pewno ważny pod względem 
tematyki. Ważny dla wielu ludzi i poruszający temat, na 
który trzeba rozmawiać. Jednak pomimo tematyki, po-
ziomu „superprodukcji”, masy dobrych aktorów itd. itp. 
sam w sobie był bardzo kiepskim filmem. Osobiście my-
ślę o nim jako o jednym z najgorszych filmów polskich 
ostatnich dwudziestu lat. Nie zapominajmy o tym waż-
na tematyka, nie przysłoniła nam oceny czy film jest do-
bry czy zły. „Bitwa pod Wiedniem” też opowiada o waż-
nym wydarzeniu, ale jaki to jest film to chyba większość 
wie lub chociaż słyszała. Dlatego to właśnie na takie ob-
razy jak „Pokłosie” powinno się chodzić z wycieczka-
mi szkolnymi do kina. Żeby młodzi ludzie, choć nie tyl-
ko, zobaczyli że można o ważnych rzeczach opowiadać 
w ciekawy sposób. Kończąc napiszę, że moim zdaniem 
to jeden z najlepszych polskich filmów tego roku, o ile 
nie najlepszy. Warto! «

http://imagazine.pl/
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 » Mroczny Rycerz Powstaje

„Mroczny Rycerz Powstaje” – zakończenie trylogii Chro-
stopher’a Nolana o przygodach Człowieka Nietoperza 
– to chyba najbardziej oczekiwana premiera tego pół-
rocza. Recenzję samego filmu przeczytacie w jednym 
ze wcześniejszych numerów iMagazine. Poza samym fil-
mem, w sprzedaży pojawi się również cała trylogia na 
DVD, Bluray oraz w wydaniach kolekcjonerskich. Oso-
biście – ze względu na nakręcenie połowy materiału 
w formacie IMAX – polecam zakup filmu na „niebie-
skim nośniku”.

 » Ostatni Mohikanin – Premium Collection

„Ostatni Mohikanin” – kla-
syczny już film z Danielem 
Day-Lewis’em o adoptowa-
nym synu Mohikanów – po-
jawił się w wersji reżyser-
skiej na Bluray.

Wspaniała gra aktorska, 
rewelacyjne zdjęcia, piękna 
muzyka. Dodatkowy atut to 
reżyser – Michael Mann, 
który w późniejszych la-
tach stał się jednym z naj-
lepszych twórców kina akcji. Film z 1992 roku, a nic się 
nie zestarzał. To pozycja obowiązkowa. Jeżeli ktoś nie 
widział, musi koniecznie nadrobić zaległości.

 » Dziedzictwo Bourne’a

O Jasonie Bourne więk-
szość chyba słyszała. 
W poprzednich trzech fil-
mach o agencie z utraco-
ną pamięcią, w rolę głów-
ną wcielił się Matt Damon. 
Teraz, w filmie powstałym 
na kanwie poprzedników, 
zobaczyć możemy Jeremy-
’ego Rennera, który rów-
nież potrafi sprawić, że 
będziemy wpatrywać się 
w szybką akcję na ekra-
nie. Idealny film na zimo-
we wieczory, kiedy to rozgrzeje nas atmosfera. Oczy-
wiście – ze względu na zdjęcia – polecany jest nośnik 
Bluray, lub FullHD z iTunes.

 » Władca Pierścieni – edycja rozszerzona

„Władca Pierścieni” w ilo-
ści dostępnych wersji nie-
bawem będzie przypomi-
nał „Gwiezdne Wojny”. Na 
rynek wchodzą właśnie 
kolejne edycje rozszerzo-
ne, które jakiś czas temu 
pojawiały się w naszych 
kinach, na nocnych ma-
ratonach. Samych filmów 
chyba nie trzeba niko-
mu przedstawiać. Zyska-
ły masę fanów na całym 
świecie, a Peter Jackson zyskał miano twórcy kultowego, 
niczym George Lucas. Niebawem wchodzi do kin pierw-
szy film z trylogii, będącej adaptacją innej książki Tol-
kiena, o tytule: „Hobbit”. Warto sprawić sobie prezent 
na Gwiazdkę i przypomnieć świat Śródziemia. Zwłasz-
cza, że trylogia w tej edycji zajmie nam kilka wieczorów, 
więc nudzić się nie będziemy. «
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 » Led Zeppelin 
– Celebration Day

Są tacy artyści, którzy nie gra-
ją gatunku muzyki, jakiej słu-
cham na co dzień, a mimo to 
goszczą na moim gramofonie 
dość często.

Album Led Zeppelin IV, dumnie i zasłużenie, na mojej 
półce otwiera swoją okładką przedział nazwany „Inne”. 
Dzięki temu jest zawsze pod ręką i mogę bardzo szybko 
po niego sięgnąć.

Ciarki przechodzą mnie z góry na dół, a później z dołu 
na górę, absolutnie kocham za to Led Zeppelin. Dlatego 
tak bardzo czekałem na 19 listopada, kiedy to ukazał się 
koncert „Celebration Day”, nagrany w Londynie. Był rok 
2007, a muzycy ostatni raz grali ze sobą 27 lat wcześniej. 
Nie dziwne więc, że o bilety na to wydarzenie starało się 
około 20 milionów ludzi z całego świata! Tak samo długo 
jak na sam koncert członkowie legendarnego składu ka-
zali poczekać na jego wydanie.

Jak bardzo warto było czekać, ciężko mi opisać. To po 
prostu trzeba zobaczyć i trzeba tego posłuchać. Każdy, kto 
to zrobi, zachowa się dokładnie tak jak ja i tuż po zakoń-
czeniu koncertu od razu będzie chciał go mieć na swoim 
odtwarzaczu.

Led Zeppelin od zawsze kojarzy mi się z prawdziwą 
muzyką, z taką kwintesencją dobrego grania i dopraco-
wania każdego detalu. Wszystko jest na bardzo wysokim 
poziomie. Każdy instrument, w każdym numerze, brzmi 
od początku do końca idealnie. Podobnie jest ze stro-
ną wokalną. Oni nie mają gorszego ogniwa, dobrali się 
perfekcyjnie.

Mimo, że panowie w 2007 roku nie byli już w swoich 
najlepszych latach (pomijając syna Johna Bonhama), to 
naprawdę ciężko jest się do czegoś przyczepić. Usłyszeć 
jeszcze raz tak dobrze zagrane perełki jak „Stairway To He-
aven”, „Kashmir” czy „Black Dog” – bezcenne. Panie i Pa-
nowie: Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, oraz 
Bonhama junior!

Czapki z głów, klasa sama w sobie, czyli Led Zeppe-
lin i ich wymarzone podsumowanie kariery – „Celebra-
tion Day”!

Cena:	10,99	Euro
http://bit.ly/TLKyCd

jaroSłaW I NorBert Cała

cała MuZyka
 » Alicia Keys – Girl On Fire

Jedyny koncert, jaki posiadam na 
dysku swojego MacBooka, to na-
granie z Brooklyn Acadamy of Mu-
sic, zarejestrowane w 2005 roku 
przez MTV Unplugged, gdzie Alicia 
Keys – mówiąc krótko – pozamia-
tała. Oglądałem ten koncert w przybliżeniu jakieś 62 razy 
i nigdy przenigdy nie miałem chociaż najmniejszej ochoty 
przeciągnąć go do kosza. Jest boski i przesłuchałem go dzi-
siaj pewnie 63 raz. Alicia, od swojego debiutu w 2001 r., nie 
nagrała zbyt dużo płyt, bo tylko 5 licząc z tą, o której będę 
pisał. Trzeba jednak przyznać, że w jej dyskografii nie ma 
słabych pozycji. „The Diary of Alicia Keys” oraz „As I Am” 
to moje ulubione albumy artystki, dlatego już od pierwsze-
go przesłuchania „Girl on Fire” wiedziałem, że ten stanie 
gdzieś na podium, razem z dwoma wcześniej wymieniony-
mi. Przede wszystkim cieszy fakt, że jest to album, na któ-
rym słyszymy Soul i R&B, co w tych czasach jest niestety co-
raz rzadsze, a granica między popem i tymi gatunkami jest 
coraz bardziej zacierana. Od zawsze Alicia Keys ma w so-
bie to, co strasznie mnie pociąga i to, w czym zakochałem 
się już dawno temu. To coś, to New York. Ona nosi to głę-
boko w sercu i czuć to w każdym dźwięku, jaki wydaje. Nie 
ważne, czy jest to jej głos, czy dźwięk fortepianu, na któ-
rym gra. Jak słucham jej płyt to zawsze, bez wyjątku, w mo-
jej głowie krąży gdzieś myśl o tym pełnym klimatu mieście.

„Girl On Fire” to tytuł, który może mylić, bo ta płyta 
nie jest fire, a raczej soft. Dużo na niej spokojnych ballad 
i ten fakt cieszy, bo takie numery to właśnie Alicia. Widać, 
że sama artystka też o tym wie i nie próbowała na siłę 
tworzyć hitów do list przebojów. Prawie wszystkie nume-
ry tworzą jedną wspólną całość, bez jakiegoś znaczącego 
odchyłu. Jedynie „New Day” – wyprodukowane przez jej 
męża Swizz Beatza – i gościnny numer z Nicki Minaj „Girl 
On Fire”, odbiegają od konwencji płyty i przy tym paradok-
salnie mogą znaleźć się na listach przebojów. Tym nume-
rem z list przebojów, mam nadzieję, będzie „New Day”, bo 
w połączeniu z clipem to czysty New York. Nic dodać, nic 
ująć. Na koniec zostawiłem sobie wisienkę na torcie, w po-
staci „101”… obłęd! Coś pięknego! Ciarki, dreszcze i mro-
wienia ciała w różnych miejscach, więc uważajcie.

Cena:	9,9	Euro
http://bit.ly/VKeHYj

https://itunes.apple.com/pl/album/celebration-day-live-at-o2/id563633043
https://itunes.apple.com/pl/album/girl-on-fire/id572471967
https://itunes.apple.com/pl/album/celebration-day-live-at-o2/id563633043
https://itunes.apple.com/pl/album/girl-on-fire/id572471967
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 » Maria Ulatowska „Sosnowe dziedzictwo”
	 Cena:	21,90

Ciepła opowieść o kobiecie, której przeszłość zgotowa-
ła najwspanialszą niespodziankę – pomogła odnaleźć 
własne miejsce na ziemi. To historia, o której pomy-
ślisz: chciałabym, żeby była moja... Kwilące niemowlę, 
ukryte pod biurkiem pewnego tragicznego dnia podczas 
powstania warszawskiego, zamknięty na cztery spusty 
sejf, przez czterdzieści lat strzegący powierzonej mu ta-
jemnicy, otoczony sosnami stary dwór nad jeziorem, 
czekający cierpliwie na swoją właścicielkę... Przeszłość 
i teraźniejszość splatają się tu w chwilami dramatycz-
ną, a chwilami w pełną humoru opowieść pokazującą, 
że los potrafi się do nas uśmiechnąć nawet wówczas, 
gdy zupełnie tego nie oczekujemy. Anna Towiańska nie-
spodziewanie zostaje właścicielką Sosnówki, pięknego, 
starego dworku na Kujawach. Odziedziczony po matce, 
która nie wiedziała o jego istnieniu, opuszczony i za-
niedbany dom wymaga solidnego remontu. Anna po-
stanawia przywrócić mu dawną świetność. Odkrywa-
jąc malowniczą Sosnówkę, przygarnia porzuconą psinę 
i poznaje sympatycznych mieszkańców pobliskiego mia-
steczka. Samozwańczy parkingowy Dyzio, pilnujący po-
rządku na rynku, przystojny weterynarz Grzegorz, wła-
ściciel firmy remontowej Jacek i mały Florek, szukający 
ciepła i miłości – wszyscy oni są pod urokiem prześlicz-
nej, nowo przybyłej „dziedziczki z Sosnówki”. Nic więc 

dziwnego, że Anna postanawia zostać w Sosnówce na 
dłużej. „Sosnowe dziedzictwo” to magiczna, pełna po-
gody ducha i życzliwości historia o tym, jak los czasa-
mi pomaga nam być szczęśliwymi.

Do	pobrania:	Virtualo

 » Piotr Lipiński „Humer i inni”	 Cena:	13,70

Historia procesu stalinowskiego zbrodniarza Adama 
Humera.

Kiedy go poznałem, Adam Humer był pierwszym 
i  jedynym człowiekiem w III Rzeczpospolitej aresztowa-
nym pod zarzutem popełnienia przestępstw „stalinow-
skich”. Inaczej: był podejrzewany o dokonanie zbrodni 
przeciwko narodowi polskiemu.

Był początek 1993 r. Gdy spotykaliśmy się w mo-
kotowskim więzieniu, prokuratura zbierała dowody 
przeciwko Humerowi. Podejrzewała go o torturowanie 
więźniów.

W powojennej Polsce komuniści stanowili przy po-
mocy aparatu przemocy, którego najważniejszym ele-
mentem były Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. 
W MBP Adam Humer sięgnął po stanowisko wicedyrek-
tora Departamentu Śledczego, został zastępcą demo-
nicznego Józefa Różańskiego.

Adam Humer prowadził najsłynniejsze w tamtych la-
tach śledztwa polityczne. Przesłuchiwał opozycyjnego, 

kSiĄżkitylko ebooki!

http://virtualo.pl/sosnowe_dziedzictwo/i9088/?q=sosnowe+dziedzictwo
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wywodzącego się Polskiego Stronnictwa Ludowego wi-
cepremiera Stanisława Mikołajczyka. Wypytywał biskupa 
Czesława Kaczmarka, któremu w pokazowym procesie 
zarzucono szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych 
i Watykanu oraz wojenną kolaborację z Niemcami. Za-
twierdzał akt oskarżenia rotmistrza Witolda Pileckiego, 
który na polecenie polskiego podziemia organizował 
ruch oporu w obozie Auschwitz, a przez komunistycz-
ny wymiar sprawiedliwości został skazany na śmierć.

Czy Humer żałował swojego życia? Co po latach my-
ślał o tych, których torturował?

Do	pobrania:	Virtualo

 » Aneta Rzepka „Magia Kasztana”	 Cena:	9

Nie wierzysz w talizmany? Nie musisz. Wystarczy, że po-
zwolisz działać magii... Po śmierci rodziców życie Kami-
li całkowicie się zmienia. Musi opuścić dom, przyjaciół, 
ukochaną wieś i przeprowadzić się do stolicy, by za-
mieszkać z ciotką, której nie zna. Ma nadzieję, że kiedyś 
wróci do domu, ale świat pędzi do przodu, pozbawiając 
ją złudzeń. W pokonywaniu codziennych trudności po-
maga jej... kasztan i uczucie do chłopaka o kasztano-
wych oczach. Małgosia jest realistką twardo stąpającą 
po ziemi. Kocha, mocno i szczerze, niestety bez wzajem-
ności. A układ koleżeński to dla niej za mało. Próbując 
uciec przed uczuciem, pakuje się w spore kłopoty. Ofia-
rowany przez przyjaciółkę kasztan budzi uśmiech niedo-
wierzania, lecz wbrew rozsądkowi przyjmuje talizman, 
bo kto wie... „Magia kasztana” to powieść o codzien-
ności, w którą wplątała się czarodziejska nić nadziei...

Do	pobrania:	RW2010

 » Władysław Zdanowicz „Misjonarze 
z  Dywanowa (Trylogia)”	 Cena:	59,8

Po raz pierwszy w formie e-Booka! Monumentalna 
( ponad 2400 stron), pełna zaraźliwego humoru trylo-
gia, opowiadająca historię polskich żołnierzy na misji 
stabilizacyjnej w Iraku. O ile temat zdawać się może po-
ważny, sama trylogia porównywalna jest do kultowych 
„Przygód dzielnego wojaka Szwejka” i dostarcza znako-
mitej lektury na wiele dni.

Przemawia zarówno do męskiej, jak i żeńskiej czę-
ści czytelników, więc wspaniale nadaje się na gwiazd-
kowy prezent!

“Mamy więc szeregowego Leńczyka, który na skutek 
nieudanych przekrętów wyższych stopniem i nieszczę-
śliwego zbiegu okoliczności trafia na misję stabiliza-
cyjną (lub wojnę, jak chcą inni) do Iraku. A że szere-
gowy jest niezbyt bystry, dosyć prostolinijny i mówi 
szybciej niż myśli, staje się nieświadomym sprawcą 
wielu większych i mniejszych afer. Nie jest oczywiście 
sam, w wojsku chyba nikt nigdy nie jest sam. Na swej 
drodze spotyka wiele przedziwnych postaci dodają-
cych powieści kolorytu. Jest tu walczący z alkoholem 
służbista z  Żandarmerii i różne grupki starające się 
na handlu tymże alkoholem zarobić. Są też wszyst-
kowiedzący oficerowie, z których ogromną teoretycz-
ną wiedzą i chęcią trzymania się procedur równać się 
może jedynie ich jeszcze większe ego. Wreszcie są sta-
nowiący szkielet armii wszelkiej maści podoficerowie, 
wśród których znajdziemy tych porządnych walecz-
nych i  małych  kombinatorów zadekowanych na tyłach 
bazy.”

Do	pobrania:	Księgarnia	Zdanowicz

http://virtualo.pl/humer_inni/i121756/?f=title_eq:Humer i inni&q=humer+i+inni
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SNTQ1/magia-kasztana.html?title=Magia+kasztana
http://kwidzyn.osdw.pl/ksiazka/Zdanowicz-Wladyslaw/Misjonarze-z-Dywanowa-Trylogia,kwidzHA0QRDN7
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„Dave, przestań. Przestań... proszę. Przestań, 
Dave” – prosi superkomputer HAL nieprzejedna-
nego kosmonautę Dave’a Bowmana w słynnej, 
niezwykle przejmującej scenie pod koniec Ody-
sei kosmicznej 2001 Stanleya Kubricka. Bowman, 
nieomal wysłany na śmierć w przestrzeni kosmicz-
nej przez źle działającą maszynę, odłącza z lodo-
watym spokojem kolejne obwody pamięci, które 
kontrolują sztuczny mózg. „Dave, mój umysł błą-
dzi” – mówi HAL z rozpaczą. „Czuję to, czuję”.

Ja też to czuję. Od kilku lat mam nieprzyjemne wraże-
nie, że ktoś (lub coś) majstruje przy moim mózgu, przesu-
wając obwody neuronalne i przeprogramowując pamięć. 
Być może mój umysł jeszcze nie błądzi – tak przynajmniej 
mi się zdaje – ale z całą pewnością się zmienia. Nie myślę 
tak samo, jak myślałem kiedyś. Najsilniej to czuję, gdy czy-
tam. Niegdyś z łatwością pogrążałem się w lekturze książ-
ki albo długiego artykułu. Mój umysł dawał się uwieść 
zwrotom akcji bądź wymianom argumentów – i tak spę-
dzałem całe godziny, przemierzając długie bloki tekstu. 
Obecnie zdarza mi się to dość rzadko. Zaczynam się de-
koncentrować po stronie albo dwóch. Robię się niespo-
kojny, gubię wątek, rozglądam się za czymś innym do zro-
bienia. Mam wrażenie, że za każdym razem muszę na siłę 
kierować swoją niepokorną uwagę z powrotem na tekst. 
Pogrążanie się w „głębokiej lekturze”, kiedyś tak natural-
ne, obecnie przypomina walkę.

Chyba wiem, co się dzieje. Od ponad dziesięciu lat spę-
dzam sporo czasu w internecie, szukając informacji, surfu-
jąc, a od czasu do czasu także dodając coś do ogromnych 
baz danych online. Sieć jest prawdziwym darem niebios 
dla mnie jako pisarza. Proces zbierania materiałów, który 
kiedyś wymagał spędzenia wielu dni wśród bibliotecznych 
półek albo w czytelniach czasopism, obecnie trwa parę 
minut. Kilka wyszukiwań za pomocą Google, parę szyb-
kich kliknięć hiperłączy – i mam cały komplet faktów albo 
dokładny cytat, którego potrzebuję. Nie byłbym w stanie 
obliczyć, ile godzin albo ile litrów benzyny zaoszczędziłem 
dzięki internetowi. Obecnie załatwiam online większość 
spraw finansowych oraz znaczą część zakupów. Używam 
przeglądarki, aby zapłacić rachunki, zaplanować spotka-

nia, zarezerwować bilety lotnicze i pokoje w hote-
lach, wysłać zaproszenia i kartki z życzeniami. Na-
wet kiedy nie pracuję, często przedzieram się przez 
wirtualny gąszcz, czytając i pisząc e-maile, prze-
glądając nagłówki artykułów prasowych i postów 
na blogach, zapoznając się z najnowszymi wiado-
mościami na Facebooku, oglądając filmy, ściąga-
jąc muzykę albo po prostu przeskakując swobod-
nie z linku na link.

Internet stał się dla mnie uniwersalnym środ-
kiem przekazu – kanałem dostarczającym liczne infor-
macje, które za pośrednictwem moich oczu i uszu płyną 
do umysłu. Zalet bezpośredniego dostępu do tak boga-
tej i wygodnej w obsłudze bazy danych jest wiele: zo-
stały one obszernie omówione i należycie pochwalone. 
„ Google” – pisze Heather Pringle, autorka współpracu-
jąca z magazynem „Archaeology” – „to zadziwiający dar 
dla ludzkości, zbierający i przechowujący informacje oraz 
pomysły, które niegdyś były tak rozproszone po całym 
świecie, że mało kto miał szansę z nich korzystać”1. Z ko-
lei Clive Thompson z magazynu „Wired” zauważa: „Moż-
liwość perfekcyjnie dokładnego przywołania czegoś z si-
likonowej pamięci może się okazać niezwykłym skarbem 
dla ludzkiego myślenia”2.

Dobrodziejstwa te są prawdziwe – ale mają swoją cenę. 
Jak wskazywał Marshall McLuhan, media nie są wyłącznie 
kanałami informacji. Owszem, karmią umysł, lecz jedno-
cześnie kształtują proces myślenia. Wydaje mi się więc, 
że internet uszkadza moją zdolność koncentracji i kon-
templacji. Online czy nie, obecnie mój umysł jest nasta-
wiony na przyjmowanie wiadomości w taki sposób, w jaki 
dostarcza ich internet, czyli w postaci szybko płynące-
go  strumienia danych. Kiedyś byłem nurkiem w morzu 

 1 Heather Pringle, Is Google Making Archaeologists Smarter? [on-

line], wpis z 27 lutego 2009 na blogu Beyond Stone and Bone 

(Archaeological Institute of America) [dostęp: 1 grudnia 2011], 

http://archaeology.org/blog/?p=332.

 2 Clive Thompson, Your Outboard Brain Knows All, „Wired”, paź-

dziernik 2007.
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słów, teraz ślizgam się po ich powierzchni jak na skute-
rze wodnym.

Być może stanowię odchylenie od normy, element od-
stający. Wydaje się jednak, że prawda jest inna. Gdy opo-
wiadam moim znajomym o trudnościach z czytaniem, 
okazuje się, że wielu z nich boryka się z podobnymi kłopo-
tami. Im częściej korzystają z internetu, tym usilniej mu-
szą walczyć o to, by utrzymać uwagę na dłuższych tek-
stach. Niektórzy moi znajomi odczuwają obawę, że stają 
się chronicznie roztrzepani. Wielu autorów blogów, któ-
re czytuję, również wspomina o tym zjawisku. Scott Karp, 
który pracował kiedyś w redakcji czasopisma, a teraz pi-
sze blog o mediach internetowych, wyznaje, że przestał 
w ogóle czytać książki. „Studiowałem filologię i byłem 
prawdziwym molem książkowym” – pisze Karp. „Co takie-
go się stało?” – pyta, a następnie zastanawia się nad od-
powiedzią: „A jeśli czytam wyłącznie teksty w internecie 
nie tyle dlatego, że zmienił się mój sposób czytania – to 
znaczy po prostu tak mi jest wygodniej – ale dlatego, że 
zmienił się mój sposób MYŚLENIA?”3.

Bruce Friedman, który prowadzi blog o zastosowaniu 
komputerów w medycynie, również opisuje, jak internet 
zmienia nawyki jego umysłu: „Straciłem już prawie całko-
wicie zdolność czytania i przyswajania dłuższych artyku-
łów publikowanych w sieci czy wydrukowanych w gaze-
cie”4. Friedman, który z zawodu jest patologiem i pracuje 
na University of Michigan Medical School, rozwinął tę myśl 
w naszej rozmowie telefonicznej. Powiedział, że jego my-
ślenie ma teraz charakter staccato, ponieważ tak szybko 
przebiega wzrokiem krótkie akapity tekstów publikowa-
nych online. „Nie jestem już w stanie czytać Wojny i po-
koju” – przyznaje. „Straciłem tę umiejętność. Nawet wpis 
na blogu liczący więcej niż trzy, cztery akapity okazuje się 
za długi, więc tylko muskam go wzrokiem”.

Philip Davis – doktorant komunikacji na Cornell Uni-
versity oraz autor części wpisów na blogu Society for 
Scholarly Publishing – wspomina, jak kiedyś, w latach 
dziewięćdziesiątych, pokazał znajomej, jak się korzysta 
z przeglądarki. Davis przyznaje, że czuł się „zadziwiony”, 
a „nawet zirytowany”, gdy kobieta zatrzymywała się dłu-
żej, by czytać teksty w kolejnych witrynach. „Nie czyta 

 3 Scott Karp, The Evolution From Linear Thought to Networked 

Thought [online], wpis z 9 lutego 2009 na blogu Publishing 2.0 

[dostęp: 1 grudnia 2011], http://publishing2.com/2008/02/09/

the-evolution-from-linear-thought-to-networked-thought.

 4 Bruce Friedman, How Google Is Changing Our Information-se-

eking Behavior [online], wpis z 6 lutego 2008 na blogu Lab Soft 

News [dostęp: 1 grudnia 2011], http://labsoftnews.typepad.com/

lab_soft_news/2008/02/how-google-is-c.html.

się stron internetowych, tylko klika się podlinkowane sło-
wa!” – ganił znajomą. „Dużo czytam – przynajmniej teo-
retycznie, a tak naprawdę wcale tego nie robię” – pisze 
Davis. „Muskam wzrokiem. Przewijam. Mam mało cier-
pliwości dla długich, rozwlekłych wywodów pełnych niu-
ansów, mimo że sam oskarżam innych o nazbyt uprosz-
czone przedstawianie świata”5.

Karp, Friedman i Davis, wykształceni ludzie pełni za-
pału do pisania, zdają się niezbyt przejmować spadkiem 
swoich umiejętności czytania i koncentracji. Uważają oni 
bowiem, że – zważywszy wszystkie za i przeciw – korzy-
ści, jakie czerpią z internetu (między innymi szybki do-
stęp do mnóstwa wiadomości, bardzo sprawne wyszuki-
wanie informacji i ich filtrowanie, łatwy sposób dzielenia 
się opiniami z małą, lecz zainteresowaną publicznością), 
rekompensują utratę zdolności siedzenia bez ruchu i prze-
wracania kolejnych stron książki albo czasopisma. Fried-
man w e-mailu do mnie napisał, że „jeszcze nigdy nie był 
tak płodny” jak ostatnimi czasy i że zawdzięcza to „swo-
jemu blogowi oraz umiejętności przeglądania czy też ska-
nowania »ton« informacji z sieci”. Karp z kolei uważa, że 
czytanie wielu krótkich, podlinkowanych fragmentów in-
formacji online jest skuteczniejszym sposobem na rozwi-
janie umysłu niż czytanie „dwustupięćdziesięciostronico-
wych książek”. „Mimo to” – przyznaje autor – „nie jesteśmy 
jeszcze w stanie zrozumieć w pełni wyższości rozbiegają-
cego się w różne strony jak sieć sposobu myślenia, ponie-
waż porównujemy go z naszym starym, linearnym proce-
sem myślowym”6. Davis rozmyśla: „Być może z powodu 
internetu stałem się mniej cierpliwym czytelnikiem, lecz 
mimo to uważam, że na wiele różnych sposobów stałem 
się mądrzejszy. Większa liczba połączeń prowadzących do 
różnych dokumentów, artefaktów, ludzi przekłada się na 
większą liczbę wpływów zewnętrznych na moje myślenie, 
a więc i na moje pisanie”7. Wszyscy trzej wiedzą, że ow-
szem, poświęcili coś ważnego, ale nie chcą tego odzyskać.

Niektórym już sama idea czytania książki wydaje się 
staroświecka, a może nawet śmieszna – jak własnoręcz-
ne szycie sobie koszul albo samodzielne rozbieranie mię-
sa. „Nie lubię czytać książek” – mówi Joe O’Shea, były 

 5 Philip Davis, Is Google Making Us Stupid? Nope! [online], wpis 

z 16 czerwca 2008 na blogu The Scholarly Kitchen [dostęp: 

1 grudnia 2011], http://scholarlykitchen.sspnet.org/2008/06/16/

is-google-making-us-stupid-nope.

 6 Scott Karp, Connecting The Dots of The Web Revolution [on-

line], wpis z 17 czerwca 2008 na blogu Publishing 2.0 [do-

stęp: 1 grudnia 2011], http://publishing2.com/2008/06/17/

connecting-the-dots-of-the-web-revolution.

 7 Philip Davis, op. cit.

http://publishing2.com/2008/02/09/
http://labsoftnews.typepad.com/
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http://publishing2.com/2008/06/17/
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 przewodniczący samorządu studenckiego na Florida Sta-
te University i laureat Rhodes Scholarship z 2008 roku. 
„Wolę korzystać z Google i stamtąd szybko przyswajać in-
formacje, których potrzebuję”. O’Shea, student filozofii, 
nie widzi żadnego powodu, dlaczego miałby brnąć przez 
całe rozdziały długiego tekstu, skoro minutę lub dwie zaj-
muje mu wybranie odpowiednich fragmentów dzięki Go-
ogle Książki. „Siedzenie i przebijanie się przez książkę od 
deski do deski nie ma sensu” – wyznaje O’Shea. „Nie jest 
to dobry sposób na wykorzystywanie mojego czasu, sko-
ro mogę uzyskać wszystkie potrzebne informacje szyb-
ciej za pomocą internetu”. O’Shea uważa, że kiedy tylko 
ktoś się staje „doświadczonym łowcą” online, książki oka-
zują się zbędne8.

Joe O’Shea wydaje się raczej przypadkiem potwierdza-
jącym regułę niż wyjątkiem od niej. W 2008 roku firma 
badawcza i konsultingowa nGenera opublikowała analizę 
wpływu, jaki korzystanie z internetu wywiera na młodych 
ludzi. Przeprowadzono rozmowy z około sześcioma tysią-
cami przedstawicieli tak zwanego pokolenia sieci – czy-
li z dziećmi, które dorastały, korzystając z internetu na 
co dzień. „Pełne zanurzenie w cyfrowym świecie” – pisze 
szef zespołu badawczego – „wpłynęło nawet na sposób, 
w jaki badani przyswajają informacje: nie zawsze czytają 
całą stronę od lewej do prawej i od góry do dołu, raczej 
pomijają pewne fragmenty, aby znaleźć informacje, które 
ich interesują”9. Na wykładzie podczas niedawnego spo-
tkania Phi Beta Kappa na Duke University profesor Kathe-
rine Hayles wyznała: „Nie potrafię już zachęcać studen-
tów do czytania książek w całości”10. Hayles wykłada język 
angielski, a studenci, o których wspomina, są filologami.

Ludzie wykorzystują internet na wiele różnych spo-
sobów. Niektórzy są gorliwymi, a nawet kompulsywny-
mi konsumentami najnowszych technologii. Mają konta 
w dziesiątkach serwisów i subskrybują mnóstwo newslet-
terów. Blogują i tagują, korzystając z komórek i z Twitte-
ra. Innym zaś nie zależy tak bardzo na torowaniu nowych 
dróg, niemniej spędzają dużo czasu online, stukając w kla-
wiaturę komputera osobistego, laptopa albo komórki. In-
ternet stał się im niezbędny w pracy, w nauce, w życiu to-

 8 Don Tapscott, How Digital Technology Has Changed The Bra-

in [online], „Business-Week Online”, 10 listopada 2008 [dostęp: 

1 grudnia 2011], www.businessweek.com/technology/content/

nov2008/tc2008117_034517.htm.

 9 Don Tapscott, How to Teach And Manage „Generation Net” [onli-

ne], „BusinessWeek Online”, 30 listopada 2008 [dostęp: 1 grudnia 

2011], www.businessweek.com/technology/content/nov2008/

tc20081130_713563.htm.

	10 Cyt. za: Naomi S. Baron, Always On. Language in an Online and 

Mobile World, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 204.

warzyskim – a często we wszystkich trzech dziedzinach 
jednocześnie. Jeszcze inni logują się tylko parę razy dzien-
nie: aby sprawdzić pocztę, przeczytać wiadomości, po-
szukać potrzebnych informacji albo zrobić jakieś zakupy. 
Oczywiście nie brakuje też ludzi, którzy w ogóle nie korzy-
stają z internetu, ponieważ nie mogą sobie na to pozwolić 
albo dlatego, że nie chcą. Oczywiste jednak pozostaje to, 
że dla społeczeństwa jako pewnej całości internet stał się 
– w ciągu zaledwie dwudziestu lat, odkąd programista Tim 
Berners-Lee napisał kod World Wide Web – środkiem ko-
munikacji oraz przekazu informacji z wyboru. Zakres wy-
korzystania tego medium jest bezprecedensowy, nawet 
jeśli się go zmierzy standardami mass mediów dwudzie-
stego wieku, skala wpływu zaś – równie wielka. Z wyboru 
lub z konieczności przyjęliśmy z całym dobrodziejstwem 
inwentarza niepowtarzalnie szybki tryb gromadzenia in-
formacji przez internet oraz ich przekazywania.

Wydaje się, że dotarliśmy – co zapowiadał Marshall 
McLuhan – do ważnego punktu w historii intelektu i kultu-
ry, do momentu przejścia między dwoma modelami my-
ślenia. W zamian za nieprzebrane bogactwa, które daje 
nam internet (tylko zrzęda nie chce ich widzieć), oddaje-
my to, co Karp nazywa „naszym starym procesem myśle-
nia linearnego”. Spokojny, skoncentrowany, niezmącony 
umysł linearny zostaje odsunięty na bok przez nowy typ 
umysłu, który chce i musi przyjmować oraz oddawać in-
formacje w porcjach krótkich, chaotycznych i często po-
krywających się zawartością – im szybciej, tym lepiej. John 
Battelle, który był kiedyś redaktorem w czasopiśmie oraz 
wykładowcą dziennikarstwa, a obecnie prowadzi interne-
tową agencję dziennikarską, opisał intelektualny zgrzyt, 
jakiego doświadcza, gdy przebiega wzrokiem strony inter-
netowe: „Kiedy majsterkuję w czasie rzeczywistym przez 
wiele godzin, »czuję«, jak mój umysł się rozjaśnia, »czuję«, 
jak staję się mądrzejszy”11. Większość z nas ma podobne 
uczucia, gdy jest online. Odurzają nas one, i to w takim 
stopniu, że odwracają uwagę od głębszych konsekwen-
cji poznawczych, jakie przynosi korzystanie z internetu.

Przez pięć ostatnich wieków – odkąd prasa drukarska 
Gutenberga przyczyniła się do upowszechnienia czytania 
książek – w sztuce, w nauce i w społeczeństwie najważ-
niejszą rolę odgrywa linearny umysł literacki. Jest to rów-
nie giętki co przenikliwy, pełen polotu umysł renesansu, 
racjonalny umysł oświecenia, nowatorski umysł rewolucji 
przemysłowej, a nawet wywrotowy umysł modernizmu. 
Wkrótce jednak umysł ten może należeć do przeszłości. «

 11 John Battelle, Google. Making Nick Carr Stupid, but It’s Made 

This Guy Smarter [online], wpis z 10 czerwca 2008 na blogu Se-

archblog [dostęp: 1 grudnia 2011], http://battellemedia.com/ar-

chives/004494.php.
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Małgorzata łaDa

• 2 grubsze plastry szynki lub innej wędliny

• 2 jabłka dość kwaśne

• 2 ogórki kwaszone

• 2 jajka na twardo

• 1 łyżka posiekanej natki z pietruszki

• 2-3 liście sałaty

•  2 łyżki majonezu lub 2 łyżki kwaśnej śmietany 

rozmieszanej z 1 łyżeczką musztardy

• sól, pieprz

Szynkę	pokroić	w kostkę,	jabłka	i ogórki	–	razem	ze	
skórką	–	pokroić	w dość	grubą	kostkę.
Jajka	 i natkę	 posiekać.	Wszystkie	 składniki	 wy-
mieszać	dokładnie,	 dodać	majonez,	 sól	 i pieprz.	
	Salaterkę	wyłożyć	sałatą	i delikatnie	przełożyć	na	
nią	sałatkę.	Można	udekorować	natką	oraz	kawał-
kami	jabłek.

S M A C Z N E G O «

Sałatka  
Z jabłkieM
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