


http://nikon.pl/promocje
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Łatwy dostęp do muzyki z każdego źródła
Wszechstronna łączność bezprzewodowa (Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth), obsługa plików wyso-
kiej rozdzielczości, kompatybilność z systemem MusicCast – Yamaha WX-030 ma to wszyst-
ko i dodaje jeszcze coś. Możesz ustawić go niemal wszędzie lub zawiesić na ścianie, a dzięki 
funkcji Bluetooth output prześlesz muzykę z WX-030 do dowolnych urządzeń Bluetooth, 
np. słuchawek bezprzewodowych. 

Autoryzowane salony sprzedaży: www.audioklan.pl
Więcej informacji na temat Yamaha MusicCast
znajdziesz na www.MusicCast.pl

WX-030 Głośnik bezprzewodowy
z systemem MusicCast

http://www.tophifi.pl/yamaha-wx-030.html?utm_source=imagazine&utm_medium=pdf&utm_content=20-rabatu&utm_campaign=yamaha-wx-030
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Kupując Zeppelina, na pewno nie kupujemy 

jedynie głośnika. Kupujemy element wypo-

sażenia mieszkania, element jego wystroju 

w takim samym stopniu jak obraz, ozdobny 

kwietnik lub wazon.t

Dla ludzi odwiedzających serwis stajemy 

się jednym z tysięcy zdjęć, przedmiotem 

marketingu i reklamy. Średnie uczucie, które 

trzeba wziąć na klatę.

Skoro na poczcie, można dziś kupić prefa-

brykowane listy do św. Mikołaja – raczej nie 

dziwmy się, że późniejsza młodzież o kultu-

rze, sztuce czy designie wie niewiele.

Kilka dni temu napisałem, że nie kupiłem 

iPada Pro. Bo jest za duży. Bo nie ma 3D 

Touch. Bo byłem głupi. Te słowa piszę na 

jego ekranowej klawiaturze.

Już za chwilę święta. Już za chwilę będziemy rodzin-

nie spędzać czas przy wigilijnym stole. Chwilę potem 

nastąpi moment, na który wszyscy od dziecka czekają 

– rozpakowywanie prezentów. Nie ma się co wsty-

dzić, że nadal na to czekacie. To normalne. Dziecko jest 

w każdym z nas. Czy byliście przewidujący i napisaliście 

listy do św. Mikołaja, aby niespodzianka była tym, na 

co wyczekujecie? Chyba że nie wiecie jeszcze, czego 

byście chcieli. Może zastanawiacie się też, co kupić bli-

skim? My wam pomożemy. W najnowszym numerze 

iMaga, już tradycyjnie, prezentujemy nasz poradnik 

zakupowy. Jak już będziecie zmęczeni podejmowaniem 

trudnych decyzji prezentowych, usiądźcie wygodnie 

i poczytajcie resztę naszego magazynu, w którym, jak 

zwykle, znajdziecie wiele wartościowych treści.

Korzystając z okazji, chciałbym złożyć Wam życzenia 

bożonarodzeniowo-noworoczne. Odpoczywajcie, 

spędzajcie najbliższy czas w gronie rodziny i przyja-

ciół, ładujcie baterie na Nowy Rok i bądźcie z nami!

Wszystkiego najlepszego!     Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA KRZYSZTOF KOŁACZ

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

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


Inteligentny system oświetleniowy Philips Hue

16 milionów kolorów, możliwość aranżacji różnych scen 

świetlnych (wspierających m.in. relaks lub koncetrację) 

i synchronizacja audio/video, geofencing.

System umożliwia sterowanie aż 50 źródłami światła 

jednocześnie. Jest oparty na energooszczędnej technologii 

LED. Współpracuje z systemami iOS i Android. Jest 

kompatybilny z WiFi oraz z najbardziej popularnym 

i wiarygodnym protokołem transmisji danych - ZigBee. Można 

go powiązać z kanałami danych poprzez usługę IFTTT, 

a od 2016 roku zintegrować z Apple HomeKit, platformą dla 

inteligentnego domu.

W skład rodziny produktów Hue wchodzą: żarówki, nowoczesne lampy Hue Beyond (dwa niezależne moduły świetlne), Hue 

Iris, Hue Bloom oraz przenośna Hue Go,  taśmy LED, a także przełącznik Hue Tap uruchamiany za pomocą energii kinetycznej.

www.philips.pl/hue

https://www.youtube.com/watch?v=lCv4r3wgsPQ
www.philips.pl/hue
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Monitor BenQ z serii SW wyposażono we wszystko czego potrzebujesz do pracy z profesjonalną 
fotografią. Niezwykła precyzja wyświetlania barw dzięki przestrzeni barwnej Adobe RGB,
oprogramowaniu do kalibracji sprzętowej, 10-bitowemu panelowi i 14-bitowej tablicy LUT. 
Monitor z tak precyzyjnym odwzorowaniem barw nigdy wcześniej nie był tak przystępny!

 • 27-calowy panel o rozdzielczości
 2560x1440 QHD
 • 99% pokrycia przestrzeni barwnej
 Adobe RGB
 • 10-bitowy panel IPS
 • 14-bitowa tablica 3D LUT

 • Średnia Delta E≤2
 • Kalibracja sprzętowa za
 pomocą dołączonego
 oprogramowania
 Palette Master Element
 • W zestawie dedykowana osłona ekranu

SW2700PT – Monitor o krytycznym znaczeniu barwy

Szukaj:
• Cortland.pl 
• Wzorniki.eu 
• ColorConfidence.com

Tylko:

2434,96 + VAT

Kluczowe cechy:

Szeroki gamut – 99% przestrzeni Adobe RGB

http://www.cortland.pl/benq-sw2700pt.html
http://wzorniki.eu/monitor-benq-sw2700pt
http://shop.colourconfidence.com/pl/product.php?xProd=5602
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“WSZYSTKO O IOS 9, OS X EL 
CAPITAN I WATCHOS 2” JUŻ 
MOŻNA KUPIĆ
Do iBooksstore wskoczyło “Wszystko o iOS 9, OS X 

El Capitan i watchOS 2” w promocyjnej cenie €0.99. 

Jednocześnie książka miała być również dostępna 

w naszej aplikacji iMagazine, ale… nie jest, bo jeszcze 

nie została zatwierdzona.

Czytaj dalej...

ŚWIĄTECZNY SPOT 
APPLE
Na dzień przed Świętem Dziękczynienia 

w Stanach Zjednoczonych Apple udo-

stępnia swój pierwszy tegoroczny spot 

związany ze świętami Bożego Narodzenia. 

W 90 sekundowym klipie obok produktów 

Apple’a zobaczymy Stevie’go Wondera 

oraz Andra Daye.

Czytaj dalej...

APPLE PO CICHU 
ODŚWIEŻYŁO PORT 
LIGHTNING W IPADZIE PRO
Apple ma manię wprowadzania nowych rzeczy, któ-

rymi raczej się nie chwalą. Ot, iPhone 6s jest wodo-

odporny, ale nigdzie oficjalnie tego nie znajdziemy. 

W iPadzie Pro z kolei wprowadzili nowy, znacznie 

szybszy port Lightning.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/11/26/wszystko-o-ios-9-os-x-el-capitan-i-watchos-2-juz-mozna-kupic/
http://imagazine.pl/2015/11/25/swiateczny-spot-apple/
https://www.youtube.com/watch?v=hjBZoOs_dXg
http://imagazine.pl/2015/11/13/apple-po-cichu-odswiezylo-port-lightning-w-ipadzie-pro/ 
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HISZPAŃSKA LOTERIA DE 
NAVIDAD Z WZRUSZAJĄCĄ 
REKLAMĄ W STYLU PIXARA 
Nienawidzę reklam. Zdecydowana większość z nich to pod-

łej jakości, nic nie wnoszące w życie śmieci, których chyba 

jedynym celem jest wywołanie irytacji wśród oglądających. 

Oraz zrobienie z nich głupków przy okazji… Ale po obejrze-

niu najnowszej produkcji dla Hiszpańskiej Narodowej Loterii 

odzyskałem wiarę w ludzi tworzących spoty telewizyjne.

Czytaj dalej...

TOY STORY: 20 LAT 
OD PREMIERY 
PIERWSZEGO 
FILMU 
STEVE’A JOBSA
22.11.2015 minęło 20 lat od premiery 

Toy Story. Od dwóch dekad anima-

cja komputerowa co chwila pojawia 

się na srebrnym ekranie. Ten wielki 

dziecięcy hit nie powstałby gdyby 

nie Steve Jobs.

Czytaj dalej...

SHOT ON IPAD AIR 2 
WROCLOVE EUROPEAN 
CAPITAL OF CULTURE 2016
Po sukcesie wystawy fotograficznej “Shot on iPhone 6 

Wroclove #bezbarier” ponownie zaangażowaliśmy się 

jako patron medialny przy kolejnym projekcie Łukasza 

Banaszaka – „Shot on iPad Air 2 Wroclove European 

Capital of Culture 2016”. Oddaję głos autorowi, organiza-

torowi wystawy…

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/11/24/hiszpanska-loteria-de-navidad-z-wzruszajaca-reklama-w-stylu-pixara/
https://www.youtube.com/watch?v=tY3vQTrCn7I
http://imagazine.pl/2015/11/23/toy-story-20-lat-od-premiery-pierwszego-filmu-stevea-jobsa/
http://imagazine.pl/2015/11/20/shot-on-ipad-air-2-wroclove-european-capital-of-culture-2016/
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Obecnie większość usługodawców kablowych oferuje dostęp do Internetu z prędkością 

ok. 100 Mb/s. Jeżeli posiadamy kilkuletni router, maksymalna prędkość pobierania danych 

z Internetu przy połączeniu bezprzewodowym wynosi od 27Mb/s do ok. 75 Mb/s. Oznacza 

to, że w idealnych warunkach jesteśmy w stanie wykorzystać tylko część maksymalnego 

transferu oferowanego przez dostawcę. Rozwiązaniem problemu może być router obsłu-

gujący połączenia w paśmie 5GHz, najlepiej w nowym standardzie 802.11ac, taki jak TP-LINK 

Archer C20.

Nowy router TP-LINK rozgłasza 2 sieci WiFi: jedną w paśmie 5GHz w standardzie 802.11ac 

o prędkości do 433Mb/s i drugą w paśmie 2.4GHz, która pozwala na podłączenie do domo-

wej sieci starszych laptopów czy tabletów. Wbudowany 4-portowy przełącznik sieciowy 

pozwoli natomiast na podłączenie do Internetu urządzeń pozbawionych modułu WiFi 

Gdy jesteśmy niezadowoleni z prędkości Internetu w naszym domu, najczęściej 

winą obarczamy operatora, zarzucając mu niską jakość świadczonych usług. 

Tymczasem przyczyną może być nasz przestarzały sprzęt…  

TP-LINK ARCHER C20 – DOBRY ROUTER DLA 
NOWOCZESNEJ SIECI.
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np. telewizora, dekodera czy konsoli.  

Dodatkowo Archer C20 wyposażony jest 

w port USB służący do podłączenia dysku 

lub drukarki sieciowej, dzięki czemu 

zyskamy do nich bezprzewodowy dostęp 

na wszystkich naszych urządzeniach.

Wydajność połączenia i duży zasięg 

zapewniają dwie zewnętrzne anteny. 

Poza tym urządzenie oferuje szereg przy-

datnych opcji, w tym tworzenia sieci 

bezprzewodowej dla gości (zarówno 

w paśmie 2.4 jak i 5GHz), kontrolę pasma 

w oparciu o adres IP, funkcję kontroli 

rodzicielskiej pozwalającą na ogranicze-

nie dostępu do sieci wybranym użytkow-

nikom czy też możliwość zestawienia 

mostu WDS.

Router Archer C20 jest już dostępny w sprze-

daży. Produkt objęty jest 24-miesięczną 

gwarancją. Router kosztuje około 150zł.

TP-LINK Archer C20          

Specyfikacja techniczna
• Porty 4 porty LAN 10/100Mb/s
• 1 port WAN 10/100Mb/s
• 1 port USB 2.0
• Przyciski Przycisk WPS/Reset
• Przełącznik Wireless On/Off
• Wyłącznik
• Wymiary (S x G x W) 230 x 144 

x 35mm (9.1 x 5.7 x 1.4 cala)
• Typ anteny 

2 dwupasmowe anteny dookólne 
• Prędkość transmisji 5GHz: do 433Mb/s
• 2.4GHz: do 300Mb/s
• Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 

64/128bitowe szyfrowanie WEP / WPA 
/ WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

• Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, 
lokalna kontrola dostępu do panelu 
zarządzania, lista hostów, harmonogram 
dostępu, zarządzanie regułami

• Udostępnianie urządzeń USB: 
Serwer Samba (udostępnianie dysków) / 

FTP / Serwer mediów / Serwer druku

Pełna specyfikacja dostępna jest na stronie 

internetowej www.tp-link.com.pl.

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.tp-link.com.pl


Jesteśmy naukowcami, którzy poświęcają swój czas sztuce fotografii. DxO rozwija najbardziej 
zaawansowane na świecie technologie przetwarzania obrazu, które umożliwiły przechwytywanie 

obrazów o najwyższej jakości w ponad 300 milionach dostępnych obecnie urządzeń.

Dystrybucja w Polsce: www.xpdistribution.com / +48 22 397 16 13
Zamów na www.ColorConfidence.com lub u partnerów handlowych.

DxO prezentuje rewolucyjny aparat
 o jakości lustrzanki, który łączysz
bezpośrednio z iPad® lub iPhone®

DxO, DxO ONE, DxO OpticsPro, DxO FilmPack, DxO ViewPoint, DxO Analyzer oraz DxOMark są znakami towarowymi DxO Labs S.A. Apple, iPad
i iPhone są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach.

MATRYCA
1”

PRZESŁONA
f/1.8

MEGAPIKSELE
20.2

OGNISKOWA
32mm

http://www.dxo.com/us/dxo-one#
http://www.xpdistribution.com
http://shop.colourconfidence.com/pl/product.php?xProd=5657
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IFIXIT ROZBIERA APPLE 
PENCIL
Choć jeszcze nie jest łatwo go dostać, Apple Pencil trafił 

już w ręce ekipy iFixit, dzięki czemu możemy się dowie-

dzieć, co skrywa w środku.

Czytaj dalej...

ADOBE WYPUSZCZA 
LIGHTROOMA 2015.3 / 6.3
Adobe wypuścił bardzo ważną łatkę do 

Lightrooma, podnosząc jego wersję do 6.3 

w przypadku wersji pudełkowej oraz do 

2015.3 w przypadku edycji Creative Cloud.

Czytaj dalej...

INŻYNIER GOOGLE 
PRZESTRZEGA PRZED 
UŻYWANIEM KABLA 
USB DO USB TYPU C OD 
ONEPLUS 
Inżynier pracujący w Google, Benson Leung, wziął 

się za testowanie kabli USB Typu C, aby sprawdzić, 

które są warte uwagi, a które nadają się do śmietnika. 

Okazuje, że mam jeden z tych, który nadaje się do 

tego ostatniego.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/11/20/ifixit-rozbiera-apple-pencil/
http://imagazine.pl/2015/11/18/adobe-wypuszcza-lightrooma-2015-3-6-3/
http://imagazine.pl/2015/11/19/inzynier-google-przestrzega-przed-uzywaniem-kabla-usb-do-usb-typu-c-od-oneplus/
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MAGNETYCZNA STACJA 
ŁADUJĄCA OD APPLE 
DLA WATCHA JUŻ 
DOSTĘPNA! 
Norbert pisał, że Magnetyczna Stacja Ładująca 

dla Apple Watcha, produkcji Apple, będzie 

dostępna w ciągu najbliższych paru dni 

– no więc już jest, nie musicie dłużej czekać. 

Ciekawostką jest fakt, że jest wyraźnie opisana 

jako model biały. Czy to oznacza, że pojawi się 

również w alternatywnych barwach?

Czytaj dalej...

NIEULECZALNIE CHORY DANIEL OBEJRZY STAR WARS: THE 
FORCE AWAKENS – SPEŁNI SIĘ JEGO OSTATNIE ŻYCZENIE
Daniel Fleetwood, 32-letni fan Gwiezdnych Wojen, w lipcu br. dowiedział się, że ma rzadkiego raka tkanki 

i pozostały mu dwa miesiące życia. Od tamtej pory postęp jego choroby był na tyle szybki, że podejrzewam, 

że prawdopodobnie nie dożyje grudniowej premiery. Jego żona, Ashley, chcą spełnić jego ostatnie życzenie 

rozpoczęła kampanię na Twitterze pod hashtagiem #ForceForDaniel.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/11/18/magnetyczna-stacja-ladujaca-od-apple-dla-watcha-juz-dostepna/
http://imagazine.pl/2015/11/06/nieuleczalnie-chory-daniel-obejrzy-star-wars-the-force-awakens-spelni-sie-jego-ostatnie-zyczenie/ 
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NOWE KATEGORIE 
W APP STORE NA 
APPLE TV 
Nowe Apple TV jest dopiero na początku 

swojej drogi. App Store dla telewizyjnej 

przystawki dostało właśnie pięć nowych 

kategorii. Teraz przeszukiwanie, tej 

powiększającej się bazy aplikacji będzie 

nieco łatwiejsze.

Czytaj dalej...
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CO JUŻ WIEMY 
O “PRZEBUDZENIU MOCY”?
„Coś się przebudziło. Czy poczułeś to?” Takimi słowami 28 listo-

pada zeszłego roku w kolejnym rozdziale sagi Gwiezdnych 

Wojen przywitał nas Najwyższy Lider Snoke. Mimo, że wyda-

rzenia po „Powrocie Jedi” zostały dawno spisane w książkach 

z Rozszerzonego Uniwersum, JJ Abrams dostał wolną rękę przy 

tworzeniu „Przebudzenia Mocy”. Trzeba przyznać – trochę zasza-

lał. Zupełnie nowe postaci, inne ugrupowania, można się w tym 

pogubić. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na krótki przewodnik po 

tym, co już wiemy o najnowszym epizodzie tej wspaniałej historii.

Czytaj dalej...

APPLE MUSIC 
W WERSJI BETA 
DOSTĘPNE NA 
ANDROIDA
Ponad cztery miesiące po 

premierze Apple Music 

usługa dorobiła się własnej 

aplikacji na urządzenia z sys-

temem Android. Naturalnie, 

jest dostępna za darmo 

w sklepie Google Play.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/11/25/nowe-kategorie-w-app-store-na-apple-tv/
http://imagazine.pl/2015/11/18/co-juz-wiemy-o-przebudzeniu-mocy/
http://imagazine.pl/2015/11/10/apple-music-w-wersji-beta-dostepne-na-androida/
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Odporne na pot oraz zaprojektowane tak, żeby nie wypadać z uszu słuchawki są dosko-

nałą propozycją dla aktywnych sportowców. Ich lekka forma nie ogranicza w żaden sposób, 

a wbudowany akumulator zapewnia aż 8 godzin pracy! Zaprojektowane tak, żeby nie wypa-

dać z uszu, swoim brzmieniem motywują do większego wysiłku. 

Legendarne brzmienie JBL gwarantują najwyższej klasy przetworniki dynamiczne 5,8mm. 

Ponieważ JBL Reflect Mini BT są bezprzewodowe, to sportowców nie ograniczają żadne 

zbędne przewody. Pilot z mikrofonem wyposażono w trzy przyciski, którymi kontrolować 

JBL Reflect Mini BT to bezprzewodowe słuchawki sportowe, które charakteryzuje 

dynamiczne brzmienie i odblaskowa kolorystyka – doskonałe do treningów 

również po zmierzchu. 

JBL REFLECT MINI BT
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można między innymi głośność odtwarzanej muzyki. 

Dzięki klasie wodoszczelności IPX4 słuchawki są odporne 

na pot i w prosty sposób można również utrzymać je 

w czystości.

JBL Reflect Mini BT to propozycja najmniejszych i superlek-

kich bezprzewodowych słuchawek sportowych marki JBL, 

które zapewniają wielogodzinny komfort użytkowania. 

Poprawiają widoczność osoby trenującej dzięki odblasko-

wym kolorom, które odbijają światło, podobnie jak odbla-

ski. Pilot pozwala również odbierać i kończyć rozmowy 

telefoniczne. Technologia Bluetooth to pełna wolność 

użytkowania oraz komfort intensywnych ćwiczeń.

Słuchawki są dostępne w czterech wersjach kolorystycz-

nych: czarne, czerwone, niebieskie, turkusowe.

JBL Reflect Mini BT          

W zestawie
• 1 słuchawki bezprzewodowe 

JBL Reflect Mini BT 

• 3 przyciskowy pilot z mikrofonem

• 2 rozmiary ergonomicznych 
nakładek sportowych

• 2 rozmiary nakładek zwykłych

• karta gwarancyjna

• 

Specyfikacja techniczna
• Przetworniki dynamiczne 5.8mm 

• Pasmo przenoszenia 10kHz-22kHz

• Technologia Bluetooth

• Cena: 419 zł

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


WEB SUMMIT 2015 – DZIEŃ PIERWSZY 
Zanim przejdę do relacji z pierwszego dnia konferencji, warto wspomnieć o poprzedzającym go wieczo-

rze, podczas którego w centrum Dublina zorganizowano szereg wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Ku 

mojemu zaskoczeniu, z zaledwie dwugodzinnym wyprzedzeniem zaproszono mnie na najbardziej presti-

żową imprezę – ekskluzywną kolację dla mówców i przedstawicieli mediów, którą zorganizowano w Christ 

Church Cathedral, jednym z najważniejszych zabytków stolicy Irlandii. Podczas tego wydarzenia udało mi 

poznać dziennikarzy z Włoch, USA i Anglii, a także porozmawiać z twórcami kilku interesujących projektów.

Czytaj dalej...
Dzień drugi...
Dzień trzeci...

KIM JEST POLSKI CZYTELNIK EBOOKÓW? 
Typowy nabywca ebooka to młoda, aktywna zawodowo osoba, mieszka-

niec dużego miasta województwa mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego 

lub wielkopolskiego. Najczęściej po studiach, w wieku 25-44 lat, która średnio 

kupuje od 1 do 3 ebooków miesięcznie. Takie wnioski płyną z sondy zrealizowa-

nej przez firmę Virtualo – dystrybutora książek elektronicznych.

Czytaj dalej...
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http://imagazine.pl/2015/11/03/web-summit-2015-dzien-pierwszy/
http://imagazine.pl/2015/11/04/web-summit-dzien-drugi/
http://imagazine.pl/2015/11/06/web-summit-2015-dzien-trzeci/
http://imagazine.pl/2015/11/17/kim-jest-polski-czytelnik-ebookow/
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LIMITOWANA EDYCJA 
KALENDARZA ŚCIENNEGO NA 
2016 R. Z PRACAMI PAWŁA JOŃCY
Jeśli czytacie nasz miesięcznik – iMagazine, w wersji PDF 

lub za pomocą aplikacji na iOS – to zapewne chociaż 

raz widzieliście genialne prace Pawła Jońcy. Jego sztuka 

wyjątkowo trafia w mój gust – nie wiem dlaczego, ani 

co w niej tak bardzo do mnie przemawia, ale uwielbiam 

jego prace.

Czytaj dalej...

AUTORYZOWANA 
WYMIANA 
WYŚWIETLACZA 
W IPHONIE 6S
Czasami zdarza się, że nasz iPhone upadnie 

w tak niefortunny sposób, że zbije się w nim 

szybka. Serwis iMad podesłał informację, 

że istnieje już możliwość wymiany wyświe-

tlaczy w iPhone’ach 6s i 6s Plus. Ceny za 

tę usługę to odpowiednio 769 złotych za 

mniejszy i 719 złotych za większy ekran.

Czytaj dalej...

FILM “STEVE JOBS” 
WYCOFANY Z PONAD 2000 
AMERYKAŃSKICH KIN
Jak donosi serwis 9to5mac, najnowszy film o zmarłym współ-

założycielu Apple, Stevie Jobsie, został wycofany z 2072 ame-

rykańskich kin. Dzieło scenarzysty Aarona Sorkina i reżysera 

Danny’ego Boyle’a nie przyniosło takich zysków, jakich spo-

dziewali się producenci.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/11/17/limitowana-edycja-kalendarza-sciennego-na-2016-r-z-pracami-pawla-joncy/
http://imagazine.pl/2015/11/16/autoryzowana-wymiana-wyswietlacza-w-iphonie-6s/
http://imagazine.pl/2015/11/10/film-steve-jobs-wycofany-z-ponad-2000-amerykanskich-kin/
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PREMIERA SMART 
ZEGARKA TAG 
HEUER CONNECTED
Na premierę tego zegarka czekaliśmy 

chyba równie mocno co na premierę 

Apple Watch. 9 listopada swoją waria-

cję na temat smart zegarka pokazała 

firma TAG Heuer. To pierwsza pre-

miera zegarka tej kategorii wśród firm 

z zegarkowego Topu. 

Czytaj dalej...

EDDY CUE ROZMAWIA 
O IPADZIE PRO Z CNN 
MONEY
iPad Pro zdaje się być najważniejszym 

iPadem od 5 lat. To również pierwszy 

produkt, który podczas swojej prezen-

tacji zepchnął iPhone’a na drugi plan. 

Nic więc dziwnego, że poszczególne 

osobistości z Apple chętnie o nim opo-

wiadają.  Tym razem Eddy Cue zdra-

dził kilka swoich przemyśleń o nowym 

tablecie.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/11/09/premiera-smart-zegarka-tag-heuer-connected/
http://imagazine.pl/2015/11/10/eddy-cue-rozmawia-o-ipadzie-pro-z-cnn-money/ 
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To niesamowite – mieć takich przyjaciół jak wy. Przyjaciół, którzy nas wspierają, a jak coś 

nie gra – nie boją się nam tego powiedzieć i konstruktywnie zmobilizować do działania. To 

dzięki wam mamy power do pracy i wydawania najfajniejszego magazynu – iMagazine.

26 listopada, w naszym ulubionym miejscu – Miejscu Chwila – ponownie spotkaliśmy się 

z wami. Mieliśmy obawy, czy przyjdą goście, skoro nie było konferencji Apple, ale okazało 

się, że przesadzaliśmy. Stawiliście się tłumnie – z tego co policzyliśmy, zjawiło się dużo ponad 

150 osób. Każdy z was dostał w prezencie naszą urodzinową koszulkę – mamy nadzieję, że 

będziecie je nosić z dumą.

Dziękujemy Wam wszystkim za to, że byliście z nami na naszych piątych urodzinach 

w Chwili. Impreza była bardzo zacna!

5-TE URODZINY IMAGAZINE – TAK BYŁO
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Cieszymy się, że atrakcje, jakie zapewniliśmy podczas naszej imprezy, przypadły wam do 

gustu – spotkanie ze szkocką firmą audio RHA, rozmowa z Jackiem Łupiną o retro-makach, 

wywiad z wydawnictwem Insignis o „Drodze Steve'a Jobsa” oraz, dzięki wsparciu sieci Play, 

seans: „Steve Jobs: człowiek-maszyna”.  Na koniec czekał na was urodzinowy tort, czy wresz-

cie – tradycyjne konkursy.
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Nasza impreza nie odbyłaby się bez wsparcia naszych partnerów:

Bardzo wam za to dziękujemy!

Zapraszamy na kolejne imprezy w iChwili i oczywiście – na następne nasze urodziny – już za rok!

https://www.youtube.com/watch?v=oL6M6J2p-r8


http://zgsklep.pl


Weźmy dla przykładu tak „luksusowy” gadżet jak iPad.
iPady są coraz popularniejszym narzędziem dydaktycznym, spotkamy je nie tylko w szkołach 

prywatnych, ale też w państwowych. Przyczynił się do tego pilotaż programu Cyfrowa Szkoła 

realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ale także wygoda wykorzysty-

wania tego narzędzia.

iPadów jest dzisiaj w szkołach już tyle, że mogło się odbyć II Forum Dyrektorów i Nauczycieli 

Szkół Wdrażających iPady w Mysiadle pod Warszawą. Tak jak pierwsza edycja, która odbyła 

się w zeszłym roku w Łodzi, Forum zgromadziło nauczycieli z całej Polski, ze szkół już wyko-

rzystujących w procesie dydaktycznym iPady, ale również z takich placówek, które planują 

ich wprowadzenie. Zainteresowanie przekroczyło przewidywania organizatorów: pojawiło 

się ponad 150 iPadowych nauczycieli. 

Ostatnio przez internet przetoczyła się dyskusja o niskiej jakości nauczania informatyki w szkołach 

i zacofaniu szkolnictwa pod względem technologicznym. Nie! Aż tak, jak to przedstawiają niektórzy, 

nie jest. Jestem gotów napisać nawet więcej: jest coraz lepiej.

„IPADEM W SZKOŁĘ”*

*tytuł zapożyczony z prezentacji na Forum Gdańskiego Gimnazjum Autonomicznego

   /   FELIETONY   /   29„iPadem w szkołę”*

NAPOLEON BRYL



Spotkanie składało się z części teoretycznej, czyli na przykład wykładów prezentujących 

„dobre praktyki” szkół już korzystających z iPadów, omawiających problemy napotkane pod-

czas wdrażania oraz później w trakcie pracy.

Ale sam iPad w szkole nie czyni wiosny, nawet jeśli w niektórych placówkach jest tych 

iPadów sam nie wiem ile, może ze czterdzieści. iPad bez materiałów dydaktycznych jest 

w rękach ucznia kolejnym gadżetem służącym do aktualizacji statusu na fejsie lub na 

snapchacie. 

Dlatego w Mysiadle zaprezentowano program „Otwarte lekcje” gromadzący polskie wzor-

cowe zasoby dostosowane do podstawy programowej. Programem kieruje prof. Marlena 

Plebańska – sama „ipaduserka”. „Otwarte lekcje” są przygotowane tak, by je zamieścić na 

platformie iTunes U, swoistym e-learningowym centrum Apple’a, z którego korzystają 

miliony użytkowników na całym świecie. Najwyższy czas, by i polscy użytkownicy zaczęli 

aktywnie przeglądać zasoby zgromadzone w iTunes U. Nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale 

zwykli ludzie, młodsi i starsi, pragnący uczyć się na przykład z iPadem w ręku.

Najfajniejsze jest to, że przy tworzeniu programu „Otwarte lekcje” z zespołem nauczycieli 

pracuje dział edukacji Apple Polska. Apple zawsze dbało o edukację, a najlepszy hardware 

wymaga odpowiednio dobrych treści. Oficjalnie kursy będą dostępne dopiero za kilka tygo-
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dni, ale za to na platformie iTunes U zostaną udostępnione za darmo, dla nauczyciel, dla 

uczniów i do samodzielnej pracy w domu.

Forum przed wszystkim było skoncentrowane na praktyce, największą jego część stano-

wiły warsztaty pokazujące, jak wykorzystać możliwości iPada na lekcjach: od przyrody 

przez fizykę, matematykę, na języku polskim i plastyce kończąc. iPad pojawia się bowiem 

na wszystkich lekcjach, nie tylko na informatyce, technologia na dobre wkroczyła do 

szkoły. Chcemy czy nie chcemy, szkoła nie może być izolowana od świata, nie możemy 

robić ze szkoły samolotu, a z nauczyciela „asystenta lotu” mówiącego uczniom: „Proszę 

wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne, klasa przygotowuje się do startu lekcji”. Od 

kilku lat w szkołach wprowadzany jest model nauczania z TIK (Technologie Informacyjno-

Komunikacyjne). Placówek wykorzystujących nowe technologie przybywa – może nie tak 

szybko jak przybywa nowych technologii, ale też nie tak powoli, jak dajemy sobie wmówić. 

Musimy jednak pamiętać, że technologia to nie wszystko. Nie wystarczy wyposażyć szkołę 

w nowoczesną infrastrukturę. Najważniejsza jest wiedza, jak z technologii korzystać, co ona 

nam może dać w nauczaniu, jak uczyć za jej pomocą, a nie jak uczyć samej technologii, która 

się zbyt szybko zmienia, żeby programy nauczania za nią nadążały. Sprzęt Apple od lat jest 

wykorzystywany w edukacji. Ja sam uczyłem się w pracowni wyposażonej w Quadry i LCII 
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i do tej pory pamiętam, że za tym wtedy super sprzętem Apple’a szło wsparcie techniczne 

i merytoryczne, także od Apple’a. Placówki edukacyjne, nie tylko szkoły, ale również biblio-

teki, muzea, galerie kupujące sprzęt od firmy z nadgryzionym jabłkiem otrzymują wsparcie 

merytoryczne oraz bezpłatne szkolenia prowadzone przez czynnych nauczycieli i ekspertów, 

certyfikowanych przez Apple, wykorzystujących technologie na co dzień w nauczaniu. 

Ten obrazek, nad wyraz miły każdemu macuserowi, należy uzupełnić o informację, że raz do 

roku odbywa się w Polsce Apple Leadership Tour dla edukacji. Są tam prowadzone wykłady 

i warsztaty przez innowacyjnych nauczycieli z całego świata. Za chwilę, bo już 9 grudnia, 

odbędzie się w Warszawie Accessibility Summit koncentrujący się na tworzeniu prze-

strzeni do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i pokazaniu, w jaki sposób technolo-

gia może pomóc wzbogacić proces uczenia się. 

Dzieje się w edukacji, nie tylko przy wsparciu Apple, ale przede wszystkim dzięki zaangażo-

wanym nauczycielom czy dyrektorom. To oni dbają, żeby szkoła nie stała w miejscu i przygo-

towywała ucznia do życia, do pracy w zmieniającym się współczesnym świecie. Oczywiście 

nie jest idealnie, ale przez pojedynczy nagłośniony przypadek nie można osądzać całego 

systemu edukacji. Złe przykłady lepiej się sprzedają, musimy się bardziej chwalić tymi 

dobrymi, a jest czym.

Warsztaty prowadzili nauczyciele praktycy, certyfikowani trenerzy programu APD i nauczy-

ciele ze statusem Wzorcowego Edukatora Apple.
Forum odbyło się 13–14.11.2015 w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle.
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http://www.apple.com/education/apple-distinguished-educator/
http://www.szkolamysiadlo.edu.pl
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DOSTĘPNE
W SKLEPIE:

REKOMENDOWANE
PRZEZ

ZOBACZ JAK MUZYKA POMAGA W SPORCIE

Ciesz się wygodą z Sound Blaster JAM.
To niezwykle lekki bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy Bluetooth®, który zapewni Ci 
komfort odsłuchu, bez względu na to, jak długa 
jest Twój trening i jak długa jest Twoja playlista. 
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi możesz 
prowadzić rozmowy telefoniczne w trakcie 
ćwiczeń. Zapomnij o poplątanych kablach
i korzystaj ze swobody odtwarzania, 
zatrzymywania lub wzmocnienia basów - 
wszystko za jednym kliknięciem na muszli 
słuchawek! Wbudowany akumulator pozwala
na do 12 godzin odtwarzania muzyki.

https://www.youtube.com/watch?v=NlATxMeQ6SE
http://www.x-kom.pl/p/237536-sluchawki-creative-jam-bluetooth-czarne-z-mikrofonem.html


LIST DO ŚW. MIKOŁAJA, 
iPHONE I PIĘĆ ZŁOTYCH

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

„Mikołaju proszę kup mi (…)”
Pamiętacie wasze listy do – i tutaj w zależności od generacji: dobrego dziadka z laską, 

biskupa lub grubego Czerwonka, który saniami ląduje na waszych dachach i przez kominy 

przeciska swe sadło; ciągnąc na plechach wór z prezentami? Część z was zapewne ma jesz-

cze te listy. Jak nie wasze, to wiadomo czyje.

Miałem napisać felieton o czymś zupełnie innym. Napiszę go jednak dopiero za rok, 

bo mój pomysł legł w gruzach za sprawą Poczty Polskiej. Właściwie to pewnej iście 

„magicznej” rzeczy, którą zobaczyłem w jednym z oddziałów. Kosztowała piątaka i była 

kwintesencją naszych smart czasów.
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Okazuje się, że choć tradycja jeszcze trwa, dogorywając pod banderolą współ-

czesności, wolności i utopijnej szczerości „realnego świata” – stała się nad wyraz 

kaleka. Skoro na poczcie można dziś kupić prefabrykowane listy do św. Mikołaja 

– raczej nie dziwmy się, że późniejsza młodzież o kulturze, sztuce czy designie 

wie niewiele. Nie potrafi też dobierać kolorów, łączyć ze sobą kształtów, oce-

niać sztuki. Mówię tutaj o podstawowej wiedzy i po prostu – wyczuciu estetyki. 

Elementarnej, nie salonowej.

Jak taki gotowy szablon wygląda? Na pudełku mamy adresata, którym wiadomo, 

kto jest. Do tego tandetny napis rodem z koszmarów, typowe kolory komercyj-

nych świąt i nadrukowany stempel – tak, nadrukowany. W środku znajdziemy 

dwie rzeczy. Katalog z trendami i ckliwymi opowiastkami, które można streścić 

mniej więcej tak: „Byłem niegrzeczny, ale tak bardzo chcę tego iPhone’a. – Popraw 

się na drugi rok. Mikołaj kocha wszystkie dzieci”. W końcu mamy list. Kartkę A3 

– na bogato, z papeterią przypominającą plakat z jakiś dożynek i czterema rodza-

jami fontów. Pierwsze zdanie brzmi: „Drogi Mikołaju, proszę kup mi w tym roku 

(…)”. Bum. Mikołaj przecież świętym być nie mógł, ma obowiązek coś kupić i jest 

drogi. Dla dziecka znaczy to tyle samo, co drogi cukierek czy zabawka.

Tak uzupełniony listy można wysłać na lapoński adres – pewnie ten sam, co na 

pudełkach Coca-Coli – zostawić na oknie lub w urzędzie, po co się kłopotać.

Tata, ołówek i tajemnica
W mikołajkach najfajniejsze było zawsze to czekanie, na które trzeba było sobie 

zapracować zawczasu. Tajemnica, z którą trzeba się było zmierzyć, pisząc list, 

który nie wiadomo, jakim cudem znikał z parapetu. List miał być wyjątkowy, mój, 

indywidualny i wyrażający mnie samego. Co roku inny.

Ogromnie lubiłem lekcje plastyki w szkole. Może to wpływ taty, który kocha rzeź-

bić, a swego czasu lubił także wziąć pędzel do ręki, ale bardziej chodziło zawsze 

o możliwość stworzenia czegoś wyjątkowego – mojego, z niczego. Biała kartka 

lub szarawy bristol były dla mnie początkiem jakiejś jednostkowej, przygody. Dziś 

jest podobnie przy pisaniu. Tata udzielał mi rad, pokazywał, jak prowadzić ołówek 

po kartce, jak jego rodzaj wpływa na to, co powstanie, co zrobić, gdy nie mamy 

możliwości wymazania kredki czy pisaka, którego kolor ostatecznie do niczego 

nie pasuje. Jak uratować rysunek i kiedy uznać, że się nie udał. Każdy list pisałem 

List do św. Mikołaja, iPhone i pięć złotych
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najstaranniej, jak potrafiłem. Pisałem dokładnie to, co powiedziałbym Mikołajowi 

w twarz. Miałem za zadanie go sobie wyobrazić i dopiero wtedy siąść do pisania. 

To cenna lekcja, która dziś bardzo mi się przydaje. Dopiero kiedy list był napisany, 

ja byłem pewny jego treści i nadałem mu jakąś formę, czyli treść, oprawę graficzną, 

czasem mały rysunek – list mógł być zostawiony. Rodzice bardzo tego pilnowali. 

Były takie lata, gdy tata uczył mnie robić także kopertę. Rysowaliśmy ją na twar-

dym bristolu, wycinaliśmy, zaginaliśmy i kleiliśmy. Potem gdy była ozdobiona, tra-

fiał do niej list.

To wszystko wzbudziło we mnie zainteresowanie designem i ładnymi rze-

czami użytkowymi. To zostało we mnie i jest to naprawdę spora część mnie. 

Prawdopodobnie, gdyby nie to, nie pisałbym dziś do iMagazine i używał Acera.

„Widziałem Bonda. Dno. 1/10 za brak iPhone’a”
Taką recenzję wystawił zapewne jakiś nastolatek, filmowi „Spectre” na Filmwebie. 

Dlaczego to przywołuję? Ponieważ bierze się to właśnie ze zgody na prefabrykaty. 

Życiowe prefabrykaty. Gotowe wzorce, które nie wiem dlaczego, coraz więcej mło-

dych rodziców wpaja dzieciom. Sam jeszcze nie mam dzieci, ale wiem, ile zawdzięczam 

swoim rodzicom i jak różne jest to od tego, co dziś możemy, a co wtedy mogliśmy.

Coraz bardziej odzwyczajamy się od myślenia. Krytyczna opinia mylona jest z hej-

tem, zainteresowanie pięknem utożsamiane jest z homoseksualizmem, wiedza 

o malarstwie to synonim nieudanego dzieciństwa. Tak, to jest przejaskrawienie. 

Pozostając jednak w tematyce filmowej, uważam, że tegoroczne premiery nowego 

Bonda i przede wszystkim siódmej części „Gwiezdnych Wojen” pokazały, jak wiele 

zmieniło się przez ostatnich kilka lat w społeczeństwie.

Ci, którzy idą dziś na studia, rzadko kiedy mówią o tych dwóch seriach jako o zja-

wisku popkulturowym i równie rzadko tak je oceniają. Bo niby skąd mają to wie-

dzieć? Ba, ci sami ludzie śmieją się z tych, którzy nie widzieli sagi George’a Lucasa. 

W tyglu dyskusji, o tym, jakiego telefonu używa Bond, jest kultura, który na swój 

piękny sposób opisuje te same filmy, produkty, dźwięki. I wiecie co? Możemy 

nadal wysyłać gotowe kartki do Mikołaja, ale prędzej czy później dojdziemy do 

momentu, w którym albo się cofniemy i zaczniemy stawać specjalistami w jednej 

dziedzinie, albo znikniemy jak kolejna tandetna podróbka na sklepowej półce.

List do św. Mikołaja, iPhone i pięć złotych

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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Na Święta wykasuj adblocka

NA ŚWIĘTA 
WYKASUJ ADBLOCKA

PAWEŁ LUTY

Jak to w ogóle jest z tymi reklamami i adblockerami 
w tych całych internetach?
Zapewne każdy z nas spotkał się z czymś takim jak internetowa reklama gra-

ficzna, czyli z angielskiego display. Nie wiecie, o co chodzi? Display to boksy 

reklamowe  – te mniej lub bardziej agresywne bannery świecące prosto w inter-

nauckie oczęta.

Wydawcy, tak można wnosić z lektury raportów branżowej organizacji praco-

dawców internetowych IAB, kochają display i cały czas wydają na ten format 

reklamowy gruby hajs. To najpopularniejszy rodzaj reklamy online, nie tylko 

w Polsce.

Ale podobno użytkownicy internetu ani ich – tych bannerów – zbytnią miłością 

nie darzą, ani jakoś nie klikają w nie z zapałem. Na jedno i drugie znajdzie się 

dowód, ot choćby badanie eMarketera, wedle którego w reklamy typu display 

klikamy mniej więcej tak samo często, jak przeciętny Polak chadza do opery 

– raz na 70 lat.

Wiem, że ten numer jest świąteczny. Myślałem długo o tym, jak do tej atmosfery 

bożonarodzeniowej podejść i wymyśliłem, że w końcu mogę napisać o prezencie, jaki może 

każdy z nas zrobić samemu sobie i przy okazji ulubionym autorom tekstów.

https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/iabpwc-adex-reklama-cyfrowa-wciaz-na-fali-wzrostowejñ2/
https://contently.com/content-advertising/
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Dodajmy do tego, że te reklamy są natrętne. Wyskakujące okienka dzisiaj 

to coś nie do pomyślenia? Zbrodnia przeciwko ludzkości internetu? Odruch 

samobójczy każdego portalu? No, nie bardzo. Natrętnych reklam przybywa 

i co Pan nam, wydawcom, zrobi?

A zrobi. Bo jaki jest efekt mnożenia się tych złych reklam? Pojawienie się, a ostat-

nio gwałtowny wzrost popularności oprogramowania do blokowania 

reklam. W języku angielskim jest takie ładne określenie skyrocketing – oznacza 

ono, że coś rozwija się w takim samym tempie, jak rakieta kosmiczna zmierza na 

orbitę okołoziemską. Zapitala tak, że ledwo jesteśmy w stanie wzrokiem za tym 

pędzącym blaszanym ustrojstwem nadążyć. I właśnie tym określeniem można 

opisać to, co w ostatnich miesiącach stało się ze wzrostem liczby osób, korzysta-

jących ze wszelkiej maści adblocków.

I niby jest świetnie, bo z reklamami typu display 

naprawdę dobrze nie jest. Ani to to jakieś spe-

cjalnie efektywne jest, ani ładne, ani wysoce 

zniechęcające do sięgania po mikser celem 

samooślepienia – zwłaszcza po uprzednim zoba-

czeniu wyskakującego okienka z najbrzydszą kre-

acją reklamową rodem z najgłębszych czeluści 

Mordoru na Domaniewskiej. Nawet nie łagodzi 

buntowniczych nastrojów społecznych – mam 

taką teorię, że gdyby nie było pop-upów, to ludzie 

mniej by się mordowali. Teza do udowodnienia.

Ale jak się pomyśli nad efektem, jaki wzrost popu-

larności adblockerów za sobą niesie, to też robi się 

człowiekowi niezbyt wesoło.

Pomyślmy. Skoro reklamodawcy sypią hajsem na 

prawo i lewo, krzycząc: „Dawać mnie ten display, 

wiele kilogramów displayu, tutaj, zaraz, teraz, 

dawać mnie, powiadam, dawać mnie ten display!”, 

to przecież wiadomo, że ktoś – wydawcy por-

tali i serwisów internetowych – po ten pieniądz 

Pomyślmy. Skoro 
reklamodawcy sypią 
hajsem na prawo i lewo, 
krzycząc: „Dawać mnie ten 
display, wiele kilogramów 
displayu, tutaj, zaraz, teraz, 
dawać mnie, powiadam, 
dawać mnie ten display!”, 
to przecież wiadomo, że 
ktoś – wydawcy portali 
i serwisów internetowych 
– po ten pieniądz lśniący 
i brzęczący się schyli...

Na Święta wykasuj adblocka

http://digiday.com/publishers/youre-seeing-annoying-ads/
https://blog.pagefair.com/2015/ad-blocking-report/
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lśniący i brzęczący się schyli, bo przecież głupotą i grzechem marnotrawstwa 

byłoby pozwolić, żeby ktoś inny na swe kolana padł i hajs zbierał, jak samemu 

zbierać to może niegodne, ale dla modelu biznesowego zbawienne, zaprawdę. 

A pisząc krócej – ten facet czy facetka, która płaci autorom tekstów, które czy-

tasz w internetach, żyje z displayu. Przynajmniej większość takich. Nie widać 

displaya – nie ma pieniążków dla wydawców i autorów.

Więcej! Te adblocki to nie są rycerze na białym koniu jeżdżący, o czym też warto 

pamiętać. To kolejny logiczny efekt rakietowej popularności oprogramowania 

blokującego reklamy. Skoro coś jest popularne, to znajdzie się ktoś, kto zechce 

wycisnąć dla siebie kilka złotych monet z cieszącej się uznaniem i szacunkiem 

internautów gąbki. Już teraz wiele firm stojących za tymi, z pozoru chwalebnymi 

programami do niepokazywania strasznych reklam typu display, jasno i wyraź-

nie mówi reklamodawcom – my to na sztandarach mamy adblocki w imię 

wygody internautów. Ale… Drodzy Koledzy z Działu Marketingu, nie bójcie nic, 

bo, jak i nam hajsem sypniecie, to my się po niego schylimy i na wasze reklamy 

oczęta nasze śliczne przymkniemy, a tym, co myta nie opłacili, to przykro nam, 

ale byznes iz byznes, reklam nie przepuścimy, padalcom tym, co sypnąć hajsi-

wem, zupełnie inaczej niż Wy, Nasi Najlepsi Koledzy z Marketingu, nie chcieli. 

Wam reklamy wyświetlimy, im nie. Słabo.

Blokując reklamy, zabierasz zatem chleb, odcinasz od źródła finansowania i de 

facto powoli przyczyniasz się do obumierania zjawiska zaszufladkowanego jako 

„dziennikarstwo internetowe”. A przy okazji dajesz powód do życia ludziom, sto-

sującym podwójne standardy moralne. Jeśli twoje sumienie rusza ten fakt, to 

zrób sobie prezent i zapewnij finansowanie swoim ulubionym autorom, odinsta-

lowując adblocka na Święta. Świat na Wigilię stanie się ciut lepszy.

A jako noworoczne postanowienie zanotuj sobie nieczytanie wszystkich serwi-

sów ze słabymi reklamami typu display. Bo wydawcy też potrzebują edukacji. 

Ale to osobny temat.

Wesołych!

Na Święta wykasuj adblocka

PawelLuty

http://www.twitter.com/PawelLuty
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DYSTANSU NAUCZYĆ SIĘ 
MUSISZ…

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Kontrowersjach, które w telegraficznym skrócie wynikły z tego, że spora część widzów 

oczekiwała biograficznego filmu, przedstawiającego założyciela Apple z iPodem w dłoni 

i najlepiej walczącego za jego pomocą z kosmitami. Zamiast tego dostali film de facto nie 

o produktach ani nawet niebędący biografią – w czystym tego słowa znaczeniu – a pełen 

rozbudowanych dialogów obraz, uwidaczniający emocje i na nich właściwie zbudowany. Po 

W jednym z ostatnich odcinków Małego Filmidła, rozmawiałem z Janem Urbanowiczem 

o kontrowersjach wokół premiery nowego filmu „Steve Jobs” w reżyserii Danny’ego Boyle’a, do 

którego scenariusz napisał Aaron Sorkin, z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. 
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szerszy komentarz odsyłam do mojej rozmowy z Janem, którą znajdziecie pod 

adresem. Co ma jednak Steve Jobs do sagi George’a Lucasa? Wiele, bo w grud-

niu znowu będziemy obserwowali wysyp narzekań ekspertów do spraw kultury 

wszelakiej. Na co i dlaczego?

Film jest do kitu! 1 na 10
Jak słusznie zauważyli w jednym z odcinków „Zombie vs Zwierz” Kasia Czajka 

i Paweł Opydo, ocenianie „Gwiezdnych Wojen” jako filmu, z podręcznikami w dło-

niach, jest jak wytykanie błędów światowej klasy dyrygentowi przez studenta 

pierwszego roku. I nie chodzi tutaj o brak skromności czy inne konwenanse, ale 

o to, że saga, którą Lucas zapoczątkował w roku 1977, dokładnie 25 maja, gdy do 

kin trafiła „Nowa Nadzieja” – czwarta część, ale pierwsza, którą nakręcono – przez 

te niemal czterdzieści lat stała się zjawiskiem popkulturowym wszechczasów. Co 

to znaczy?

Rozejrzyjmy się po okolicy. Naprawdę nie zauważyliście, że „Star Wars” jest wszę-

dzie? Kubki, pościele, ręczniki, piórniki, plecaki, figurki, lampki, koszulki, stroje 

Chewbacca, LEGO, chusteczki i nawet… tak, to miałem na myśli – absolutnie 

wszystko. Podajcie jeden film, którego premiery kolejnych części otwierają niemal 

wszystkie rynki na okres kilkudziesięciu miesięcy, zapewniając miliardowe zyski. 

Bond? Racja, bo ze „Spectre” sprawa wygląda tak samo. I doprawdy odczuwam 

wewnętrzny niesmak, widząc na Filmwebie ocenę tej klasy produkcji, brzmiącą: 

„Film jest do kitu! 1 na 10”.

To tak jakby postawić niedostateczny sporej czę-

ści otaczającej nas rzeczywistości. Jasne, nie 

każdemu „Gwiezdne Wojny” się podobają i nie każ-

demu muszą. Są na świecie osoby, które w ogóle 

nie widziały żadnej z części – znam kilka osobi-

ście, i choć uważam, że pewne rzeczy po pro-

stu wypada obejrzeć, to nie nazywam tych osób 

„ciemnogrodem”. Najgorzej jest wtedy, gdy Ci sami 

„znawcy”, którzy oceniają nowego Bonda na 1/10, 

ponieważ Craig nie używał iPhone’a, nie widzieli 

żadnej z poprzednich części i na ogół niewiele 

Doprawdy odczuwam 
wewnętrzny niesmak, 
widząc na Filmwebie 
ocenę tej klasy produkcji, 
brzmiącą: „Film jest do kitu! 
1 na 10”.

Dystansu nauczyć się musisz…

http://www.malefilmidlo.pl/category/podcast/
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wiedzą o historii tej kultowej serii o agencie Jej Królewskiej Mości. Dlaczego takie 

zachowania czy oceny są złe?

Ponieważ oduczają nas myślenia i ciekawości względem świata kultury i świata 

w ogóle. Tak jakby Google nie istniał, a rola internetu sprowadzała się tylko do 

mediów społecznościowych. Sama wszechobecność marki, jaką jest „Star Wars”, 

powinna skłaniać do pogłębienia tematu. Wychowałem się na tych filmach, 

oglądałem je i analizowałem dziesiątki razy, ale nie zakładam, że tak robił każdy. 

Zakładam jednak, że młode osoby w XXI wieku są ciekawe historii popkultury, 

skoro już Piłsudski jest podobno nudny jak flaki z olejem. A tak się niestety nie 

dzieje. Jest też drugi biegun – czyli ci, którzy o Jedi, ciemnej stronie mocy czy 

Gwieździe Śmierci, wiedzą wszystko.

Gdzie jest Luke?
Z tego typu seriami jest zawsze ten sam problem. Setki tysięcy fanów na całym 

świecie oczekują, że nowe „Gwiezdne Wojny” będą godnie reprezentować kunszt 

reżyserki, aktorski i realizatorski poprzednich części. Potem ludzie idą do kin, 

oczekując scenariusza, w którym jest obecny Luke, a Jedi wygrywają, co się tylko 

da. Gdy jest inaczej – no właśnie, gdy na przykład na plakacie „Przebudzenia 

Mocy” zabrakło w tym roku postaci Luke’a – piekło zamarza, a świat wstrzymuje 

oddech. „Jak to nie ma Luke’a?” – można przeczytać niemal wszędzie. Czarę 

goryczy przelał ostatni zwiastun siódmej części „Gwiezdnych Wojen”, w którym 

podobno widzimy wyraźną dominację kobiety o imieniu Rey. To ona może być 

głównym bohaterem najnowszej odsłony Star Wars, produkcji Disneya.

Okazuje się, że zaginiony Luke czy postać Rey to 

nie jedyne potencjalne problemy, jakie czekają na 

nas w grudniu. Siódma część to także postać czar-

noskórego szturmowca, w którym budzi się tytu-

łowa moc. Nie muszę chyba pisać, dlaczego jest to 

kontrowersyjne i co napiszą krajowi „eksperci”.

Film to jednak nie tylko gra aktorów, a w tym przy-

padku na pewno nie tylko, ponieważ Gwiezdne 

Wojny są przecież pionierem historii efektów spe-

cjalnych w kinematografii. „Nowa Nadzieja” to 

Gdy na przykład na 
plakacie „Przebudzenia 
Mocy” zabrakło w tym 
roku postaci Luke’a   
— piekło zamarza, a świat 
wstrzymuje oddech.
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pierwszy film, w którym zastosowano sterowaną ruchem kamerę, a podłączony 

do komputera system Dykstraflex umożliwiał programowanie zaawansowanych 

ruchów kamery, dzięki czemu Lucas wykonywał ujęcia, których wcześniej nie 

widziano w kinie. Za to „Nowa Nadzieja” dostała między innymi Oskara w katego-

rii efektów specjalnych. Gdzie więc tkwi dziś problem?

W nas. Przemysł efektów specjalnych rozwinął się w oszałamiającym tempie, 

a Disney po zakupie założonego przez Steve’a Jobsa Pixara ma najlepszą na świe-

cie technologię do produkcji efektów specjalnych i najlepszych od tego ludzi. 

Prawdziwych artystów. I teraz najważniejszy błąd, jaki popełnią setki ludzi w tym 

roku. Założenie, że Disney, aby nakręcić poprawne „Gwiezdne Wojny”, nie może 

wyjść poza technologię sprzed czterdziestu lat. Serio. Niektórzy tak właśnie będą 

oceniali ten film.

Dystansu nauczyć się musisz…
powiedziałby dzisiaj mistrz Yoda do nas wszystkich. Odbieranie sobie frajdy 

z obejrzenia kolejnej, tak ważnej dla kinematografii produkcji, mija się z celem. 

Dziś nie da się nakręcić filmów metodami sprzed lat, bo niektóre po prostu nie ist-

nieją. Zastąpiły je nowe. Rozwodzenie się nad tym jest tak samo głupie, jak wyty-

kanie Bondowi braku iPhone’a. Jasne, możemy oczekiwać innowacji, jeśli chodzi 

o efekty specjalne, ale nie zakładajmy z góry, że będzie ich za dużo tylko dlatego, 

że „Przebudzenie Mocy” wyprodukował Disney. Sami siebie ośmieszamy, porów-

nując „Star Wars” do „Hannah Montana”.

Cieszmy się kinem i pochłaniajmy je, zachowując zdrowy rozsądek i krytyczny 

osąd, ale pozwalając sobie na odrobinę zaskoczenia. Niech moc będzie z Wami!

Sama wszechobecność marki, jaką jest Star Wars, powinna  
skłaniać do pogłębienia tematu. 

kolaczkrzysztof

Dystansu nauczyć się musisz…

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


https://geo.itunes.apple.com/pl/book/droga-stevea-jobsa/id1041854229?mt=11
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Przez tydzień byłam zarejestrowana w serwisie randkowym

PRZEZ TYDZIEŃ BYŁAM 
ZAREJESTROWANA 
W SERWISIE RANDKOWYM

KINGA OCHENDOWSKA

Wszystko zaczęło się od tego, że rozmawiałam z siostrą. Lubimy sobie czasem 

porozmawiać, zwłaszcza że różnimy się pod wieloma względami, dzięki czemu 

nasze dyskusje nie są nudne. Przy czym – wierzcie lub nie – to ona jest bardziej 

„poukładana” i racjonalna. Serio. A rozmawiałyśmy o tym, jak zmienia się sposób 

komunikacji między ludźmi, jak spłycają się relacje, jak internet i nowe technolo-

gie ingerują w te aspekty życia, w które ingerować nie powinny. W końcu zeszło 

na to, że ludzie nie mają czasu, by naprawdę się poznawać – a już zwłaszcza 

w świecie rzeczywistym. I na to, że internet zastępuje prawdziwe relacje, stwarza-

jąc złudzenie uczestniczenia w życiu społecznym, bez konieczności uczestnicze-

nia w nim. Trochę jak przy zabawie w dom. Pomyślałam sobie wtedy, że co jak co, 

ale internet to ja znam dobrze. Od lat codziennie rozmawiam z ludźmi. Różnymi 

ludźmi, bo przecież różni ludzie odwiedzają cyfrowy świat. Funkcjonuję w inter-

netowej przestrzeni, w większości sieci społecznościowych, gdzie prowadzę dzie-

siątki konwersacji. Ale nigdy nie odwiedzałam żadnych serwisów randkowych. 

Mają one pewną opinię, u jednych lepszą, u innych gorszą, funkcjonują jednak 

w przestrzeni internetowej i teoretycznie są przeznaczone dla normalnych ludzi. 

Czyli że przyjmując statystycznie, istnieje jakaś szansa na przeprowadzenie tam 

zdrowej, konstruktywnej rozmowy.

Od razu powiem wam, że opowiadać będę tylko o rzeczach, które nadają się 

do zacytowania. 90 procent nie nadaje się do przedstawienia w żadnym maga-

Serwisy były dwa: w jednym wytrzymałam 7 dni, w drugim – nie przetrwałam nawet 24 godzin.
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zynie, który prezentuje choćby podstawowy poziom kultury, a lubię myśleć, że 

iMagazine stoi sporo powyżej tej poprzeczki. W tej kwestii pozwolę wam użyć 

wyobraźni i gwarantuję, że możecie poszaleć. Nie wymyślicie nic, co mogłoby 

mnie teraz zaskoczyć.

Założenia
Spróbowałam odpowiedzieć sobie na pytanie: jak, z racjonalnego punktu widze-

nia, powinno się podejść do szukania prawdziwej relacji w internecie? Z góry zało-

żyłam, że powinno się być sobą, bo przecież chodzi o to, żeby ktoś polubił nas, 

a nie wymyśloną przez nas postać. Zakłada to oczywiście szczerość, wewnętrzną 

uczciwość i otwartość. Z oczywistych powodów wybrałam jeden z portali dla 

Polonii w UK, utworzyłam profil, wrzuciłam spokojną i nieprowokacyjną fotkę 

z Instagrama oraz zaznaczyłam bezpieczną opcję „Szukam przyjaźni”. Nie ukry-

wajmy – mam swoje lata i nie żyję złudzeniami, że świat składa się z kwiatków, 

serduszek i różowych jednorożców. Nie wypełniłam opisowej części profilu, 

która w założeniu ma służyć do opowiadania o sobie w samych superlatywach. 

Prawdę mówiąc, miałam problem z określeniem tego, ile informacji o sobie chcę 

ujawniać. Opowiem o tym zresztą jeszcze za chwilę. Postanowiłam dać serwi-

sowi uczciwą szansę i nic z góry nie zakładać. Ot, forma zdobywania doświadcze-

nia. Ciekawego, bo w naszej części internetu nie mam okazji spojrzeć na siebie 

z dystansu. Nie muszę nikomu opowiadać ani tłumaczyć kim jestem. Znają mnie 

ci, którzy mnie znają, większość od wielu lat, a reszta potrafi klikać linki. Wchodząc 

w nieznane rejony internetu, stajemy się zupełnie nową osobą, z całkowicie czy-

stą tablicą, za którą nie stoi żadna reputacja. Ani dobra, ani zła. Dla ludzi odwie-

dzających serwis stajemy się jednym z tysięcy zdjęć, przedmiotem marketingu 

i reklamy. Średnie uczucie, które trzeba wziąć na klatę.

Funkcjonowanie portalu
W zasadzie funkcjonowanie wszystkich serwisów jest podobne. Rejestracja jest 

bezpłatna i umożliwia przeglądanie profili oraz odbieranie wiadomości od pozo-

stałych użytkowników. Żeby móc wysyłać wiadomości, trzeba wykupić konto 

Premium – w formie abonamentu miesięcznego, kwartalnego lub na zawsze. 

Mówiąc szczerze, opcja wykupienia abonamentu „na zawsze” nie wydaje mi się 

marketingowo atrakcyjna i twórcy portalu powinni to przemyśleć. No chyba że 

ktoś lubi taki „lajfstajl”. Ceny są groszowe. Najwyższą  formą ulepszenia konta jest 

opcja VIP, która pozwala na objęcie swoim abonamentem osoby, z którą chce się 
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rozmawiać, ale która nie posiada płatnego konta. Dodatkową formą komunika-

cji dostępną dla wszystkich użytkowników jest wysyłanie „prezentów” w postaci 

uśmiechów, kwiatków i innych uroczych obrazków. Intuicyjnie odbieram, że mają 

one symbolizować zainteresowanie i sugerują chęć rozmowy. Mogę się mylić. 

Wiecie, moje doświadczenie skończyło się po tygodniu.

Szok dla systemu
Wypada powiedzieć, w jaki sposób rozmawiam z ludźmi. Otóż rozmawiam z nimi 

dokładnie w ten sam sposób, w jaki do Was piszę. Zarówno na żywo, jak i online. 

W przypadku rozmów internetowych traktuję człowieka dokładnie tak samo, 

jakby stał przede mną i nie różnicuję tego w żaden sposób. Mam świadomość 

tego, że przed ekranem komputera siedzi prawdziwa osoba, która zarówno myśli, 

jak i czuje. Kiedy z kimś rozmawiam – słucham i staram się zrozumieć. Jeśli nie 

rozumiem – pytam. Zresztą – czytacie, sami potraficie to ocenić. Zakładam – moż-

liwe, że w mojej niepoukładanej naiwności – że tak właśnie powinno być: rozma-

wiamy ze sobą po to, by wymieniać informacje. Zawsze wierzyłam, że ostatecznie 

liczą się ludzie. Nie ich stan posiadania czy wygląd, bo jedno i drugie jest ulotne 

i niestałe. Człowiek, w samej swojej istocie, jego wartości, przyjaźń, wzajemny sza-

cunek i zrozumienie. Okazało się jednak, że nic bardziej mylnego. 

A było to tak
Przede wszystkim wydawało mi się, że od założenia profilu musi upłynąć trochę 

czasu i sytuacja będzie nabierała tempa powoli. Nic z tych rzeczy. Właściciele 

stron znają się na rzeczy – przecież nie chodzi o to, żeby klient czuł się zawie-

dziony. Za każdym razem, kiedy odwiedzacie jakiś profil, jego właściciel otrzy-

muje o tym informacje – to ta funkcja, o której marzą użytkownicy Facebooka. 

„Dzieje się” więc od samego początku. Ty odwiedzasz kogoś, ktoś ciebie odwie-

dza, jedno pociąga za sobą drugie. Każde kliknięcie jest uważnie śledzone i reje-

strowane oraz wywołuje postępującą paranoję. Przecież samo odwiedzenie 

profilu nie oznacza jeszcze zainteresowania per se. Profil odwiedza się po to, żeby 

dowiedzieć się czegoś o konkretnej osobie – na przykład tego, czego tu szuka. 

Jak wspomniałam wcześniej, jestem już dorosła od kilku lat i wiem, że ludzie szu-

kają różnych rzeczy. A informacje w profilu służą do tego, żeby ci, którzy szukają 

tego samego, mogli się odnaleźć.
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Nie, wróć! Darujmy sobie tę polityczną poprawność, bo naprawdę bardzo się sta-

ram utrzymywać zrównoważony ton i zaciskam zęby, kiedy na usta ciśnie mi się 

coś zupełnie innego. Nie wiem, do czego służą profile, bo większość panów naj-

wyraźniej wcale ich nie czyta! Kolokwialnie mówiąc, następuje przerób masowy 

– nowa osoba rejestruje się  w serwisie i jak jednemu z drugim przypasuje fotka, 

to kogo obchodzi, co tam jest napisane? Sztuka jest sztuka, nie ma co się krygo-

wać. Skutkiem czego trzy godziny po rejestracji, miałam pełną skrzynkę śmieci 

– takich, jakich nie znajdziecie w najgłębszych odmętach worka ze spamem. 

Takich, o których chciałabym zapomnieć. Uwierzcie, że kiedy to piszę, mam te 

wiadomości przed oczami. We wszystkich wzorach i kolorach – wszystkie na 

jeden temat. A wydawało mi się, że to strona dla ludzi dorosłych. Nie wiem, jaki 

ma cel ich wysyłanie, bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić kobiety, normal-

nej i zdrowej na umyśle, która przychylnie spojrzałaby na którąkolwiek z nich. 

Nie wiem, może się mylę, może się nie znam. Nie odmawiam ludziom prawa do 

szukania różnych form rozrywki, ale zapewniam, że panowie szukających przy-

godnych partnerek mają większe szanse u tych pań, które również deklarują 

taką potrzebę. Logiczne czy nie? Niestety, nie ma możliwości filtrowania spamu 

– męczących rozmówców można zablokować, ale trzeba to zrobić ręcznie i z każ-

dym z osobna. I przy okazji przeczytać wiadomość – a co człowiek zobaczy, tego 

już nie odwidzi.

Przebijanie się przez to całe bagno, żeby wyłowić relatywnie normalne wiadomo-

ści, może spowodować senne koszmary. Z premedytacją użyłam określenia „rela-

tywnie normalne”, bo potem trzeba się również przebić przez relatywność.

Lubisz seks?
„Cześć” brzmi nieźle. To powszechnie uznany sposób witania się z ludźmi. W gąsz-

czu innych wiadomości wygląda zachęcająco. „Cześć” – odpowiadam ostrożnie. 

„Lubisz seks?”. Facepalm. To się zakamuflował. Wiecie, co? Włącza mi się tryb iro-

niczny. Gdyby jeszcze najpierw powiedział: „Mam na imię Janek”. Przedstawić się 

wypada, tak nakazuje kultura. Brakuje jeszcze, żeby dodał: „Bo wiesz, my z kolegą, 

to bardzo!”. W kolejnej wiadomości Skype, w jeszcze innej numer telefonu z dopi-

skiem: „Zadzwoń do mnie :*”. Serio? A po co?! Nawet gdybyś miał najlepsze inten-

cje, to nic o mnie nie wiesz. Nie możesz nawet podejrzewać, że mamy ze sobą 

cokolwiek wspólnego. Widziałeś tylko moje zdjęcie. Równie dobrze mogę mieć 

na imię Jaś i mieć 16 lat! Staram się nie oceniać intencji autorów, ale włącza mi 
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się mechanizm obronny. Brak chamstwa jest błogosławieństwem, ale brak logiki 

– dyskredytuje. Kasuję jedną po drugiej. Taki sam los spotykają wszystkie wiado-

mości: „Spotkaj się ze mną…” <niedoczekanie twoje małą literą!>, chociaż, przez 

porównanie, zaczynam doceniać elokwencję i przychylniejszym okiem patrzeć na 

zdania bez błędów ortograficznych. Wydawało mi się, że skoro w życiu codzien-

nym nie mamy czasu na zawieranie i poznawanie innych ludzi, to internet stwa-

rza wręcz idealne do tego warunki. Można zadawać prawie nieograniczoną ilość 

pytań. Nie tylko odpowiedzi dają pojęcie o człowieku; pytania, jakie zadaje – też. 

Patrzę tępo w ekran komputera i naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Nie osło-

dzą tego żadne kwiatuszki. Mam nieodpartą ochotę wejść w ustawienia i usu-

nąć konto. Powód jest prosty – nie mam pojęcia, dlaczego samej sobie to robię. 

Weszłam tu z własnej woli, mogę wyjść kiedy chcę. Postanawiam wziąć głębszy 

oddech. Umawiam się z samą sobą na siedem dni. Ani minuty dłużej.

Chwila słabości
Następnego dnia, odetchnąwszy trochę, spojrzałam na sytuację chłodniejszym 

okiem. Szok dla wewnętrznego systemu wartości był duży, ale przecież wiem, że 

nie same serduszka, kwiatki i jednorożce. Dorosła jestem i poradzę sobie. Dzielnie 

przesiewam informacje i znajduję kilka wyglądających bezpiecznie. Trzy od roz-

mówców anglojęzycznych. I muszę Wam powiedzieć, że to były jedne z naj-

spokojniejszych konwersacji, jakie przeprowadziłam. Panowie uprzejmi, zadają 

pytania, czytają odpowiedzi. Nie żeby jakaś poważna, głęboka rozmowa – zwykły 

small talk, ale normalny. W międzyczasie trafia się jeszcze kilka niegroźnych wia-

domości, ale zauważam, że rozmowa zaczyna wywoływać u mnie autentyczny 

stres. Nie wiem, jak prowadzić konwersację i zaczynam ważyć każde słowo, bojąc 

się, że cokolwiek powiem, może zostać zrozumiane zupełnie opacznie. Nie rozu-

miem logiki tego świata i czuję, jakbym rozmawiała z kosmitami. Jestem emo-

cjonalnie rozchwiana, ale wcale nie dlatego, że któryś z rozmówców zwalił mnie 

z nóg. Mam wrażenie, że ktoś wyciągnął z dalekiej przeszłości 15-letnią mnie 

– zagubioną, przytłoczoną i niepewną. We wtorek łamię się – miałam nie odwie-

dzać normalnych mediów, ale zaglądam na Twittera – tylko po to, żeby zoba-

czyć zwykłe, redakcyjne rozmowy. Komentarze Wojtka i Norberta o podrywaniu, 

kryzysie wieku i Porsche wywołują u mnie prawie histeryczny napad śmiechu. 

Wszystko jest takie normalne, spokojne, bezpieczne. Aż trudno uwierzyć, że to 

ten sam internet. Przecież nie jest odgrodzony grubą linią, nikt na wejściu nie 

sprawdza paszportów. A jednak mówisz, co chcesz i wszyscy cię rozumieją.
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Schiza
W połowie tygodnia dopada mnie schiza – nie chcę, żeby ktokolwiek się do mnie 

odzywał. Nie chcę żadnych wiadomości. Boję się podchodzić do komputera. To 

zadziwiające, jak szybko zmiana otoczenia może spowodować zmianę perspek-

tywy. Rozmawiam z kilkoma osobami – ostrożnie. Bez większego sensu. To nie 

jest żadna prawdziwa rozmowa – ani przez chwilę nie jestem sobą. Zaczynam 

kwestionować wszystko, co wydawało mi się słuszne. Zaczynam się zastanawiać, 

czy jestem normalna i czy wiem, co to znaczy być normalną? Może to właśnie 

jest normalność, a ja mam jakieś wyidealizowane pojęcie o rzeczywistości, które 

właśnie rozpada się na kawałki? Odczuwam autentyczny, fizyczny stres, którego 

nie potrafię do końca wytłumaczyć. Brakuje mi słów. Prawdziwym dylematem 

jest: kropka czy emotikon na końcu zdania? Unikam średnika i uśmiechu z przy-

mrużonym okiem. Dwukropek z gwiazdką – zakazany. Diabli wiedzą, co to może 

znaczyć w języku tego świata. Wielokropek może coś sugerować. Również nie 

używam. Zaglądam na różne profile – w opisach panowie rozwiedzeni, z dziećmi, 

bagażem. I kiedy się nad tym zastanawiam, przychodzi mi do głowy, że to są 

przecież czyiś ojcowie – wzory do naśladowania. Czy na co dzień zachowują się 

normalnie? Czy po prostu w życiu codziennym skrzętnie ukrywają swoją praw-

dziwą naturę, którą ujawnia się w sieci? Czy chcieliby, żeby ktoś rozmawiał w ten 

sposób z ich córką? Nie znam odpowiedzi na żadne z tych pytań i czuję się zmę-

czona. Moment, kiedy ostatni raz rozmawiałam z kimś normalnie, wydaje się odle-

gły o całe lata świetlne, a minęło zaledwie kilka dni. Często wstaję od komputera 

i chodzę po pokoju, co przynosi chwilową ulgę. Żałuję, że postanowiłam podejść 

do sprawy poważnie, bo czuję, że rodzi się we mnie próżnia. I przede wszystkim 

– przestaję czuć się normalna.

Na drugim portalu jeden z rozmówców pokazuje mi sprawę z odwrotnej perspek-

tywy. Sam zaczął rozmowę, ale jest defensywnie agresywny od pierwszego zda-

nia. Wkurza mnie, bo obrywam za cały rodzaj żeński. Okazuje się, że ma powody. 

Pokazuje mi, co piszą kobiety. Jedna, druga, trzecia. I włos mi się jeży na głowie, 

bo w życiu nie widziałam takiego steku wulgaryzmów. Żadna wyobraźnia tego 

nie obejmuje. Zachowuję chłodną kulturę do samego końca, żegnam się grzecz-

nie. Patrzę pustym wzrokiem na kwiatki, uśmiechy i bliźniaczo podobne do siebie 

wiadomości. Instynkt samozachowawczy każe mi uciekać i natychmiast usuwam 

konto. Na tym portalu przetrwałam raptem kilka godzin.

Przez tydzień byłam zarejestrowana w serwisie randkowym
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Nawet gdy nie siedzę przed komputerem, czuję się zdekoncentrowana. Nie 

umiem poukładać sobie tego wszystkiego w głowie. Nie wiem, czego oczekują ci 

ludzie, ale jestem pewna, że nie chcą wiedzieć o mnie nic. Potrzebują worka do 

wylewania swoich frustracji bądź lekarstwa na kompleksy. Czuję się przedmio-

tem, nie człowiekiem. Zaczynam zwracać uwagę na zdjęcia – nie dlatego, że szu-

kam przystojniaka. Patrzę w oczy i szukam człowieka. Ale tracę pewność siebie 

i nie wiem, czy rzeczywiście potrafię to ocenić. Raz, w chwili słabości, zostawiam 

właścicielowi profilu uśmiech. Niejako w podziękowaniu, za chwilę złudnej nor-

malności. Nie wiem, kim jest i nawet nie zastanawiam się, czy się odezwie. Wiem, 

że stan, w którym się znajduję, nie jest normalny i cieszę się, że nie potrwa długo.

Pożegnania
W piątek wstaję rano. Otwieram listę wiadomości. Wysyłam odpowiedzi do ludzi, 

z którymi rozmawiałam. Informuję, że postanowiłam opuścić serwis, bo ten spo-

sób poznawania ludzi raczej nie jest dla mnie. Dziękuję za rozmowę. Życzę powo-

dzenia. Tak nakazuje mi kultura. Jeden szybko odpowiada, że zmarnowałam mu 

czas. Reszta nie przeczytała jeszcze albo milcząco akceptuje. Czuję, że nie mam 

siły odpowiadać wszystkim, chociaż gdzieś w środku wiem, że to nie fair. Mam 

wyrzuty sumienia, chociaż wiem, że niesłuszne. Usuwam profil i wysyłam jeszcze 

kilka maili. Jedna przemiła odpowiedź od Anglika, że również dziękuje, zostawia 

kontakt do siebie i że mogę pisać o każdej porze. Jestem mu wdzięczna. Ma 49 lat 

i jest wykładowcą uniwersyteckim. Obiecuję sobie, że w ten czy inny sposób 

odpiszę. Ale jeszcze nie teraz.

Choć konto zostało usunięte, poczucie wewnętrznego rozedrgania nie znika. 

Jestem rozkojarzona i nie wiem, co to właściwie było. Nadal kwestionuję samą sie-

bie. Potrzebuję to jakoś z siebie wyrzucić i zastanawiam się – pisać czy nie pisać. 

Pytam. Czytelnicy decydują, że pisać. Może to i dobry pomysł?

Podsumowanie
Powróciłam w bezpieczne, znane rejony internetu. Teraz, paradoksalnie, ten 

spokój wydaje mi się pozorny i złudny. Kilka rzeczy męczy mnie i nie daje spo-

koju. Na przykład to, że codziennie funkcjonuję w internecie, podpisując się pod 

wszystkim własnym imieniem i nazwiskiem, bez najmniejszego wahania. Każda 

rozmawiająca ze mną osoba wie, kim jestem, jak się nazywam i czym się zajmuję. 

Wchodząc na portal randkowy, okazało się, że nagle nie chcę się tym z nikim 

Przez tydzień byłam zarejestrowana w serwisie randkowym
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dzielić. Oddycham z ulgą na myśl, że nie wypełniłam opisowej części profilu, bo 

swoim, głupim zwyczajem, mogłabym napisać coś szczerze. Nie chcę, żeby te 

dwie części internetu się ze sobą mieszały. Ale, z drugiej strony, ta pisząca część 

to prawdziwa ja – bez barier, bez zahamowań. Nigdy nie zastanawiałam się, co 

piszę w swoich felietonach poza tym, że piszę dokładnie to, co myślę. Tak po pro-

stu, bez zastanawiania się i bez kalkulacji. I po raz pierwszy mam wątpliwości, 

kim są ludzie, którzy to czytają. Oczywiście część czytelników znam, chociażby 

z mediów społecznościowych i wiem, że to normalni, fajni ludzie. Ale jakiś cień 

w głębi duszy pozostaje. Mam nadzieję, że z biegiem czasu, to wrażenie zniknie 

bezpowrotnie.

Nie jest oczywiście tak, że to doświadczenie nie przyniosło żadnych pozytyw-

nych skutków. Jak już wspomniałam, ciekawe jest chwilowe odcięcie się od swo-

jej „internetowej twarzy”. Kim jesteś w internecie, jeśli nie stoją za tobą twoje 

kręgi, profil na Facebooku, timeline Twittera czy magazyn? Kim jesteś, kiedy nie 

ma przy tobie twoich znajomych, ludzi, którzy cię znają, lubią i szanują? Internet 

to prawdziwy ocean, a my mamy szczęście, znajdując się na bezpiecznej wyspie. 

W niektóre rejony sieci nie warto się zapuszczać i trzeba ostrożnie wybierać te, 

które niosą ze sobą prawdziwą wartość i korzyści. Bo zapewniam Was, że trudno 

odwidzieć coś, co się widziało. Niewiedza sprawia, że żyje się nam lepiej i spokoj-

niej. Opisanie tego wszystkiego trochę pomogło, drugą część załatwiła rozmowa 

z Przyjacielem, poznanym wiele lat temu w… internecie. Więc jak widać, internet 

nie jest taki zły, jak go malują.

Mam nadzieję, że w waszym internecie woda jest przejrzysta, plaże czyste a niebo 

błękitne. Mam nadzieję, że wasi przyjaciele dostrzegają w was to, co najlepsze. 

I na koniec, mam nadzieję, że to był tylko zły sen. Sen, który znika wraz z pierw-

szymi promieniami wstającego słońca. 

Bo przecież nawet najgorszy koszmar nie może trwać wiecznie.

Koniecznie zapoznajcie się z tekstem Wojtka Pietrusiewicza, zatytułowanym 

„Faceci to świnie”. Pięknie opisał to, co mi przez klawiaturę nie przeszło. Dziękuję, 

Wojtku, za wzięcie tego na klatę.

santee76

Przez tydzień byłam zarejestrowana w serwisie randkowym
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Faceci to świnie

FACECI TO ŚWINIE
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Prezes
Pewnego razu, prezes pewnej firmy wyjechał na „wyjazd integracyjny” ze swoją 

sekretarką (taką prawdziwą, która wykonywała tylko pracę biurową). Niestety 

nie byłem bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń, ogromnie tego żałuję 

i jestem zmuszony spisać je z relacji osób trzecich oraz, być może, kilka osób 

przedstawić tak, jak ja to sobie wyobraziłem, słuchając relacji.

Wspomniany prezes w towarzystwie innych ludzi z branży, wieczorem zaczął 

pić. Wódkę. Całe morze wódki. Tak to zwykle bywa u Polaków i nie ma w tym 

nic dziwnego – lubią przecież kielicha lub dziesięć – ale dopiero to, co dzieje 

się przekroczeniu odpowiedniej dawki, zaczyna być interesujące. Otóż część 

Panów, pomimo przekroczenia wszelkich norm alkoholowych, nadal zacho-

wywała się przyzwoicie, choć głośniej niż normalnie. Była jednak grupa osób, 

której zupełnie odbiło, a na jej czele był prezes. Wszedł na stół, ściągnął 

koszulę i zaczął nią wywijać jak tancerka z hollywoodzkiego filmu ze stripti-

zem. Przeciągał ją pomiędzy swoimi obfitymi udami, szorując zapewne plamy 

po nieudanej próbie wcelowania do pisuaru. Przy stole siedziała jego sekre-

tarka i wszystkim prezentowała swoje śliczne białe ząbki, gdyż szczękę miała 

na podłodze. Prezes, pozbywszy się koszuli zamaszystym ruchem ręki, rozpiął 

Kinga w swoim felietonie opisała zachowania tych mężczyzn, których sam osobiście zupełnie nie 

rozumiem, ale jednocześnie mogę domyślać się, skąd ich obyczaje pochodzą i dlaczego tak jest. 

Poniższych słów nie adresuję do nikogo konkretnego, ale jeśli i Wy się zachowujecie jak jeden 

z bohaterów – będziecie wiedzieli, o kogo chodzi – to może warto zastanowić się nad pewnymi 

rzeczami i zmienić swoje zachowanie? Może starać się zostać dżentelmenem? Szacunek do płci 

pięknej musi być, a o jej honor należy walczyć.
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pasek, spuścił spodnie do kostek i cudem nie spadł ze wspomnianego stołu. 

Teraz przyszła kolej na majtki. Na „gacie po tacie”. One również pofrunęły w bli-

żej nieokreślonym kierunku, na bliżej nieokreśloną głowę uczestnika zabawy. 

Pomachał tym, czym chciał, zszedł ze stołu i zaczął dobierać się do swojej pra-

cownicy, która czym prędzej stamtąd uciekła.

Ta historia rozeszła się po środowisku i choć nie wiem (lub nie pamiętam), czy 

i jak skończyła się kariera prezesa, to jedno jest pewne – wiele mężczyzn po 

spożyciu alkoholu ujawnia prawdziwe oblicze. Wypije i dopiero wtedy pokaże 

ci, kim jest. Skąd to się bierze, to zupełnie inny oraz znacznie bardziej skompliko-

wany temat.

Seks
Z jakiegoś dziwnego powodu, prawdopodobnie z nadmiaru oglądania porno, 

część osób zupełnie zmienia sposób postrzegania realnego świata. Swego 

czasu, prawdopodobnie zanim słowo „mem” weszło do powszechnego użytku, 

po internecie krążyła lista podsumowująca to, czego autor nauczył się o kobie-

tach po obejrzeniu  zbyt wielu filmów pornograficznych.

Skrócona lista
• kobiety do łóżka zawsze noszą szpilki,

• jeśli kobieta zostanie przyłapana na masturbacji, to zamiast zakryć się w po-

płochu, poprosi mężczyznę o pomocną dłoń,

• kobieta poproszona o seks zawsze się zgodzi,

• kobiecie zmuszonej do seksu zacznie się to podobać (po nie więcej niż 20 

sekundach),

• kobiety zawsze uśmiechają się, kiedy zostaną spoliczkowane narządem 

męskim,

• kobiety zawsze jęczą z przyjemności, niezależnie od sytuacji,

• kobiety mają tylko duże biusty,

• mężczyźni zawsze mają duże penisy oraz niekończącą się erekcję,

• pielęgniarki zawsze próbują wyleczyć swoich pacjentów za pomocą fellatio,

• wizyta u lekarza zawsze kończy się seksem.

Lista w zasadzie mogłaby nie mieć końca.

Faceci to świnie
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Seks c.d.
Jak się zapewne domyślacie, powyższe zestawienie to kompletna bzdura. Każdy 

z nas jest inny, lubi inne rzeczy i pewnych rzeczy nigdy nie zaakceptuje. Problem 

w tym, że nie każdy o tym wie. Znam osobiście paru facetów śmiertelnie przeko-

nanych, że każda kobieta na portalu randkowym tak naprawdę szuka seksu, a to 

co piszą w swoim profilu, określa jedynie poziom wstydliwości. Kinga w swoim 

felietonie, który znajdziecie w tym wydaniu, napisała:

„Cześć.” brzmi nieźle. To powszechnie uznany sposób witania się z ludźmi. W gąszczu 

innych wiadomości wygląda zachęcająco. „Cześć.” – odpowiadam ostrożnie. „Lubisz 

seks?”. Facepalm. To się zakamuflował.

Być może jest kultura na świecie, w której dostaje się premię za nieowijanie 

w bawełnę, ale raczej nie jest to nasza.

Portale randkowe
Sam kiedyś (dawno, dawno temu) szukałem nowych znajomości w sposób 

zbliżony do Kingi. Założyłem profil, wypełniłem sporo danych i czekałem. Nic. 

Żadnej wiadomości przez miesiąc. Fakt, że specjalnie się do tego nie przykłada-

łem – miałem inne zajęcia. Kiedy jednak nie miałem nic lepszego do roboty, to 

szukałem wymarzonej partnerki. Wszystko się zmieniło, kiedy do zdjęć swojej 

osoby dodałem zdjęcie samochodu – nagle dziewczyny zaczęły do mnie pisać, 

same z siebie. Często znacznie młodsze. Poprawne określenie na tego typu 

osoby, poprawcie mnie, jeśli się mylę, to „blachary”.

Ostatecznie poznałem w ten sposób dziewczynę z innego miasta, dzięki której 

z kolei poznałem swoją żonę. Nawet ślepa kura w końcu trafi na ziarno…

Podejście profesjonalne
Tematu portali randkowych nie potraktowałem specjalnie poważnie, ale mój 

przyjaciel z czasów szkolnych podszedł do tego znacznie bardziej profesjonal-

nie. Kiedyś, przy okazji urodzin lub innej uroczystości, opowiedział mi o tym, jak 

to robi, że codziennie wychodzi z inną dziewczyną na randkę. Wytłumaczył mi, 

że sekretem jest zwiększenie własnych szans – jeśli dotrze do większej liczby 

osób, to znacząco wzrosną jego szanse. Niestety przeszkodą w tym był czas 

– pisanie wiadomości do dziesiątek dziewczyn dziennie było męczące. W każ-

Faceci to świnie
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dym razie po paru miesiącach ćwiczeń osiągnął bardzo wysoką wydajność 

w konwersowaniu z dużą liczbą dziewczyn. Otóż stworzył szablony dziesięciu 

wiadomości. Sekret polegał na tym, że były one tak skonstruowane, że zainte-

resowania osoby na jego celowniku nie miały znaczenia – podstawiał do tych 

szablonów tylko odpowiednie imię. Drugą tajemnicą było to, że niezależnie co 

dana kobieta mu odpisała, jego druga, trzecia i dziesiąta wiadomość prawie 

zawsze stanowiła odpowiednią odpowiedź. Po dziesięciokrotnym kopiuj i wklej, 

przystępował dopiero do indywidualnego odpisywania. Miał tylko jeden pro-

blem – często mylił imiona. Patrz na tytuł tego felietonu – ostrzegałem.

Zupełnym przypadkiem spotkał na mieście dziewczynę, która podobała mu się 

w liceum – była w równoległej klasie. Są razem do dzisiaj.

Wychowanie?
Wracając na moment do prezesa i jego zachowania, zawsze zastanawiałem się, 

skąd się tacy ludzi biorą. Może to kwestia wychowania? Ta osoba wie przecież, 

jakie zachowanie jest powszechnie akceptowane. Czy to alkohol powoduje, że 

pokazuje swoje prawdziwe oblicze? Może właśnie nie został wychowany, ale nie 

ma zupełnie żadnych manier? Niektórym nawet brak alkoholu nie przeszkadza, 

co pokazała Kinga:

Otwieram listę wiadomości. Wysyłam odpowiedzi do ludzi, z którymi rozmawiałam. 

Informuję, że postanowiłam opuścić serwis, bo ten sposób poznawania ludzi raczej 

nie jest dla mnie. Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia. Tak nakazuje mi kultura. 

Jeden szybko odpowiada, że zmarnowałam mu czas.

Lepiej jest z kulturą u facetów z Anglii:
Trzy [wiadomości otrzymałam] od rozmówców anglojęzycznych. I muszę Wam 

powiedzieć, że to były jedne z najspokojniejszych konwersacji, jakie przeprowa-

dziłam. Panowie uprzejmi, zadają pytania, czytają odpowiedzi. Nie żeby jakaś 

poważna, głęboka rozmowa – zwykły small talk, ale normalny.

Nie przyznawałem się do bycia Polakiem online
Swojego czasu sporo czasu spędzałem na graniu w MMORPG, na serwerze 

wymagającym stworzenia sobie postaci, wraz z całą jej historią. Co więcej, ocze-

kiwano, że cały czas będzie się trzymało swojej roli. Nie byłem Wojtkiem, tylko 

Moridinem. Byłem przywódcą gildii Khiraa, która składała się z Rycerzy Śmierci 
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i Czarnoksiężników. Jak mnie poddany zawiódł, to lądował w lochu. Każdy trzy-

mał się reguł gry i tak to też traktowali – jak grę – nawet jeśli byłem dla nich eks-

tremalnie niemiły. W zasadzie nie ja, tylko postać, którą grałem.

Niestety, jak tylko pojawili się Polacy, to wszystko popsuli. Pamiętam takiego 

jednego, który dostał się do gildii Rycerzy Róży składającej się z mężnych 

wojów, dbających o honor kobiet, zawsze stawiających w ich obronie. Nigdy 

się nie poddawali, nigdy nie uciekali. Byli w końcu Rycerzami Róży. Ten Polak 

potrafił, w połowie ambitnej potyczki słownej przejść do tematów RL-u (real 

life, prawdziwego życia), przeklinać jak szewc lub po prostu powiedzieć, że ma 

obiad na stole i musi kończyć. Jeśli graliście w RPG, to wiecie, że pewne rzeczy 

były święte, a na tym konkretnym serwerze rola postaci była najważniejsza. Ten 

konkretny Polak wyleciał i dostał bana, ale z czasem pojawiło się tak dużo roda-

ków, że wszyscy, którym naprawdę zależało na dobrej zabawie, po prostu ode-

szli. Mieli dosyć.

Podobne doświadczenia miałem zresztą w świecie World of Warcraft. Polacy nie 

byli tam lubiani za swoje chamskie zachowanie, a sam nigdy się nie przyznałem 

do swojego pochodzenia – jeśli ktoś pytał, to mówiłem, że jestem Anglikiem.

Wychowanie c.d.

Po paru dekadach doświadczeń z męską częścią Polski na portalach rand-

kowych, w świecie wirtualnych gier, w internecie, szkole i na ulicy, docho-

dzę do wniosku bardzo subiektywnego i niepodpartego żadnymi dowodami 

– Francuzi, Anglicy, Szkoci, Niemcy i inni mieszkańcy Europ z bardziej cywilizo-

wanych niż nasz krajów, żyli o kilka pokoleń dłużej w dobrobycie, a to z kolei 

wpłynęło na ich wychowanie od lat najmłodszych. Częściowo zdają się to 

potwierdzać moje wizyty w krajach uboższych niż nasz – tam jest wyraźnie 

gorzej pod tym względem.

Cieszy mnie jednak jedno: niezależnie od wyznawanej religii, wychowania, sta-

tusu społecznego czy kraju pochodzenia, wszędzie znalazłem bardzo życzliwe 

i pomocne osoby, które starały się pokazać siebie i swój kraj z jak najlepszej strony.

morid1n
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iPad Only – do trzech razy sztuka

iPAD ONLY 
– DO TRZECH RAZY SZTUKA

MICHAŁ ZIELIŃSKI

W zeszłym miesiącu spędziłem jakiś czas z iPadem Mini czwartej generacji, 

czyli w zasadzie z pomniejszoną wersją Aira 2. To było moje pierwsze spotkanie 

z „pełnym” iOS 9, a mam na myśli przede wszystkim widok Split View. Możliwość 

korzystania z dwóch aplikacji jednocześnie sprawia, że z bezużytecznego 

„magicznego kawałka szkła” iPad staje się naprawdę poważną maszyną do 

pracy. Dodajmy do tego skróty klawiszowe, które wreszcie zawitały do iOS i nic 

więcej do szczęścia już nie potrzebuję.

Mój iPad to starszy już model Air. Zgodnie z polityką Apple nie załapał się na 

wspomniany Split View. Chcesz używać tej fajnej opcji, kup nowego iPada 

– wymyślił ktoś w Cupertino. Całe szczęście, gdy oddawałem „miniaka” pojawiła 

się opcja wprowadzania iOS 9 w tryb Jailbreak. Nagle mój tablet ożył.

Bardzo szybko zacząłem korzystać z dobrodziejstw pracy na dwóch progra-

mach. Safari z lewej, Notatki z prawej i powstają nowe teksty. Potrzebuję sko-

rzystać z innego źródła? Nic prostszego – skrót cmd + tab zmienia pozycję 

w lewym oknie, pozostawiając otwarty tekst w prawym. Tweetbot z lewej, 

Wiadomości z prawej – tak z kolei się relaksowałem. Czasem gdzieś lądował 

Rok temu pisałem, że idea tabletu nie działa. iPad nie umożliwiał mi wykonywania 

najprostszych zadań i każdego dnia znajdowałem się w sytuacji, w której sięgałem po 

MacBooka. Tak, te słowa też piszę na MacBooku. Nie jest łatwo – nie korzystałem z tego 

komputera od prawie trzech tygodni. Co się zmieniło? Cóż, iPad się zmienił.
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Infuse z otwartym serialem. Do pełni szczęścia brakowało mi tylko wsparcia dla 

oficjalnej aplikacji YouTube.

O ile z częścią relaksacyjną do dzisiaj nie mam problemów, to praca wypadała 

trochę gorzej. Szybko zauważyłem, że formatowanie tekstów przez interfejs 

www Wordpressa na iPadzie jest równie komfortowe, co prasowanie koszuli 

przy użyciu trąby słonia. Z pomocą przyszła aplikacja Drafts i Workflow, dzięki 

którym teksty pisane przy użyciu Markdown mogę kopiować w HTML i wklejać 

do odpowiedniego pola w panelu www. 

Zaskoczony wydajnością Workflow postanowiłem sprawdzić, co innego można 

na nim robić. Wtedy szczęka mi opadła, dosłownie. Wyciąganie linków do 

zdjęć na stronie www? Gotowe. Dodawanie zaznaczenia do wybranej notatki 

w Drafts? Już. Wysyłanie zaznaczonego cytatu wraz z linkiem do artykułu przez 

Wiadomości? Proste! Nagle okazało się, że są rzeczy, które na iOS mogę robić 

znacznie szybciej niż na OS X. Musiałem spędzić trochę czasu na przygotowy-

waniu czy wyszukiwaniu tych „przepisów”, ale zdecydowanie było warto to zro-

bić. Ktoś (czyt. Moridin, pozdrawiam serdecznie z tego miejsca) powie, że taką 

automatyzację można osiągnąć też na Macu, ale jestem pewien, że wymaga to 

używania jakiegoś skomplikowanego programu dla profesjonalistów. Workflow 

z kolei jest prosty, przyjemny i elegancki. Hej, czyli jest taki jak sam iPad! 

Skoro iPad z Workflow i trybem Split View jest taki super, to dlaczego uży-

wam MacBooka? Piszę te słowa na wyjeździe, na który chciałem wziąć laptopa, 

ponieważ rozważałem wizytę w Apple Storze i rozwiązanie problemu z moim 

telefonem, a nie wiedziałem, czy będziemy mieli czas na przywracania kopii 

zapasowej z iCloud. I właśnie w takiej sytu-

acji doceniłem kolejną zaletę używania iPada: 

uniwersalność.

W pierwszej reklamie iPada tajemniczy głos 

mówi, że nie ma właściwej drogi trzyma-

nia tabletu i moim zdaniem za tym idzie coś 

więcej. iPad sprawia, że możemy pracować 

w zasadzie gdziekolwiek. Z laptopem trzeba 

usiąść i mieć dosyć sporo miejsca, by go roz-

iPad Only – do trzech razy sztuka

 iPad sprawia, że możemy 
pracować w zasadzie 
gdziekolwiek. Z laptopem 
trzeba usiąść i mieć dosyć 
sporo miejsca, by go rozstawić.
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stawić. Tablet wyciągam, działam na nim, chowam go – jest bliższy telefonowi. 

Dlatego w pociągu na lotnisko, gdy chciałem popracować, szybko się rozmyśli-

łem, ponieważ nie miałem warunków, żeby wyjmować laptopa. W samolocie 

mogłem spokojnie pisać na MacBooku, w kolejnym pociągu mogłem bez pro-

blemów oglądać na nim film, bo było na to miejsce. Ale już w metrze ze stacji od 

centrum miasta oglądanie filmu na laptopie wyglądało co najmniej… dziwnie. 

Tak też się czułem. iPad to pewnego rodzaju wolność. Bardzo często piszę tek-

sty, chodząc po mieszkaniu i dopiero teraz zdałem sobie sprawę z tego, że coś 

takiego z laptopem byłoby niemożliwe.

Czy to znaczy, że porzucam zupełnie MacBooka na rzecz iPada? To trudny 

temat. Na pewno nie będę rezygnował z OS X, bo ciągle są sytuacje, w których 

„stacjonarny” system operacyjny sprawdza się znacznie lepiej. Do tego ma moż-

liwość wskazywania elementów interfejsu kursorem, co jest naprawdę przy-

datne. Ale nie wiem, czy nie zacznę budować swojego własnego „workflow” 

właśnie wokół iPada, a MacBooka wymienię na Maca Mini, który będzie czekał 

w domu, niczym camper używany tylko na wyjazdy wakacyjne bądź gotowanie 

metamfetaminy. W obu przypadkach jest to tylko dodatek do głównego samo-

chodu, którym jeździmy na co dzień. 

To jest też moment, w którym mogę się zastanowić nad tym, jakiego iPada 

wybiorę. Mój dwuletni Air po Jailbreaku działa… tak sobie. Nie jest źle, ale jeśli 

ma to być moje główne narzędzie pracy, to chciałbym coś troszkę szybszego. 

Jestem po krótkim zapoznaniu się z nowym modelem Pro i o ile oczarował mnie 

swoimi możliwościami (szczególnie Pencil, ale to jest dobre!), to boję się, że 

będzie za duży. 

Przy tym rozmiarze pisanie na pionowej klawiaturze przy użyciu kciuków jest 

raczej niemożliwe. Nie wyobrażam sobie też włóczenia się z nim po mieszka-

niu. Najrozsądniejszym wyborem zdaje się więc Air 2, chociaż marzy mi się coś 

z trochę większym wyświetlaczem i znacznie wyższą rozdzielczością. Może za 

rok zobaczymy Aira 3, który będzie wyświetlał więcej treści? Pewnie nie, ale po 

cichu będę na to liczył. 

iPad Only – do trzech razy sztuka

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel


http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/books.php?body=list&category=3&page=1&name=ksiazki


SSir Tim Berners-Lee, razem z kolegami z założonego przez siebie Open Data Institute,  

opowiedział podczas londyńskiej konferencji Summit 2015 o społecznych wyzwaniach 

funkcjonowania w świecie Big Data. 

ODI jest organizacją non-profit, którą w 2012 roku założyli pionierzy rozwoju nowych 

technologii – sir Tim Berners-Lee i sir Nigel Shadbolt. ODI zajmuje się działalnością 

społeczną i edukacyjną w obszarze promowania otwartych standardów danych, 
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SIR TIM BERNERS-LEE, 
OTWARTE DANE I CHAOS BIG DATA 

ŁUKASZ MIROCHA

Jedno z marzeń nerda spełnione – kilka tygodni temu rozmawiałem z Ojcem współczesnego Internetu! 
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udostępniania danych i wykorzystywania danych przez sektor rządowy, przedsię-

biorstwa i sferę kultury. 

ODI zaproponował ciekawe ujęcie problemu danych cyfrowych, które w zamierze-

niu ekspertów Instytutu ma być odpowiedzią na chaos informacyjny towarzyszący 

Big Data, analityce danych, inteligentnym miastom. ODI koncentruje się przede 

wszystkim na stopniu otwartości oraz kwestii praw do konkretnych zbiorów danych 

– zwłaszcza publicznych – a więc powstałych w wyniku aktywności mieszkańców 

miast, społeczności itp.

„Dyskusja powinna toczyć się więc nie o to, czy mamy do czynienia z danymi, czy 

dużymi zbiorami danych, ale o to, kto i na jakich warunkach ma dostęp do danych 

będących rezultatem aktywności mieszkańców dzielnicy, miasta i całego kraju” 

– mówił podczas wykładu otwierającego konferencję Garvin Starks, CEO ODI. 

ODI przedstawia infografikę, na której znajdują się przykłady różnych typów danych 

– od wewnętrznych informacji firmowych, przez Tweety, po rozkłady jazdy komuni-

kacji publicznej. Eksperci instytutu koncentrują się nie tyle na ich wolumenie i pocho-

dzeniu (dane państwowe, komercyjne, prywatne), co sposobie ich licencjonowania, 

który bezpośrednio wpływa na to, jak można je wykorzystywać. 

„Chcemy dziś cieszyć się nieograniczonym dostępem do informacji za pośrednictwem 

internetu, wymagamy od administracji, by ta dzieliła się z nimi danymi, oczekujemy 

Sir Tim Berners-Lee, Otwarte Dane i chaos Big Data 
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transformacji terenów zurbanizowanych w przyjazne, inteligentne miasta przyszło-

ści. Warunkiem tych zmian jest jednak prowadzenia skutecznej polityki zarządzania 

danymi i rozwijania infrastruktury informatycznej” – przekonywał Sir Tim Berners-Lee.

ODI przekonuje, że otwarte dane mogą być analizowane przez dowolne podmioty, 

a także łączone z innymi zbiorami informacji, co pozwala na opracowanie nowych 

usług oraz optymalizację już istniejących rozwiązań.

Analizy Open Data Institute wykazały imponujący zwrot inwestycji w projekty infra-

strukturalne, mające na celu udostępnianie publicznych zbiorów danych – 58:1 

w przypadku otwarcia danych dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej 

w Londynie oraz 70:1 w wyniku upublicznienia wszystkich danych adresowych przez 

rząd Danii. Dostęp do otwartych danych stymuluje także lokalną innowacyjność – apli-

kacja Citymapper przedstawiana podczas konferencji, która oferuje kompletny zestaw 

informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym, 

powstała dzięki dostępowi do otwartych zbiorów danych aglomeracji Londynu.

Podczas kameralnej konferencji prasowej udało mi się zamienić kilka zdań z Ojcem 

Internetu. Pytałem go o nowe pokolenia użytkowników internetu oraz to, jak oce-

nia kierunek rozwoju www. Tim okazał się bardzo pogodnym, choć nieco zakrę-

conym człowiekiem, ale czy można byłoby spodziewać się czegoś innego po 

geniuszu-nerdzie? 

Sir Tim Berners-Lee, Otwarte Dane i chaos Big Data 

LukaszMirocha

http://www.twitter.com/LukaszMirocha


http://productivemag.com


   /   FELIETONY   /   70

O

Hejt w czasach wolności słowa

HEJT W CZASACH 
WOLNOŚCI SŁOWA

GRACJAN PIETRAS

Obowiązująca Konstytucja zapewnia nam wolność wyrażania poglądów oraz 

rozpowszechniania informacji, zwaną potocznie „wolnością słowa”. Znaczenie 

wolności słowa w porządku demokratycznym trudno przecenić. Dość powie-

dzieć, że jej brak jest cechą każdego autorytarnego czy totalitarnego reżimu, 

które znamy z historii. Dlatego stopień poszanowania wolności słowa można 

uznać za miernik stanu demokracji. Ograniczenia tej wolności przybierają 

różne formy, lecz prawie zawsze znamionują osłabienie demokracji na rzecz 

autorytaryzmu. 

Z wolności słowa korzystamy zawsze, gdy zabieramy głos publicznie. Kiedy więc 

publikujemy wpisy w mediach społecznościowych, komentujemy wpisy innych 

osób, publikujemy informacje o znanych nam faktach lub inne treści pozosta-

jemy pod ochroną Konstytucji. Mamy prawo głośno wyrażać swoje poglądy 

polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i jakiekolwiek inne, i powszechnie 

z tego prawa korzystamy. 

Każdy jednak, kto publikuje swoje opinie, łatwo zauważy, że często pojawiać 

się będą oponenci gotowi do sporu z tymi poglądami. Często zapominamy, 

Zderzenie wolności słowa z nowoczesnymi sposobami rozpowszechniania informacji skutkuje 

informacyjnym tsunami, które codziennie przelewa się przez sieć. W zalewie tym dużą karierę 

robi tak zwany hejt – zjawisko, wobec którego prawo wydaje się bezsilne.
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że takie osoby również pozostają pod ochroną, a wolność słowa to także 
(a może przede wszystkim!) wolność niezgadzania się z opiniami innych, 
a także wolność krytykowania tych opinii. Społeczeństwa demokratyczne 

oparte są na konkurencji różnych idei i opinii, tarcia między nimi są zaś natu-

ralnym sposobem dochodzenia do konsensusu. Wymaga to od uczestników 

dysput tolerowania tego, że ich opinie nie będą podzielane, a tolerancja ta 

jest niezbędna do prowadzenia dyskusji bez względu na to, jak bardzo niedo-

ważone lub nawet głupie wydają się nam poglądy naszego oponenta. Zatem 

każdy, kto publikuje swoje opinie, powinien uzbroić się w gotowość znoszenia 

ich krytyki, choćby przybierała ona bardzo szorstkie formy, z satyrą włącznie. 

Zaznaczmy jednak, że „ścieranie się idei” oznacza pojedynek na argumenty, 

nie zaś pojedynek na pięści, a szorstkość dyskusji powinna być skierowana na 

poglądy przeciwnika – nie na niego samego. 

W internecie rywalizacja między ideami i opiniami przybiera wszystkie możliwe 

do wyobrażenia formy: od dysputy naukowej do bezpardonowych, wulgarnych 

rozrób. Najbardziej prostackie metody wydawania opinii – nazywane modnie 

hejtem – trudno w zasadzie zakwalifikować jako wymianę argumentów; stano-

wią one raczej wirtualny odpowiednik tego, co w tzw. realu nazywamy bijatyką. 

Hejt stał się stałym elementem internetowego krajobrazu i dzięki niestrudzo-

nym wysiłkom pewnej kategorii internautów dopracował się statusu istotnego 

zjawiska społecznego, tematu prac naukowych z dziedziny socjologii czy psy-

chologii społecznej.

Z prawnego punktu widzenia problem języka nienawiści nie jest nowy. Wiele 

przepisów prawa wytycza granice wolności słowa, a dyskusja na temat tych 

granic jest cały czas żywa w orzecznictwie sądowym, doktrynie prawniczej, 

publicystyce dziennikarskiej i na innych forach. Przykładowo z zakresu wolno-

ści słowa jest wyłączone publicznie nawoływanie do nienawiści na tle różnic 

narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na 

bezwyznaniowość. Zakazano też publiczne stosowanie języka zniewag lub znie-

sławień w odniesieniu do grup ludności, instytucji lub osób indywidualnych. 

W pewnym uproszczeniu zniewagi polegają na używaniu języka obelżywego 

w stosunku do osób, zniesławienia zaś na przypisywaniu cech, które pomawia-

nych osób nie cechują, jeśli może to te osoby poniżyć w opinii publicznej lub 

Hejt w czasach wolności słowa
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narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego przez nie stanowiska, 

lub wykonywanego zawodu czy działalności. 

Niewątpliwie nowy jest natomiast swoisty rozmach, z jakim hejt rozprze-
strzenił się w naszej codzienności i znaczenie, jakie udało mu się osiągnąć. 
Jego spowszednienie i wszechobecność rodzi łatwo dostrzegalne negatywne 

skutki społeczne, ale jednocześnie spektakularnie pokazuje słabość narzędzi 

prawnych w walce z tym zjawiskiem. Z przyczyn praktycznych nie może być 

nawet mowy o wszczynaniu dochodzenia za każdym razie, gdy w interne-

cie pojawia się mowa nienawiści. Z tego samego powodu policja, prokuratura 

i sądy mogą reagować jedynie w sytuacjach skrajnych, często dopiero po nagło-

śnieniu medialnym sprawy, kiedy negatywne skutki hejtu nie są już możliwe 

do zignorowania. Bardzo rzadko ochrony swoich praw poszukują ofiary znie-

wag czy zniesławień internetowych. Wizja długotrwałych, skomplikowanych 

i kosztownych postępowań sądowych, czy to cywilnych, czy karnych skutecznie 

odstrasza wszystkich poza garstką najbardziej zdeterminowanych. 

Można i trzeba zastanawiać się nad tym, czy jest możliwe stworzenie narzędzi 

prawnych do skutecznej walki z hejtem. Ważne jest jednak uświadomienie sobie 

także, że hejt to cena płacona za wolność słowa w społeczeństwie nieumie-
jącym dyskutować. Cena ta jest tym większa, im mniejsza jest skłonność do 

szanowania oponentów i umiejętność posługiwania się racjonalnymi argumen-

tami. Dobrą wiadomością jest to, że sztuki toczenia sporów, choćby twardych, 

można się nauczyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umiejętności te przekazy-

wać uczniom w szkołach, pokazując wartość racjonalnego argumentu oraz sza-

cunku dla oponenta bez względu na to, czy się z nim zgadzamy, czy nie. Można 

uczyć, że spór sam w sobie – jeśli prowadzony racjonalnie – niesie ze sobą wiele 

pozytywnych skutków, ponieważ stanowi okazję do zrozumienia innego punktu 

widzenia, poszerzenia wiedzy, a nawet szansę na zmianę zdania, jeśli tkwimy 

w błędzie. Warto zadbać o jakość sporu, ponieważ będzie on nam towarzyszył 

tak długo, jak długo istnieje myśl. I to jest, wbrew pozorom, dobra wiadomość. 

Autor jest adwokatem i wspólnikiem

w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

Hejt w czasach wolności słowa

GracjanPietras

http://www.djp.pl
http://www.twitter.com/GracjanPietras
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CZY MOŻLIWE JEST, BY UTRZYMANIE DOMU 
KOSZTOWAŁO TYLKO 100 ZŁ MIESIĘCZNIE? 
KONFERENCJA WOLVES SUMMIT – WYWIAD Z CEO GREEN ANGEL

Czy możliwe jest, by utrzymanie domu kosztowało tylko 100 zł... 74

KAMIL DYRTKOWSKI

Niedawno gościłem na międzynarodowej konferencji Wolves Summit, która odbyła się w Pałacu Kultury 

i Nauki w Warszawie 26–28.10.2015. Było to wydarzenie poświęcone nowym trendom w świecie mody, 

marketingu i technologii. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs startupów, do którego zgłosiło 

się prawie 300 firm. Miałem możliwość porozmawiać z prezesem jednej z nich, Marcinem Białeckim, 

reprezentującym firmę Green Angel. Marcin prezentował projekt swoich inteligentnych domów zero-

energetycznych. Zapraszam do wywiadu.
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K: Witaj Marcinie. Spotkaliśmy się na konferencji Wolves Summit. Co tutaj robisz?
M: Przyjechaliśmy, aby podczas naszego wystąpienia zarazić słuchaczy naszą wizją lep-

szego świata. Mamy do osiągnięcia jeden konkretny cel, a mianowicie zbudować całkowi-

cie zielony i zdrowy świat oraz znacznie przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla 

i innych zanieczyszczeń.

K: Naprawdę? Jest to możliwe?
M: Oczywiście. Na pierwszy rzut oka może brzmieć to jak sciencie fiction, ale jeżeli spoj-

rzymy chociażby na filmy z lat 80., to widzimy, że marzenia tamtych ludzi są dzisiaj naszą 

codziennością. Dwadzieścia lat temu nikt nie myślał o powszechnym i darmowym dostę-

pie do internetu ani nikt nie wyobrażał sobie posiadania w kieszeni płaskiego telefonu 

z dotykowym ekranem, ważącym tyle co nic i służącym nie tylko do dzwonienia. Kilka lat 

temu każdy pukałby się w głowę, gdybyś wspomniał o jeżdżeniu samochodem elektrycz-

nym, a jednak dzisiaj, w krajach takich jak USA czy Norwegia, jest to chleb powszedni. 

Dlatego nasza wizja jest jak najbardziej możliwa do realizacji. W zasadzie już jest realizo-

wana. Mam już dopracowaną niemal całkowicie zautomatyzowaną technologię produkcji 

oraz przede wszystkim produkt, czyli inteligentny i autonomiczny dom zero-energe-

tyczny. Teraz wyłącznie kwestią czasu – i to wcale niedługiego – jest pokazanie tego 

produktu światu i dlatego tutaj jesteśmy. Na konferencjach i targach takich jak Wolves 

Summit można spotkać wielu ludzi z pogranicza świata biznesu oraz nowych technologii. 

Przychodzą tu także młodzi ludzie z dużym zapałem i pragnieniem zmiany świata, czyli 

startupowcy. Co więcej, jest to konferencja międzynarodowa, dlatego to idealne miejsce 

do tego, by pokazać światu jak my, Polacy, dzięki przedsiębiorczości oraz wiedzy technicz-

nej zdobywamy światowe uznanie.  

K: W takim razie Marcinie, wyjaśnij pokrótce, na czym polega Twój projekt?
M: Jako pierwsi na świecie stworzyliśmy wysoce zautomatyzowaną technologię produk-

cji inteligentnych domów zero-energetycznych, które są w pełni ekologiczne i przyjazne 

dla człowieka oraz środowiska. Jednocześnie, utrzymanie takiego domu kosztuje tyle, co 

obecnie rachunek za telefon. Innowacyjna technologia produkcji umożliwi wytworzenie 

budynku w niecały dzień, a jego montaż – w niecały tydzień. Znikome koszty utrzymania 

oraz atrakcyjna, odpowiednio stargetowana oferta spowodują, że na nasz dom będzie stać 

studenta, samotną matkę czy przeciętną polską rodzinę. 

Co prawda powstały już na świecie dwa domy zero-energetyczne, jeden w Polsce a drugi 

w Niemczech, ale ze względu na ogromną cenę, nie zostały wprowadzone na rynek jako 
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przystępne dla Kowalskiego rozwiązanie. Nam jako pierwszym udało się stworzyć pro-

dukt, który jest o klasę lepszy od najbardziej zaawansowanego domu obecnie dostępnego 

na rynku, a jego koszt jest porównywalny z kosztem domów energooszczędnych. Było 

to możliwe dzięki wysoce wydajnej linii produkcyjnej, która umożliwia znaczną redukcję 

kosztów, głównie pracowniczych, materiałowych czy energii.

K: A czym tak właściwie jest wasz dom zero-energetyczny?
M: Czy w tej chwili, mieszkając w bloku czy w domu jednorodzinnym, płacisz za ogrzewa-

nie, prąd, wodę i ścieki?

K: Tak, zgadza się.
M: Oczywiście, w końcu nie jesteś wyjątkiem. Każdy posiadacz domu ponosi pewne koszty 

związane z jego utrzymaniem, różne w zależności od jego standardu. Obecnie na rynku 

najwyższy oferowany standard domów, to domy pasywne. W nich jako użytkownik za 

ogrzewanie płacisz mniej niż w tradycyjnym domu, ale za prąd, wodę i ścieki płacisz tak, 

jak w domu czy bloku. 

K: A jak się ma do tego wasze rozwiązanie?
M: Dom zero-energetyczny sprawia, że za prąd oraz ogrzewanie nie płacisz nic, można 

powiedzieć, że dom jest całkowicie samowystarczalny pod względem energii, to znaczy, 
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że w ujęciu rocznym produkuje tyle energii, ile konsumuje lub trochę więcej. Dodatkowo, 

dzięki zainstalowanym rozwiązaniom,  rachunki za wodę i ścieki możemy również zreduko-

wać, nawet o około 90%. W konsekwencji całkowity koszt Twojego domu to 50–100 zł mie-

sięcznie, włączając w to opłatę śmieciową oraz podatek od nieruchomości. Różnicę między 

tym, co mamy, a tym, co jest na rynku widać gołym okiem. Utrzymanie takiego domu 

wynosi tyle, co przeciętny rachunek za telefon. Dom Green Angel nie przez przypadek 

tak mocno wyprzedza standardy rynku i spełnia tak wyśrubowane normy. Tak jak wspo-

mniałem, dążymy do tego, by nasze zielone domy zastąpiły tradycyjne budownictwo. 

W przyszłości planujemy budować zaawansowane technologicznie, nowoczesne i w pełni 

ekologiczne miasta. Aby było możliwe, w pierwszej kolejności dom musi być dostępny dla 

wszystkich. Tak jak telefon komórkowy. Dzięki temu następne pokolenia będą żyły w naj-

lepszej możliwej przyszłości.

K: Wiele osób zarzuci wam, że to trochę zbyt piękne, aby było prawdziwe.
M: Pamiętam jak osiem lat temu Steve Ballmer skomentował pierwszego iPhone’a,  mówiąc, 

że nikt go nie kupi, ponieważ jest to najdroższy telefon na rynku, który w dodatku nie ma 

klawiatury, klienci biznesowi będą więc go omijali szerokim łukiem, a poza tym Apple nie 

sprzedało do tej pory ani jednego telefonu, on natomiast sprzedaje miliony telefonów 

z Windows Mobile co roku, wie zatem, co mówi. Jak wiemy, życie bardzo szybko zweryfiko-

wało słowa byłego już szefa Microsoftu. Podobnie było z Teslą, kiedy w 2008 roku wypusz-

czono Roadstera. Większość uznała ten samochód wyłącznie za zabawkę dla fanatyków 

z zasobnym portfelem i tylko takie postaci, jak Arnold Schwarzenegger czy George Clooney 

mogły sobie na niego pozwolić. Dziś firma ta szturmem zdobywa kolejne rynki, skutecznie 

przekonując nabywców, że samochody elektryczne to nieuchronna – co więcej – nieda-

leka przyszłość, a do tego spółka ta ma kapitalizację wynoszącą niemal połowę kapitalizacji 

BMW, które istnieje już od niemal wieku. Pozwolisz, że zadam pytanie? Dlaczego podobny 

scenariusz nie miałby spotkać i naszej firmy? Widzisz, w odniesieniu do wspomnianych 

przykładów, mówiąc metaforycznie, stworzyliśmy iPhone’a lub Teslę dla rynku budownic-

twa mieszkaniowego. Nikt jeszcze nie osiągnął tego, co jest naszym celem, na pewno więc 

nie ma dowodów, że się nie da, ani powodów, abyśmy odpuścili sobie w przedbiegach. Co 

więcej, stoi za nami wielu pracowników naukowych z Politechniki Poznańskiej, która jest 

naszym partnerem i współtwórcą tego projektu. Projekt ponadto zyskał uznanie ze strony 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 

które wsparły go grantem. Jak widzisz, nie jest to wyłącznie pobożne życzenie. Od strony 

technologicznej zyskaliśmy silne wsparcie, podobnie od strony biznesowej, dlatego razem 

ciężko pracujemy nad tym, aby ten na pierwszy rzut oka nieprawdopodobny projekt stał 
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się realny. Wreszcie, są jeszcze egoistyczne pobudki. Po prostu nie chcę, by moje dzieci 

żyły w zanieczyszczonym świecie, dlatego go zmieniam. Wiem, że z tym projektem, mogę 

tego dokonać. Prawda jest taka, że jeżeli teraz się tym nie zajmiemy, to za 30–50 lat mamy 

totalną katastrofę klimatyczną, której nie będzie się dało odwrócić. Całym sercem wierzę, 

że ludzie z natury są dobrzy i uczciwi, tylko że na świecie brakuje pozytywnych wzorców. 

Bezemisyjne samochody już są, domów jeszcze nie ma, to będzie zatem nasza część tortu. 

Pomyśl tylko, że w momencie, gdy każdy będzie mieszkał w zero-energetycznym domu, 

pracował w zero-energetycznym biurze lub zakładzie, alternatywnie uczył się w zero-

-energetycznej szkole, a do tego będzie jeździł samochodem z napędem elektrycznym 

zasilanym energią z OZE, to wiele problemów zostanie rozwiązanych i to nie tylko natury 

ekologicznej, ale przede wszystkim ekonomicznej.

K: Zgadzam się. Obecnie coraz popularniejsza staje się opcja domów inteligentnych, 
co sądzisz o tym trendzie?
M: Technologia ta, jak każda inna, została stworzona po to, aby służyć ludziom. Uważam, 

że jest to dobry trend i dlatego również przyłączyliśmy się do niego. 

K: Czy wasze domy także będą inteligentne? Wymień kilka najważniejszych nowi-
nek technologicznych, które spotkamy w takim domu.
M: Przypomnij sobie taką sytuację. Wstajesz rano, zimową porą, na uczelnię lub do pracy. 

W domu po nocy jest albo za duszno, albo za zimno. W ogóle nie chce ci się wstawać. 

Chyba wszyscy znamy ten problem.

K: Oczywiście. 
M: W inteligentnym domu zero-energetycznym Green Angel sytuacja wygląda nieco ina-

czej. Wstajesz rano, a ponieważ komputer wie, która jest godzina, uruchamia „poranne” 

oświetlenie, odpowiednio dozowane, abyś na dzień dobry nie doznał szoku. W tle akom-

paniuje oczywiście twoja ulubiona muzyka. W domu, dzięki wentylacji mechanicznej z fil-

trami, zawsze masz powietrze najwyższej jakości, dosłownie jak na porodówce. Dlatego 

nigdy nie doświadczasz czegoś takiego jak duchota. Komfortowe warunki motywują cię 

do wstania z łóżka. Temperatura jest idealnie dostosowana do twoich potrzeb o każdej 

porze dnia i nocy. 

K: Świetnie, co dalej?
M: Idziesz wziąć prysznic lub kąpiel. Woda czeka w wannie nagrzana do odpowiedniej 

temperatury. System o to zadbał. Następnie, o wyznaczonej godzinie, w kuchni czeka 
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na ciebie gorąca kawa, a chwilę przed wejściem uruchamia się TV z porannymi informa-

cjami. Gdy wychodzisz do pracy, nie myślisz o niczym. Wsiadasz w samochód i odjeżdżasz, 

a w tym momencie dom uruchamia alarmy i inne systemy zabezpieczeń oraz wyłącza 

niepotrzebne systemy w celu niemarnowania energii. Oczywiście możesz też to wszystko 

zrobić za pomocą aplikacji z poziomu twojego iPhone’a, iPada czy laptopa. Wystarczy kilka 

dotyków palcem.

K: Jak użytkownicy sprzętu Apple będą mogli korzystać z wszystkich udogodnień 
domu? Wprowadzicie jakąś własną aplikację czy będziecie bazować na dostępnych 
rozwiązaniach?
M: Możliwości obsługi domu z urządzeń Apple są nieograniczone. Tak jak wspomniałem 

przed chwilą, dzięki specjalnej aplikacji możesz sterować niemal każdym urządzeniem 

podłączonym do sieci w domu. Wyobraź sobie, że jesteś w tramwaju lub samochodzie, 

wracasz do domu. Bierzesz do ręki telefon, uruchamiasz aplikację, łączysz się z domem 

i 30 minut wcześniej uruchamiasz piekarnik. A wcześniej zaprogramowany system robi 

resztę. Ustawia temperaturę, odkurza i czyści podłogi, uruchamia komputer. Wracasz i cie-

pły obiad już na ciebie czeka. Poza podstawowymi funkcjami, jakimi są sterowanie oświe-

tleniem wewnętrznym i zewnętrznym, ogrzewaniem, uruchamianiem różnych urządzeń, 

tutaj ogranicza cię tylko wyobraźnia. Widziałem osoby, które z telefonu sterują maszyną 

do popcornu lub dowolnym innym zakupionym gadżetem. Co do konkretnego rozwiąza-

nia technologicznego, bazą jest powszechnie znany protokół, będzie on natomiast spe-

cjalnie dostosowany do potrzeb naszego budynku, przez współpracującą z nami w tym 

zakresie firmę z Wrocławia oraz inżynierów z Politechniki Poznańskiej.

K: Czy mogę już gdzieś zobaczyć dom pokazowy?
M: Wyprodukowanie oraz zaprezentowanie domu pokazowego jest częścią fazy B+R 

naszego projektu i jest zaplanowane na połowę nadchodzącego roku. Nie jestem w sta-

nie określić na obecnym etapie konkretnej daty, ponieważ zależy to od wielu czynników, 

między innymi od naszych ustaleń z NCBiR oraz NFOŚiGW, czyli dostarczycielami grantu, 

oraz postępem prac wewnątrz Konsorcjum. Budynek ten będzie stał na terenie naszego 

Partnera z Konsorcjum, czyli Politechniki Poznańskiej. Będzie oczywiście otwarty dla 

wszystkich zainteresowanych. Będzie dokładnie opomiarowany a wyniki tychże pomiarów 

staną się ogólnodostępne. Już teraz zapraszam wszystkich zainteresowanych kontaktem 

z przyszłością budownictwa na wizytę w naszym budynku. Serdecznie zapraszam rów-

nież do śledzenia bieżących informacji dotyczących rozwoju projektu na naszej stronie: 

www.GreenAngel.pl lub bezpośrednio na naszym profilu na Facebooku: https://www.face-
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book.com/GreenAngelHome. Pragnę także dodać, iż cały czas poszukujemy ekspertów 

w różnych dziedzinach, którzy chcieliby uczestniczyć przy współtworzeniu tego projektu. 

Poszukujemy szczególnie młodych ludzi, pełnych pasji i wiary w lepszy świat.

K: Marcinie, czy jest coś, czym jeszcze chciałbyś podzielić się z naszymi 
czytelnikami?
M: Tak, mam pewną niespodziankę dla waszych fanów, która może okazać się niezwykle 

wartościowa. Jest to specjalny kod rabatowy dający kupującemu 1% rabatu na zakup domu 

w naszej firmie. Czy to dużo, czy mało? Cóż, podając kod 05332160 podczas zakupu domu 

w naszej firmie, wasi czytelnicy otrzymają rabat o równowartości iPhone’a czy MacBooka, 

w zależności od wielkości zakupionego domu. Myślę, że jest to opcja warta uwagi.

K: Marcinie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia z Waszym 
projektem.
M: Dziękuję serdecznie.

Czy możliwe jest, by utrzymanie domu kosztowało tylko 100 zł...

dyr_k

http://www.twitter.com/dyr_k


DOSTĘPNE W SKLEPACH:

CLEARER, LOUDER, HARDER, 
BETTER!
Model Sound BlasterX H3 opracowano z myślą 
o mobilności i komforcie. To przenośny, 
analogowy zestaw słuchawkowy do gier, który 
jest lekki i wygodny. Możesz go złożyć i zabrać 
ze sobą wszędzie tam, gdzie lubisz grać w gry. 

WYTRZYMAŁA, LEKKA
I SKŁADANA KONSTRUKCJA
Sound BlasterX H3 dzielnie znosi trudy 
codziennego użytkowania. Wykonany z 
trwałego tworzywa sztucznego odpornego
na uderzenia podczas podróży. Złożenie muszli 
pozwoli na zaoszczędzenie miejsca, dla 
klawiatury, myszy i podkładki.

WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI 
DŹWIĘKOWE
Dzięki dużym i efektywnym przetwornikom 
FullSpectrum o średnicy 40 mm i pełnym 
paśmie przenoszenia zestaw Sound BlasterX 
H3 oferuje mocny bas oraz wyjątkową 
przejrzystość. Parametry na poziomie 118 
dB/mW sprawiają, że poziom dźwięku zestawu 
należy do najgłośniejszych w tej klasie 
urządzeń. Doświadcz drżenia zwalających
na kolana wybuchów oraz grzechotania 
karabinów maszynowych jak nigdy wcześniej.

MIKROFON Z FUNKCJĄ 
REDUKCJI SZUMÓW
Odłączany mikrofon z funkcją redukcji szumów 
filtruje dźwięk otoczenia, dlatego Twój głos jest 
wyraźny nawet w miejscach o dużym natężeniu 
hałasu. Gdy nie grasz, odłącz mikrofon
i korzystaj z kompaktowych słuchawek, 
słuchając muzyki gdziekolwiek się wybierzesz.

WYGODNY PILOT NA KABLU
Pilot na kablu ułatwia regulację głośności
i wyciszanie mikrofonu — wszystko jest
w zasięgu ręki.



12 DNI W AZJI  
CZĘŚĆ DRUGA

TOMASZ SZYKULSKI

W poprzednim wydaniu iMagazine opowiedziałem wam o pierwszej części wyprawy na Wschód, 

podczas której odwiedziłem Singapur i Bangkok. Tym razem skoncentruję się na Hongkongu, 

w którym spędziłem cztery  dni, a także krótkim zwiedzaniu Dubaju w drodze powrotnej do Polski. 
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Hongkong 
Jak wspomniałem w pierwszej części relacji, do Hongkongu udaliśmy się po kilkudniowym 

pobycie w Singapurze oraz krótkim wypadzie do Bangkoku. Dotarliśmy tam po cztero-

godzinnym locie na pokładzie Dreamlinera tanich linii lotniczych Scoot. Nie ukrywam, że 

wybór właśnie tego samolotu wymagał podróży w późnych godzinach nocnych – zaledwie 

22 godziny po powrocie z Bangkoku. Z perspektywy czasu wygląda to dosyć niesamowi-

cie – w ciągu zaledwie doby odwiedziliśmy 3 Azjatyckie kraje (Tajlandia, Singapur, Chiny), 

podróżowaliśmy na pokładzie dwóch samolotów oraz oglądaliśmy sesje treningowe przed 

GP Formuły 1 w Singapurze. Niewiele brakowało, by cały plan legł w gruzach, gdy z powodu 

korków w Bangkoku podróż na lotnisko zajęła nam ponad dwie godziny, przez co na stano-

wisku odprawy zjawiliśmy się zaledwie kilka minut przed jej zamknięciem. 

Późny wylot wiązał się z kolejną bezsenną nocą w podróży. Po wylądowaniu w Hongkongu 

udaliśmy się na lotniskową stację kolejową, z której odjeżdżał superszybki pociąg łączący 

   /   PODRÓŻE   /   838312 dni w Azji – część druga

Podróż do Azji to część projektu PełneKlatki, 

który tworzę wraz z Kubą Mrozem. 

W ramach naszej działalności realizujemy 

nietypowe wyprawy, podczas których przy-

bliżamy odwiedzane miejsca poprzez wpisy, 

zdjęcia i wideo publikowane na profilach 

projektu. Więcej informacji na ten temat 

znajdziecie na www.PelneKlatki.pl. 

http://www.twitter.com/kubamroz
http://www.PelneKlatki.pl


port lotniczy z centrum miasta. Dystans 

40 km pokonuje on w zaledwie 20 min, 

zatrzymując się w tym czasie na kilku 

stacjach. W tym miejscu warto wspo-

mnieć również o samym lotnisku, które 

należy do najbardziej znanych na świe-

cie. Zbudowano je w latach 90. na 

sztucznej wyspie, by zastąpić pękający 

w szwach port Kai Tak, którego loka-

lizacja pośród zabudowań metropolii 

wymagała od pilotów wykonywania 

karkołomnych manewrów podczas koń-

cowego etapu podejścia do lądowania. 

Zainteresowanym polecam wyszukanie 

filmów z tego miejsca na YouTube – robią 

one ogromne wrażenie. 

Po dotarciu do centrum miasta udaliśmy 

się do naszego zakwaterowania – około 

dwa kilometry od dzielnicy finansowej 

na wyspie Hongkong. Ceny noclegów 

w tym mieście są stosunkowo wysokie 

– noc w przeciętnym hostelu koszto-

wała tyle, ile w niektórych pięciogwiazd-

kowych hotelach w Bangkoku. Z racji 

wczesnego przybycia musieliśmy zago-

spodarować kilka godzin, które dzieliły 

nas od możliwości zameldowania się. 

W tym czasie udaliśmy się w najbardziej 

uczęszczany rejon wyspy, czyli jej pół-

nocne wybrzeże. 

Czytacie ten artykuł na łamach maga-

zynu poświęconemu przede wszystkim 

Apple, interesującym zagadnieniem 
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będzie więc Apple Store przy stacji kolejowej w Hongkongu, jeden z najwięk-

szych na świecie sklepów giganta z Cupertino. Korzystny kurs lokalnego dolara 

względem innych walut sprawia, że produkty Apple kupione w tym miejscu 

należą do najtańszych na świecie. Dobrym przykładem jest stalowy Apple Watch 

42 mm, który kosztował mnie równowartość około 2300 złotych, czyli 700 złotych 

mniej niż w polskim sklepie online. Różnice na innych produktach są podobne 

i wynoszą około 25% względem cen europejskich. Warto o tym pamiętać, pla-

nując wizytę w Hongkongu. Jest to o tyle ciekawe, że miasto to można uznać za 

drogie – odnosi się to nie tylko do wspomnianego wcześniej zakwaterowania, ale 

również cen jedzenia, napojów itd. 

Wracając do relacji, kilkugodzinny spacer był dobrą okazją do poznania naj-

ważniejszych punktów Hongkongu. Po zameldowaniu w hostelu dało jednak 

o sobie znać zmęczenie. Należę do osób, dla których brak snu przez więcej niż 

dobę nie stanowi wielkiego problemu, sytuacja wyglądała jednak nieco inaczej 

w południowo-wschodniej Azji, gdzie dodatkowym czynnikiem jest pogoda. 

Niezwykle wysoka wilgotność, upał i palące słońce potęgowały odczuwanie tru-

dów podróży, przez co jedynym rozwiązaniem była kilkugodzinna przerwa na 

sen. Najciekawszą częścią pierwszego dnia były z całą pewnością godziny nocne 

– około północy opuściliśmy hostel, by udać się na długą wędrówkę po otacza-

jącej nas dzielnicy. Zaowocowało to między innymi znalezieniem ciekawego 

baru, który serwował przysmaki kuchni chińskiej, do którego wracaliśmy również 

w kolejnych dniach. 

12 dni w Azji – część druga



86

Drugi dzień upłynął przede wszystkim 

pod znakiem wycieczki na Wzgórze 

Wiktorii (ang. Victoria Peak), czyli naj-

wyższe wzniesienie wyspy. Jego strome 

zbocza znajdują się w niewielkiej odle-

głości od gęstych, wysokich zabudo-

wań finansowej stolicy regionu. Dotarcie 

na szczyt ułatwia zabytkowa kolejka, 

która momentami pokonuje nachyle-

nia bliskie 45 stopniom. W drodze do 

tego miejsca odwiedziliśmy piękny 

Hongkong Park, a także niewielkie 

muzeum herbaty. Widok roztaczający 

się z Victoria Peak zapiera dech – muszę 

przyznać, że zrobił on na mnie o wiele 

większe wrażenie niż jakikolwiek inny 

odwiedzony wcześniej taras widokowy, 

w tym CN Tower w Toronto, Empire 

State Building w Nowym Jorku czy Burj 

Khalifa w Dubaju, o którym opowiadam 

w dalszych akapitach. Dodatkowym 

atutem jest rozległa przestrzeń space-

rowa na szczycie wzniesienia – rozciąga 

się ona równolegle do głównych dziel-

nic Hongkongu, które powstały u jego 

podnóża. Na górze zlokalizowano wiele 

barów, sklepów, muzeum figur wosko-

wych, a także liczne trasy spacerowe. 

Po kilkugodzinnej wycieczce ponownie 

skierowaliśmy się w rejon północnego 

wybrzeża wyspy. Miejscem, które nie-

zwykle przypadło nam do gustu, była 

promenada wzdłuż zatoki prowadząca 

w pobliże miejsca naszego zakwatero-
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wania. Niezwykle intensywny dzień wymagał kilkugodzinnej przerwy, po któ-

rej ponownie wyruszyliśmy na poszukiwanie przysmaków lokalnej kuchni. Tym 

razem wybraliśmy bar serwujący Congee, czyli niezwykle smaczny kleik ryżowy 

z dodatkiem mięsa, orzechów i ziół. Późnym powrotom do hostelu sprzyjała 

pogoda – noce były tylko trochę chłodniejsze i mniej wilgotne od dni, zwiedzanie 

bez palącego słońca było jednak znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Trzeciego dnia po raz pierwszy od przejazdu z lotniska udaliśmy się na kontynen-

talną część miasta. Niezwykle wygodnym i ciekawym rozwiązaniem jest prom, 

który kursuje w niewielkich odstępach czasowych między wyspą Hongkong a dziel-

nicą Tsim Sha Tsui. Podróż zajęła kilka minut, a cena biletu to jedynie 2,50 HKD, czyli 

1,20 złotych. W północnej części metropolii odwiedziliśmy chińskie muzeum nauki, 

muzeum historii, a także rozległe dzielnice handlowe położone wzdłuż najważniej-

szych ulic. Zainteresował nas wielopiętrowy market z elektroniką – chociaż domino-

wały tam „podróbki”, to i tak udało nam się kupić kilka akcesoriów w dobrej cenie. 

Rejon Tsim Sha Tsui to mieszanka wszystkich  interesujących elementów, które znaj-

dziemy w Hongkongu – wysokich budynków oraz małych sklepów i lokali; kultury 

zachodu, która kontrastuje z typowo chińskimi elementami. 

12 dni w Azji – część druga
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Ostatniego dnia pobytu w Hongkongu zdecydowaliśmy się odwiedzić miejsce, 

które polecało nam wiele osób – Tim Ho Wan, czyli najtańszą na świecie restaura-

cję, która otrzymała gwiazdkę w prestiżowym przewodniku Michelin. Przypomina 

ona zwykły bar ze specjałami kuchni chińskiej – duży wpływ ma na to lokalizacja 

na głównym dworcu kolejowym miasta. Kilkudaniowy posiłek kosztował równo-

wartość zaledwie 50 złotych, a jakość i smak podawanego tam jedzenia bardzo 

przypadły nam do gustu. Właściwie jedynym minusem był długi czas oczekiwa-

nia na stolik – kolejka przed restauracją wymagała około 45 minut stania. W tym 

czasie należało wypełnić papierową kartę z wybranymi dla siebie daniami.  

Dubaj 
Wizyta w najbardziej znanym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich była 

urozmaiceniem podróży powrotnej z Hongkongu do Warszawy. Pozwala na to 

system rezerwacyjny linii lotniczych Emirates, dzięki któremu mogłem wybrać 

połączenie z 20-godzinnym oczekiwaniem między dwoma odcinkami podróży. 

12 dni w Azji – część druga



Skorzystaliśmy również z faktu, iż Polska od 

kilku miesięcy znajduje się na liście państw, 

których obywatele nie potrzebują wiz tury-

stycznych do Z.E.A. 

Pierwsze wrażenia z Dubaju? Gąszcz wie-

żowców, wielki przepych i bogactwo, 

nowoczesny system nadziemnego metra, 

wielokulturowe społeczeństwo,  wszech-

obecne przeszklone, klimatyzowane koryta-

rze łączące ze sobą budynki. Całość sprawia 

dosyć osobliwe wrażenie, zwłaszcza dla 

osoby, która dotychczas postrzegała kulturę 

arabską przez pryzmat nieco biedniejszych 

państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 

Stosunkowo krótki czas na miejscu prze-

znaczyliśmy na kąpiel w Zatoce Perskiej, 
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spacer wzdłuż wybrzeża i wokół centrum miasta, wjazd na punkt widokowy naj-

wyższego budynku świata – Burj Khalifa, a także relaks w Dubai Mall – jednym 

z największych centrów handlowych na świecie. W późnych godzinach wie-

czornych wróciliśmy na lotnisko, gdzie oczekiwaliśmy na poranny, sze-

ściogodzinny lot do Warszawy. 

Chociaż wizyta była krótka, Dubaj zrobił na nas duże wra-

żenie. Muszę przyznać, że miasto to nie znajdowało się 

w czołówce miejsc, które chciałbym odwiedzić – jed-

nak możliwość wyboru połączenia z długą prze-

siadką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 

była idealną okazją, by to zrobić i stano-

wiła doskonałe zwieńczenie dwutygo-

dniowej wyprawy do Azji, podczas 

której w krótkim czasie odwie-

dziliśmy także Singapur, 

Bangkok i Hongkong. 

t_szykulski
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BIŻUTERIA NIKKI LISSONI – CENY OD 115 PLN
Nadszedł moment, w którym powoli zaczynamy 

zastanawiać się nad prezentami świątecznymi. Lubię 

obdarowywać bliskich nietuzinkowymi rzeczami. 

Oczywiście znalezienie takiego przedmiotu i dopa-

sowanie go do osoby to nie jest prosta sprawa, dlatego 

uwielbiam różnego rodzaju rozwiązania modułowe.

Doskonałym przykładem jest znana na świecie biżuteria Nikki 

Lissoni. Główną linią marki jest klasyczny medalion wzbogacony o moż-

liwość wymiany wnętrza, co pozwala dopasować go do każdego ubrania czy nawet nastroju. 

Kosztowności pokryte są nanoceramiczną powłoką, której zadaniem jest ochrona złocenia. 

W ofercie obok medalionów znajdziemy pierścionki, łańcuszki, bransoletki, zawieszki charms 

oraz kolczyki. 
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MONIKA GUTOWSKA

MASKARA LANCÔME GRANDIOSE – CENA 160 PLN
Zadaniem każdego tuszu jest wydłużyć, pogrubić, rozczesać rzęsy i, co bar-

dzo ważne, utrzymywać się przez cały dzień w nieskazitelnej formie. Raczej 

nie będziemy miały problemu ze znalezieniem tuszu, który spełniałby powyż-

sze założenia. Do powyższych wymagań dołożę ze swojej strony łatwość 

w nakładaniu, a jak do tej pory Lancôme Grandiose pozostaje niepoko-

nany. Początkowo wygięta pod kątem 25 stopni szczoteczka wzbudziła mój 

uśmiech, kolejny chwyt marketingowy mający na celu zwiększenie sprzedaży. 

Nic bardziej mylnego. Dzięki swojej budowie prawdopodobieństwo nałożenia 

tuszu na niechciane elementy twarzy spada niemalże do zera.

Idealnie również pokrywa wszystkie rzęsy, nawet te najmniejsze, ukryte w zaka-

markach oka. Dodatkowo dzięki efektowi zatopionej róży opakowanie prezen-

tuje się rewelacyjnie.

Lifestyle na prezent dla niej 92

LIFESTYLE NA PREZENT DLA NIEJ
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THERMOS SMART LID 
– CENA OKOŁO 200 PLN
Różnego rodzaju zegarki opaski i im 

podobne pomagają nam w monitorowaniu 

postępów w zmierzaniu do postawionych 

sobie celów. Zliczają kroki, spalone kalorie, 

przebyte kilometry. Teraz możemy pójść jesz-

cze dalej i wyznaczyć sobie cel dziennego 

spożycia wody. W jego monitorowaniu wspo-

może nas Smart Lid, którego producentem 

jest firma Thermos. Jak sama nazwa wska-

zuje, jest to wieczko nakręcane na butelki 

tego samego producenta. Wieko łączy się 

z aplikacją zainstalowaną na naszym smartfo-

nie i za pomocą bluetooth przekazuje infor-

macje, takie jak ilość wody w butelce czy jej 

temperatura. Cel określamy samodzielnie 

lub możemy skorzystać z propozycji aplikacji 

wyliczonej na podstawie podanych parame-

trów, m.in. wiek, waga, płeć oraz aktywności 

fizyczne. Aż się chce pić.

PIERŚCIEŃ NEYYA – CENA OKOŁO 500 PLN
W ostatnich latach świat technologii ubie-

ralnych (nosideł!), w tym bransoletek, cza-

pek, koszulek, okularów zrobił gigantyczny 

skok technologiczny. Wcale więc nie zdzi-

wiła mnie informacja o inteligentnym pier-

ścionku wspierającym pracę urządzeń 

codziennego użytku. Neyya, bo tak nazywa 

się ten pierścień, a sugerując się wyglądem 

właściwie sygnet, prezentuje się bardzo ele-

gancko. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, 

a jego główny element – panel dotykowy 

– błyszczy niczym onyks. Dzięki możliwości 

wysyłania sygnałów, a nie tylko odbierania 

powiadomień Neyya może być wykorzysty-

wany do zmiany slajdów podczas prezentacji 

albo uruchomienia aparatu lub odtwarzacza 

na naszym smartfonie.

Lifestyle na prezent dla niej 93
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PREZENT NIE TYLKO POD CHOINKĘ 
DLA NIEJ I JEJ IPHONE’A

PATRYCJA RUDNICKA

Prezent nie tylko pod choinkę 94

Gdy w roku 2007 firma Apple zaprezentowała pierwszego iPhone’a, całkowicie zmieniło się 

nasze podejście do smartfonów. Zwykła komórka zrobiła się „smart” i stała się częścią naszego 

codziennego życia. Wielu z nas nie rozstaje się ze smartfonem nawet na minutę, zabieramy go ze 

sobą wszędzie, w tym również na eleganckie przyjęcia i szalone imprezy.

Coraz większymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. A wraz z nimi czas dawa-

nia i otrzymywania prezentów. Wielu mężczyzn będzie niedługo szukało prezentów dla 

swoich wybranek. A w tym samym czasie ich drugie połówki staną przed dylematem, 

w czym zabrać na eleganckie przyjęcie lub szaloną imprezę karnawałową swojego iPho-

ne’a. I tu z pomocą przychodzę ja, proponując wam kilka ciekawych produktów firmy Holdit! 

Uważam, że ich etui są idealnym pomysłem na prezent. Zapewniam was, że każda kobieta 

znajdzie w ich kolekcji coś dla siebie. Tak oto o sobie pisze Catharina Andersson, ich główna 

projektantka, a ja całkowicie podpisuję się pod jej słowami: 

„Uwielbiam dodatki! Torby, buty oraz biżuterie, które uwydatniają osobowość, stanowią dla 

mnie inspirację. Lubię oddawać te same emocje przez moje projekty. Najważniejszymi rze-

czami w tej pracy są przeczucie i intuicja potrzebne, by odpowiednio dopasować zamysł 

artystyczny do danego produktu. Aby tego dokonać, niezbędne jest podążanie za aktual-

nymi trendami oraz swoiste „know-how” o różnych grupach docelowych. Mówiąc o grupach 

docelowych, szczerze wierzę, że Holdit ma w ofercie coś dla każdego. Jeśli więc spytasz mnie 

„kto jest grupą docelową firmy Holdit”, odpowiem „mnóstwo różnych ludzi”, ponieważ nie 

mogę wskazać nikogo konkretnego, ani nikogo wykluczyć. To może być kluczem do suk-

cesu Holdit – jeśli masz smartfona lub tablet i chcesz wyrazić swoją osobowość, na pewno 

będziesz dumnym posiadaczem produktu zaprojektowanego przez Holdit.”. 

Takie właśnie są produkty, które przedstawiam wam poniżej. Ostatnimi czasy miałam okazję 

ich używać i jestem naprawdę zachwycona zarówno ich wyglądem, jakością, jak i niewygó-

rowaną ceną.



   /   POMYSŁY NA PREZENTY   /   

KOPERTÓWKA Z PRZEGRÓDKĄ 
- CENA: 119 PLN
Designerska kopertówka z paskiem na ramię. 

Oprócz uchwytu na iPhone’a potrafi pomie-

ścić sześć kart kredytowych oraz ma kie-

szonkę na banknoty. Jest to mój hit! Bawiła 

się ze mną na imprezie firmowej i sprawdziła 

się świetnie. Minimalistyczny wygląd spra-

wia, że będzie pasowała do każdej kreacji, 

nieważne czy będzie to suknia balowa, mała 

czarna, czy dżinsy i trampki. Znalazłam tylko 

jeden minus: trochę dziwnie się wygląda, roz-

mawiając przez telefon z torebką przy uchu.

Dostępne tutaj

WALLET CASE MIRROR Z MIEJSCEM 
NA KARTY -CENA: 99 PLN
Czy to jest portfel? Czy może etui? 

Właściwie to jedno i drugie. Najprostsza 

propozycja na imprezowy wieczór. 

Z zewnątrz elegancka, czarna skóra 

z białym obszyciem. A w środku oprócz 

uchwytu na iPhone’a znajduje się kie-

szonka na banknoty i miejsce na sześć 

kart. We wszystkich etui firmy Holdit 

uchwyt na smartfona jest tak skonstru-

owany, że mamy łatwy dostęp do wszyst-

kich przycisków i portów bez wyjmowania 

sprzętu ze środka. Dodatkowo to kon-

kretne etui wyposażono w duże lusterko, 

dzięki któremu poprawimy makijaż w każ-

dym miejscu, nieważne czy będzie to 

imprezowy stolik, czy biurko w pracy.

Dostępne tutaj

Prezent nie tylko pod choinkę 95

http://imad.pl/catalogsearch/result/?q=holdit
http://imad.pl/catalogsearch/result/?q=holdit
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W swojej ofercie Holdit ma także eleganckie kopertówki z paskiem na nadgarstek, projek-

towane między innymi przez Lissę Wang, oraz standardowe, zamykane etui z miejscem na 

karty. Wszystkie produkty są zazwyczaj dostępne w kilku wersjach kolorystycznych, tak więc 

każda kobieta będzie mogła bez problemu dopasować etui do swojego stroju.

GRANATOWA TOREBKA Z KOLEKCJI LISSY WANG - CENA: 149 PLN
Idealnie nadaje się zarówno do codziennego użytku, jak i na wieczorne wyjścia. Dużą kie-

szeń zamykamy suwakiem, a następnie składamy torebkę, dzięki czemu prezentuje się bar-

dzo atrakcyjnie. Uroku torebce dodatkowo dodaje odpinany pompon. W środku znajduje się 

jeszcze mniejsza kieszonka, również zamykana na suwak. Jest to tak zwany must have dla 

każdej kobiety ceniącej dobry styl.

Dostępne tutaj

http://imad.pl/catalogsearch/result/?q=holdit
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OD ŚW. MIKOŁAJA 
CHCIAŁBYM DOSTAĆ...

DOMINIK ŁADA

PLAKATY Z FILMÓW
Uwielbiam dobre kino. Nie ma nic lepszego, 

jak po ciężkim dniu rozsiąść się na kanapie 

i obejrzeć jakiś film. Mam swoje ulubione filmy, 

gatunki, aktorów, reżyserów. Lubię też zbierać 

różne gadżety filmowe. Jednym nich są plakaty. 

Kiedyś miałem ich dużo, teraz muszę wybierać, 

dlatego staram się wynajdywać perełki. Takimi 

dziełami sztuki są plakaty dostępne na Stellavie.

com. Wybieram ten z Quentinem Tarantino. Jest 

genialny. Niestety, kosztuje aż 90euro.

Dostępne tutaj

Od Św. Mikołaja chciałbym dostać... 97

Święta już za chwilę. Jeśli nie macie jeszcze kupionych prezentów dla najbliższych, warto zerknąć na 

nasze propozycje. Monika, Patrycja, Norbert i Dominik przedstawiają swoje listy do Świętego Mikołaja. 

Dobrze też przejrzeć pozostałe artykuły w bieżącym numerze, aby poszukać dodatkowych inspiracji.

THE ART OF LEGO SCALE MODELING
Każdy z nas jest ma środku małe dziecku. 

Mnie dzieciństwo kojarzy się między innymi 

z zabawą w budowanie z klocków LEGO. 

Odkąd mam dzieci, kompletnie bez udawa-

nia mogę ponownie bawić się i budować. 

Na wycieczce do Legolandu bawiłem się 

prawdopodobnie tak samo dobrze, jak mój 

syn… albo i lepiej. W każdym razie chyba 

jestem AFOL’em, odkąd więc zobaczy-

łem tę książkę, bardzo chciałbym ją mieć. 

Twarda oprawa, genialne projekty, szczegó-

łowe zdjęcia. Must-have. Kosztuje około 30 

dolarów.

Dostępna na przykład tutaj

http://www.stellavie.com/collections/all/products/movie-director-portrait-prints-quentin-tarantino
https://pl.wikipedia.org/wiki/AFOL
http://www.amazon.com/Art-LEGO-Scale-Modeling/dp/159327615X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1447430495&sr=8-1&keywords=the+art+of+lego+scale+modeling
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„STEVE JOBS: CZŁOWIEK-MASZYNA”
Jeśli nie byliście na imprezie urodzinowej w Chwili, to stracili-

ście jedyną okazję, aby zobaczyć najnowszy film Alexa Gibneya 

w warunkach kinowych. Wytwórnia nie ma w planach dystrybucji 

filmu w Polsce, ale całe szczęście wyszedł on w UK na DVD i BluRay 

z polskimi napisami. Nie ma więc problemu z obejrzeniem go 

w zaciszu domowym. Świetny prezent dla każdego macusera.

Dostępny tutaj

SKĄD SIĘ WZIĘŁY MAŁPY W INTERNECIE?
Masz małe dzieci? Jak często zadają ci trudne pytania? Takie pytania dotyczące ota-

czającego je świata. Myślę, że bardzo często. Wiele z rzeczy i spraw dla nas oczy-

wistych i naturalnych jest trudnych do zrozumienia dla maluchów. Jeśli chcesz 

wprowadzić dzieci w świat internetu, koniecznie kup i przeczytaj im książkę Artura 

Janickiego „Skąd się wzięły małpy w internecie?”. Pięknie wydana, z genialnymi, 

komiksowymi rysunkami, książka o… internecie.

Dostępna na przykład tutaj 
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BB8
Czekacie na najnowsze „Gwiezdne Wojny”? Ja 

bardzo. Polecam przeczytać tekst Michała 
Zielińskiego podsumowujący i przygotowujący 

nas do nowego filmu, który wejdzie do kin już 18 

grudnia. A na razie, na mikołajki, można już kupić 

robota, jednego z bohaterów „Przebudzenia Mocy” 

– BB8. Jest to znany już nam Sphero w nowej odsło-

nie. Absolutny hit świąteczny. Kosztuje 699 złotych. 

Pospieszcie się z zakupami, bo bardzo szybko zni-

kają ze sklepów.

Dostępne na przykład tutaj

Od Św. Mikołaja chciałbym dostać... 99

MAGNETYCZNA STACJA ŁADUJĄCA DO 
APPLE WATCH
Kompletnie niespodziewany produkt, nie-

dawno zaprezentowany przez Apple, 

piękny w swojej prostocie i funkcjonalności. 

Umożliwia ładowanie zarówno Apple Watch 

w rozmiarze 38, jak i 42 mm, w trybie „szafki 

nocnej” oraz rozłożonego na płasko, z roz-

piętym paskiem. Co ciekawe, posiada złącze 

Lightning. Kosztuje 379 złotych. 

Dostępna na przykład tutaj

DIY JERKY CRAFTING KIT 
Ostatnio coraz popularniejsze robią się tak 

zwane Beef Jerky, czyli kawałki suszonej 

wołowiny. Jest to świetna przekąska. Niestety, 

mała paczuszka kosztuje w sklepie majątek. 

Może warto samemu je przygotować? Nie 

jest to trudne, tylko trochę czasochłonne. 

Aby przygotować wyjątkowe, własnoręcz-

nie zrobione kawałki suszonej wołowiny 

warto zaopatrzyć się w specjalny zestaw od 

Fleishers. Kosztuje 30 dolarów.

Dostępne tutaj

http://imagazine.pl/2015/11/18/co-juz-wiemy-o-przebudzeniu-mocy/
http://imagazine.pl/2015/11/18/co-juz-wiemy-o-przebudzeniu-mocy/
http://ispot.pl/zabawki-i-gry/sphero-bb-8-robot-star-wars-sterowany-iphonem-lub-ipadem,id-74861
http://ispot.pl/doki-i-podstawki/apple-watch-magnetic-charging-dock-white-stacja-dokujaca-dla-apple,id-76258
https://www.fleishers.com/products/diy-jerky-kit/
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LIFESTYLE NA PREZENT DLA NIEGO
NORBERT CAŁA

LIMITOWANA EDYCJA 
KALENDARZA ŚCIENNEGO 
NA ROK 2016 Z PRACAMI 
PAWŁA JOŃCY – 220 PLN
Od kilku lat każde wydanie iMa-

gazine na pierwszych stronach 

ma genialny rysunek znakomi-

tego rysownika, Pawła Jońcy. 

Paweł w ten zabawny sposób 

komentuje rzeczywistość. Raz 

nawet ja (a konkretnie moje 

nazwisko!) się załapałem. Jeśli 

chcielibyście mieć prace Pawła 

u siebie na ścianie, a przy okazji 

nie planujecie zbankrutować, 

to przygotował on limitowaną 

serię kalendarzy na rok 2016. 

Kalendarz ma format A2 i jest 

wydrukowany na matowym 

papierze 200 g. W jakość nie 

można wątpić – w tamtym roku 

była rewelacyjna. Teraz najważ-

niejsze: powstanie tylko 200 

sztuk kalendarza, a do kupienia 

będzie jedynie sto egzemplarzy! 

Lepiej się spieszcie.

Lifestyle na prezent dla niego 100
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KOSZULKI TWEETBOT – CENA OD 90 PLN
Tweetboot to niewątpliwie ulubiony klient 

Twittera większości Appeluserów, dlatego, 

jeśli producent sprzedaje swoje autorskie 

koszulki, to muszą one znaleźć się w tym 

dziale. Do wyboru mamy trzy wzory kobiece 

i trzy męskie koszulek z krótkim rękawem oraz 

bluzę „kangurkę” unisex. Bluza oraz koszulki 

są w ciemnych kolorach, a z przodu mają logo 

Tweetbota. Według zapewnień producenta 

ich jakość jest doskonała. Jeśli się pośpieszycie 

i zamówicie je dziś, to powinny nadejść przed 

świętami – niestety tylko w USA. Mnie kusi 

koszulka w kolorze Vintage Black. 

HOT WHEELS SAMOCHODY BONDA 
– CENA OKOŁO 100 PLN
Na ekrany kin wszedł właśnie nowy Bond, 

a co (oprócz kobiet!) kojarzy się z Bondem? 

Oczywiście samochody. Z tej okazji Mattel 

wydał serię miniaturek samochodów Bonda 

w linii Hot Wheels. Samochodziki są w wyko-

nane w skali 1:64. Najlepiej kupić całą serię, 

czyli pięć modeli. Są to Aston Martin DBS 

z „Casino Royale”, Mustang Mach 1 rocz-

nik ‘71 z „Diamenty są wieczne”, Lincoln 

Continental ‘64 z „Goldfinger” (co ciekawe, 

Bond nim nawet nie jechał w tym filmie), 

Aston Martin DB5 rocznik ‘63 ze „Skyfall” oraz 

pływający Lotus Esprit S1 z filmu „Szpieg, 

który mnie kochał”. Zapewniam Was, że pra-

wie każdy facet ucieszy się z takiego prezentu.
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STAR WARS FOTOTAPETA – CENA OKOŁO 500 PLN
Czy są na sali fani „Gwiezdnych Wojen”? Pewnie większość. Nie możecie się doczekać 18 grudnia lub 

chcecie komuś zrobić prezent pod choinkę? Idealna będzie do tego fototapeta „Star Wars”. Umieszczone 

są na niej namalowane wszystkie postacie, które kiedykolwiek pojawiły się w którejkolwiek części oraz 

najważniejsze statki i maszyny. Kupując fototapetę, otrzymujemy siedem oddzielnych kawałków, które 

razem dadzą rozmiar 3,2 × 1,8 m, co spokojnie wystarczy na pokrycie dwóch ścian w pokoju kinowym 

lub sypialni (jeśli dziewczyna/żona pozwoli). Fototapeta jest bardzo łatwa do naklejenia oraz będziemy ją 

mogli potem łatwo zdemontować bez uszkodzenia ściany. Tylko kto by chciał coś takiego demontować. 

NOMAD WALLET – CENA OKOŁO 350 PLN
Ten produkt równie dobrze mógłby się znaleźć w dalszej części 

numeru, bo to portfel, który jest power-bankiem. Jednak to ciągle 

portfel, trafił więc do tego zestawienia. Wykonano go z ekologicz-

nej skóry i ma miejsce na pięć kart kredytowych, prawo jazdy, wizy-

tówki i nawet największe banknoty. Najważniejsze jednak, że ma 

baterię, która pozwoli do pełna naładować iPhone’a. Bateria jest 

wbudowana w grzbiet portfela, dzięki czemu nie jest on grubszy 

niż każdy inny portfel, jego grubość wynosi jedynie 25 mm. Choć 

brzmi to dziwnie, to portfel ładuje się do pełna przez dwie godziny. 

Do ładowania używamy złącza micro USB, a naszego iPhone’a nała-

dujemy przez wbudowany kabelek ze złączem Lightning. 
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WKRĘTARKA BOSCH IXO – CENA 169 PLN
Muszę się do czegoś przyznać! Jestem megafa-

nem małej wkrętarki Bosch IXO. Mam aktualnie 

czwartą generację, a zaczynałem od pierwszej. 

Aktualnie zaś możecie kupić generację piątą. Ma 

jeszcze lepszą ergonomię, krótszy czas ładowa-

nia i nową koncepcję oświetlenia miejsca pracy. Najlepsze 

jest jednak to, że do jej ładowania używamy kabelka micro USB, czyli 

będziecie mogli ją naładować z komputera (chyba że macie taki jak ja!), 

z ładowarki do iPhone’a itp. Genialne. Dzięki dodatkowym adapterom, oprócz 

wkręcania śrubek będziecie mogli coś przyciąć, rozpalić grilla, popieprzyć sałatkę 

i otworzyć wino. Serio – to wszystko zrobi wkrętarka. Prezent idealny. 

ZEGAREK BŁONIE WX302 – CENA 1940 PLN
W tym roku obchodzimy 75 rocznicę Bitwy o Anglię. Firma Błonie z tej okazji wydała 

zegarek WX302, który jest inspirowany historią Dywizjonu 302. Zegarek został wypro-

dukowany w limitowanej serii 300 sztuk. Nawiązań lotniczych mamy w nim kilka – na 

wewnętrznym okręgu, który nawiązuje kształtem do celownika samolotu, widnieje 

symbol WX302 – oznaczenie kodowe polskiego Dywizjonu 302. Wskazówki z pomarań-

czowymi końcówkami mają kształt taki, jak śmigła samolotu Spitfire, na wewnętrznej 

stronie tarczy zegarka, na wysokości 50 i pół minuty, mamy zaś sylwetkę samolotu – tyle 

zestrzeleń mieli piloci Dywizjonu 302. Wreszcie wachnik automatycznego mechanizmu 

zyskał kształt samolotu Spitfire, którym latali piloci Dywizjonu 302.
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Nadszedł jednak wrzesień i dowiedziałem się, że będzie iPad Pro. I że będzie 

wielki. I z ołówkiem. I składaną klawiaturę w stylu Microsoft Surface. I że będzie 

Pro, czyli dla profesjonalistów. Oraz „iPadowców” – jak ja. Zamówiłem go zatem 

już w dniu listopadowej premiery i od ponad tygodnia pracuję na iPadzie Pro, 

jako moim głównym komputerze. Jakie mam odczucia? Ano mieszane.

iPAD PRO – CZY WRESZCIE COŚ, 
CO ZASTĄPI KOMPUTER?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Do września tego roku wątpiłem w plotki o nowym, większym iPadzie. Bo i po co miałby powstać? 

Mój iPad Air 2 ma idealne rozmiary, działa super, a ja już wszystkim udowodniłem, że można 

pracować na iPadzie jako głównym komputerze. W końcu napisałem o tym książkę – „#iPadOnly”.
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iPad Pro jest... duży
Wymiary iPada Pro (z wyjątkiem wagi i grubości) są bardzo zbliżone do MacBooka 

Pro 13’’. To jest sporo. Trochę mnie zdziwiło, gdy odpakowałem tę nową 

„zabawkę”. Podniosłem ją i miałem wrażenie, że chwyciłem telewizor. Dziwnie się 

trzymało tak duży ekran. Nie spodziewałem się. Krótko mówiąc, był szok.

iPad Pro jest... goły
Plusem jest to, że zamówiłem iPada Pro w dniu premiery (środa), a w domu mia-

łem go już w piątek (kupiłem od lokalnego resellera). Szybko. Na iPhone'a 6S Plus 

czekałem ponad miesiąc od premiery. Minusem jest zaś to, że dostałem „golasa”, 

czyli ani smart cover, ani smart keyboard, ani ołówka. Szkoda.

Jutro dostanę Smart Cover. Klawiatury jeszcze nie zamówiłem, bo nie wiem, czy 

z niej będę korzystał. Ołówek chcę, ale pewnie dopiero zobaczę go na Święta, bo 

Apple bardzo zwleka z wysyłką.

Aplikacje są... niegotowe
Znowu „déjà vu” z pierwszych dni iPhone'a Plus. Czyli wiele aplikacji nie jest jesz-

cze skompilowanych do wsparcia iPada Pro. Są po prostu rozciągnięte i lekko 

iPad Pro – czy wreszcie coś, co zastąpi komputer?
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zamazane. A szkoda, bo to psuje efekt. Przez to nie wspierają też funkcji „split 

view”, czyli dzielenia ekranu na dwie części.

Na szczęście większość aplikacji od Apple wspiera iPada Pro, podobnie jak te naj-

ważniejsze dla mnie (Nozbe, Slack, Skype), bardzo mi to zatem nie przeszkadza 

w produktywnym działaniu.

Dzielenie ekranu... ma sens!
Praca na iPadzie zawsze kojarzyła mi się z pracą w „jednej aplikacji naraz”, co 

z jednej strony pomaga w skupieniu się, ale z drugiej czasami wkurza, szczególnie 

gdy jest potrzeba coś szybko sprawdzić lub skopiować, pracując nad tekstem czy 

jakimś projektem. W iOS9 wprowadzono funkcję „split view”, dzięki której można 

dzielić ekran. Mało jednak z tego korzystałem (o czym za chwilę). Na iPadzie Pro 

ma to znacznie większy sens niż dotychczas. Tutaj po prostu jest sporo miejsca 

i można je zagospodarować. Ma to sens. Na przykład w tej chwili mam otwartą 

aplikację 1Writer do pisania tego felietonu, a obok – otwartą przeglądarkę z arty-

kułami o iPadzie Pro.

iPad Pro – czy wreszcie coś, co zastąpi komputer?
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Praca w pionie czy poziomie... jest dylemat!
Dla mnie iPad oznaczał przeważnie pracę w pionie, dlatego wkurzały mnie te 

dziwne pokrowce i klawiatury, które robiły z niego laptopa. A jak jest z iPadem 

Pro? Trochę inaczej.

Przez ten ostatni tydzień zauważyłem, że dzięki „split view” pracuję dużo częściej 

z iPadem ustawionym poziomo, bo to prawie tak, jakbym miał dwa iPady Air2 

obok siebie. Rozmiar iPada Pro powoduje, że w poziomie jest on trochę mniejszy 

i nie jest taki przytłaczający.

Dzisiaj, pisząc ten felieton, celowo postawiłem mojego iPada Pro w pionie i nie 

jest źle, ale nie jest to też  takie konieczne. Jeśli tak dalej pójdzie, to może jednak 

skuszę się na tę klawiaturę w „Smart Cover”, żeby pracować w poziomie na iPadzie 

przez większą część czasu.

Klawiatura zewnętrzna... czy wewnętrzna?
Do łask wróciła moja stara, dobra klawiatura – ZaggKeys Flex, którą kupiłem lata 

temu do iPada 3, a którą zresztą polecił mi Dominik, nasz Naczelny. Wróciła do 

łask, bo jest mała, poręczna i do tego jej opakowanie zmienia się w „stojak” na 

iPada Pro i działa z nim wyśmienicie. Rewelacja.

Co do klawiatury na ekranie, to mam wobec niej mieszane uczucia. Z jednej 

strony w poziomie Apple zafundował nam pełną klawiaturę na wzór zwykłej kla-

wiatury Apple – czyli są nawet cyfry, więcej znaków itd. Ale z drugiej strony taka 

klawiatura zajmuje dużo miejsca, praktycznie całą połowę ekranu. Kiedy zatem 

mam otwarte dwie aplikacje w „split view”, każda z nich zajmuje 1/4 miejsca, a kla-

wiatura – pozostałą 1/2. Sporo.

Co gorsza, Apple taką samą klawiaturę, tylko lekko skompresowaną, daje w wer-

sji pionowej i nie ukrywam, że działa mi to nerwy. W pionie oczekiwałbym kla-

wiatury z mniejszą ilością większych klawiszy – na wzór klawiatury z iPada Air 

2 z wersji poziomej. Dzięki większym klawiszom mógłbym pisać szybciej i łatwiej. 

A tak jest ona za mała i pisanie z iPadem w widoku pionowym jest utrudnione. 

A szkoda. Kolejny argument za używaniem iPada w poziomie i do tego z klawia-

turą od Apple'a.

iPad Pro – czy wreszcie coś, co zastąpi komputer?
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iPad Pro może zastąpić... iPada.
Choć werdykt jeszcze nie zapadł, widzę, że iPad Pro z czasem przestaje być dla 

mnie aż tak ogromny. Kupiłem już do niego nową torbę, powoli przyzwycza-

iłem się do podnoszenia go, do pracy z nim, do rysowania. Zaczynam go ogar-

niać i dostrzegać kolejne plusy dużego ekranu. Mój iPad Air 2 raczej pójdzie 

w odstawkę i zostanę przy iPadzie Pro. Zwłaszcza że zaszalałem i kupiłem wersję 

z LTE, była to więc konkretna inwestycja... Już od dawna nie wyobrażam sobie 

iPada bez łącza komórkowego. Mój iPad musi móc być online non-stop, jeśli fak-

tycznie mam móc na nim pracować.

iPad Pro może zastąpić... laptopa?
No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Czy wreszcie iPad może zastąpić „nor-

malny” komputer do pracy? To pytanie przewija się od dawna w internecie, 

teraz zaś, gdy już wyszedł ten duży „Pro” iPad, ta kwestia rozważana jest jeszcze 

częściej.

Moja odpowiedź: I tak. I nie.

Praca na iPadzie i na urządzeniach z iOS jest 
specyficzna.
Nie można ot tak, po prostu odpalić iPada i oczekiwać, że będzie można zrobić na 

nim wszystko to, co na komputerze, ale po prostu palcami.

To dużo bardziej skomplikowane. Praca na iOS wymaga zmiany sposobu 

myślenia:

1) Nie pliki, a aplikacje
Pisałem o tym we wcześniejszych felietonach. Na komputerze zarządzamy 

plikami, które są obsługiwane przez aplikacje. Na iOS zarządzamy aplika-

cjami, które ewentualnie mogą współdzielić dane lub pliki. To jest spora róż-

nica i wymaga zmiany sposobu myślenia.

2) Chmura to podstawa
Praca na iPadzie zmusza do przejścia do chmury. Mam notatki w Evernote, 

pliki w Dropboxie, zdjęcia w iCloud, zadania w Nozbe, e-maile w Gmailu itd. 

To ułatwia przejście na iPada. Nawet jeśli czasami pracuję na iMacu.

iPad Pro – czy wreszcie coś, co zastąpi komputer?
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3) Mniej klawiatury, więcej dotyku
Jeśli Twoja praca wymaga częstego kopiuj/wklej lub ciągłego używania skró-

tów klawiszowych, to iPad nie jest dla Ciebie. Na iPadzie się dotyka. W wielu 

przypadkach aplikacje dobrze napisane na iOS po prostu fajniej się używa przez 

dotyk. Niekoniecznie szybciej niż na Macu, ale fajniej. I ja właśnie tak wolę.

To tak pokrótce. I iPad Pro dużo w powyższych kwe-
stiach nie zmienia.
Co na pewno ułatwia podjęcie decyzji, to fakt, że ma większy ekran, oferuje więc 

większe pole do popisu. A dzięki „split view” można pracować efektywniej, mając 

otwarte dwie aplikacje naraz. Oczywiście na jednej się pracuje, a druga to refe-

rencja, bo prawdziwa wielozadaniowość to to nie jest... i wcale nie jest wskazana. 

Jesteśmy najbardziej produktywni właśnie wtedy, gdy pracujemy tylko nad jedną 

rzeczą w danej chwili.

iPad Pro... werdykt?
Jeszcze nie jestem w stu procentach przekonany. Minął zaledwie tydzień; iPad Pro 

wciąż jest dla mnie za duży i zbyt nieporęczny, ale już zdecydowanie lepiej czuję się 

przy nim niż pierwszego dnia. Do iPhone'a w rozmiarze Plus szybciej się przekona-

łem, chociaż musiałem pogłębiać kieszenie we wszystkich spodniach. Do iPada Pro 

przekonać mi się jeszcze nie udało, bo dopiero odkrywam zalety większego ekranu. 

Dam znać w kolejnym iMagazine, jak mi poszło po miesiącu pracy z tą ogromną 

bestią. Jeśli masz do mnie na ten temat jakieś pytania, daj znać na Twitterze.

MSliwinski

iPad Pro – czy wreszcie coś, co zastąpi komputer?

http://www.twitter.com/MSliwinski
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RECENZJA iMAC RETINA 4K

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja iMac Retina 4K

iMac jest naprawdę wyjątkowym komputerem. To moim zdaniem najładniejszy all-in-

one na rynku pomimo jego wad i ograniczeń. W ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy 

zaczął przejmować palmę pierwszeństwa w niektórych zadaniach od flagowca linii 

– potężnego Mac Pro. Premierę iMac 27” z ekranem Retina 5K pamiętam, jakby zdarzyła 

się wczoraj, a tymczasem mamy już jego drugą generację oraz premierę mniejszego 

brata – 21,5” Retina 4K.



   /   SPRZĘT   /   113113

Opakowanie
Nowy iMac przyjechał zapakowany w beżowe pudło ochronne, w którym znalazłem wła-

ściwe, białe. Odkąd na rynku pojawiła się „cienka wersja” iMaka, to pudełko też zmieniło 

kształt – przekrój dotychczas był prostokątny, a teraz jest trapezoidalny, co umożliwia two-

rzenie dosyć kreatywnych konstrukcji, szczególnie w działach IT, w których niewiele się 

dzieje. Wracając jednak do zawartości pudełka – prawie cała przestrzeń jest optymalnie 

zagospodarowana, a komputer odpowiednio zabezpieczony. Podziwiam dział w firmie 

w Cupertino, który jest odpowiedzialny za opakowania – stworzyli z tego rodzaj sztuki. 

A to wbrew pozorom dla wielu istotna kwestia, bo moment odpakowywania sprzętu to ich 

pierwsze doświadczenia z nim i warto już wtedy wywrzeć pozytywne wrażenia.

Magic Keyboard, Magic Mouse 2 i opcjonalnie Magic Trackpad 2
Nowe modele Maców dostarcza się z nowymi akcesoriami, a te są wyjątkowe: wyjątkowo 

dobre lub wyjątkowo złe. Najważniejszą zmianą jest fakt, że wbudowano w nie akumulatory, 

dzięki czemu nie trzeba pamiętać o ładowaniu paluszków. Dla przykładu: minuta ładowania 

Magic Mouse 2 zapewnia jej prąd na cały dzień, nawet więc umiejscowienie (według wielu 

niefortunne) portu Lightning nie powinno przeszkadzać. Więcej dobrego o tej myszce już 

nie powiem – nienawidziłem jej pierwszej generacji i nic się nie zmieniło. Nie jest dla mnie 

ani ergonomiczna, ani wygodna, a próba wykonania jakiegokolwiek gestu kończy się na 

skurczu mięśni rąk. Nie wiem, kto w Apple akceptuje tę konstrukcję przez tyle lat, ale dla 

mnie jest absolutnie niedopuszczalna. Prawda, że ładnie wygląda. 

Znacznie lepiej natomiast wypadł Magic Keyboard…
Klawiatura w MacBooku 12” korzysta z nowego mechanizmu motylkowego, o ekstremal-

nie małym skoku, co miało umożliwić stworzenie jeszcze cieńszej obudowy i poświęcenia 

więcej miejsca na akumulator. Magic Keyboard korzysta z nowego mechanizmu nożyco-

wego, który charakteryzuje się skokiem mieszczącym się między tym w MacBooku 12”, 

a tym w MacBooku Pro z Retiną czy Apple Wireless Keyboard. Po napisaniu na niej kilku 

tysięcy słów jestem bardzo zadowolony i mam tylko jedno zastrzeżenie ¬– do nowych 

strzałek z brakiem pustej przestrzeni nad klawiszami odpowiedzialnymi za przesuwanie kur-

sora w lewo i prawo. Ta pusta przestrzeń pomagała mi orientować się bezwzrokowo, gdzie 

dokładnie w danej chwili znajdują się moje palce. Po parunastu godzinach z nową klawiaturą 

muszę przyznać, że jest lepiej, niż się spodziewałem, ale nadal się mylę od czasu do czasu.

Rozmiar i ekran
Nigdy nie byłem fanem małych ekranów – dosyć szybko przesiadłem się na 24” monitor, 

a potem na 27” iMaca i nigdy nie żałowałem decyzji. Są jednak osoby, dla których już 24” to 
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za dużo. Podejrzewam, że dla nich 21,5” będzie 

idealnym rozmiarem w przypadku iMaca – Retina 

4K wygląda naprawdę niesamowicie.

Jeszcze kilka miesięcy temu obawiałem się, że 

jak już powstanie Retinowa wersja modelu 21,5”, 

to będzie miała odpowiednik rozdzielczości 1920 

x 1080 pt, czyli 3840 x 2160 px. Retina polega na 

tym, że przy ustawieniu domyślnym, każdy punkt 

na ekranie (pt) jest wyświetlany przez cztery 

fizyczne piksele (px). Jeśli więc przemnożymy 

1920 przez dwa i 1080 przez dwa, to otrzymujemy 

rozdzielczość 3840 x 2160 px (Ultra HD; UHD). 

Apple na szczęście zdecydowało się na panel 

jeszcze wyższej rozdzielczości, bo aż 4096 x 2304 

px, przez co otrzymujemy obszar roboczy odpo-

wiadający 2048 x 1152 pt. To więcej niż przy @2x 

uzyskamy na 24”, 28” i 32” monitora 4K. Retinę 

4K można, podobnie jak każdy inny model firmy 

z ekranem wysokiej rozdzielczości, ustawić w inne 

rozdzielczości z innymi mnożnikami, które co 

prawda powodują nieznacznie mniej ostry obraz, 

ale korzyści z tego płynące mogą być ogromne. 

Dla przykładu: piszę te słowa na biurku odpowia-

dającym przestrzeni roboczej starego iMaka 27” 

– 2560 x 1440 pt.

Pełna lista dostępnych natywnie obszarów 

roboczych:

• 1280 x 720 pt (@3,2x)

• 1680 x 945 pt (@2,44x)

• 2048 x 1152 pt (@2x)

• 2304 x 1296 pt (@1,78x)

• 2560 x 1440 pt (@1,6x)
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Nie mam idealnego wzroku i przy takiej odległości, w jakiej siedzę od monitora, każda z nich 

sprawuje się znakomicie. Jako że testowy iMac wyposażono w i5-kę z wbudowanym GPU 

(Iris Pro Graphics 6200), to spodziewałem się, że przy innych ustawieniach niż domyślna 

animacje systemowe będą skakać, jak to się zdarzało chociażby w Yosemite – nawet przy 

mocnych układach graficznych. Nic bardziej mylnego – Metal „daje radę” i tylko najbardziej 

wyczuleni czasami zauważą, że nie ma pełnych 60 fps przy 2560 x 1440 pt. Przy 2304 x 1296 

pt wszystko jest w porządku. Podejrzewam, że w modelu i7 z SSD nie ma to już miejsca 

w ogóle.

Oba nowe iMaki – modele Retina 4K i 5K – mają przestrzeń barwną odpowiadającą DCI-P3. 

Wprowadzono ją w 2007 roku przez SMTPE, jest pojemniejsza niż sRGB oraz Adobe RGB, 

i każdy cyfrowy kinowy projektor powinien ją w pełni obsługiwać. To kolejny znak, że iMaki 

dążą do rynku profesjonalnego. Zwykli użytkownicy też na tym powinni skorzystać – dzięki 

tej przestrzeni przejścia tonalne są gładsze i na niektórych moich zdjęciach zupełnie zniknął 

banding.

HDD, Fusion Drive czy SSD?
Testowy model wyposażono w 1 TB HDD o prędkości 5400 obr./min. To technologia zeszłego 

wieku i uważam, że Apple powinno domyślnie sprzedawać iMaca z Fusion Drive, który jest 

połączeniem dysku SSD i HDD w jeden wolumin (dysk logiczny). Użytkownik widzi przy 

nim tylko „Macintosh HD” i nic więcej, a to system odpowiada za trzymanie często uży-

wanych plików na SSD, a rzadziej na HDD. W praktyce sprawuje się to zaskakująco dobrze. 

Dotychczas oba modele Fusion Drive – 1 i 3 TB – miały SSD o pojemności 128 GB. Niestety 

zmieniło się to wraz z iMac 21,5” Retina 4K – Fusion Drive 1 TB to połączenie 24 GB SSD z 1 

TB HDD, a Fusion Drive 2 TB to połączenie 128 GB SSD z 2 TB HDD. Niestety nawet Fusion 

Drive 1 TB już nie mogę polecić – uważam, że minimum co warto kupić to Fusion Drive 2 TB 

(ze względu na 128 GB SSD, zamiast 24 w FD 1 TB) lub 256 GB SSD… albo optymalnie 512-kę. 

Z niejasnych dla mnie powodów nie ma możliwości zdecydowania się na model 1 TB, jak 

u większego brata.

Pomimo że pierwszy raz od wielu lat korzystam z HDD, to jestem zaskoczony jego wydaj-

nością. Dla mnie jest oczywiście nie do zaakceptowania, ale osoby chcące posiadać ładny 

„mebel” w mieszkaniu, do Skype’a, Office’a i internetu, nie powinny z tego tytułu odczuć 

specjalnego dyskomfortu. Każdy, kto jest więcej niż bardzo casualowym userem, zdecydo-

wanie powinien dopłacić do lepszej opcji – FD 2 TB lub któregokolwiek SSD. Powiedziawszy 

to, nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem ikonkę Safari podskakującą więcej niż raz. Dostęp 
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do danych na HDD trwa po prostu dłużej i należy albo z tym żyć, albo dopłacić do droższej 

opcji.

Montaż wideo
Wielu profesjonalistów decyduje się na iMaca do montażu wideo w FCPX lub Adobe 

Premiere jako tańszą alternatywę dla Maca Pro. Już na wstępie podpowiem, że zależnie od 

GPU w danym iMacu, lepiej zdecydować się na jedną lub drugą platformę. FCPX jest szyb-

szy przy układach Intela i AMD, ze względu na OpenCL. Na Nvidii ponoć szybciej pracuje 

Premiere po zainstalowaniu odpowiednich sterowników CUDA – nigdy tego nie testowa-

łem, polecam więc najpierw na ten temat poczytać. Wracając jednak do tematu samego 

montażu…

Wbrew pozorom HDD nie opóźnia specjalnie pracy przy montażu. Zależnie od rozmiaru 

projektu i jego długości, ważniejszy jest RAM i procesor, które są najbardziej obciążane. Nie 

chciałbym jednak na tym modelu zajmować się profesjonalnie montażem – do tego celu 

zdecydowanie preferowałbym komputer z SSD (lub ostatecznie Fusion Drive 2 lub 3 TB), 

32 GB RAM i jak najszybszą i7. Wolałbym też wybrać wolniejszego iMaca 27" Retina 5K ze 

względu na jego dedykowany układ graficzny, który jest pomocny podczas renderingu ze 

względu na wykorzystanie przez FCPX OpenCL. Przypomnę też, że w przypadku Retiny 5K 

RAM zawsze można później dołożyć, podczas gdy w Retina 4K jest wlutowany na stałe.

Na koniec
Nowy iMac Retina 4K z ekranem o przekątnej 21,5" jest naprawdę znakomitą propozycją dla 

osób, które szukają pięknego i wydajnego komputera, wyposażonego w cudowny ekran. 

Nie ukrywam, że to on robi największe wrażenie i sprawia, że patrzenie na niego to czysta 

przyjemność. Sprawia lepsze wrażenie niż wiele bardzo drogich monitorów i pomimo że nie 

dorównuje konstrukcjom prawdziwie profesjonalnym, to z rozszerzonym gamutem (DCI-P3) 

powinien zadowolić znaczącą większość użytkowników.

Wiele osób pyta, dlaczego Apple zdecydowało się umieścić w nim tradycyjny HDD, który 

stanowi największą przeszkodę ograniczającą jego wydajność. Powody widzę dwa: chodziło 

im o ustanowienie podstawowej ceny na poziomie $1500 w USA i/lub mają duże grono użyt-

kowników, którzy po prostu nie potrzebują nic szybszego. Osobiście polecam omijać pod-

stawowy HDD i Fusion Drive 1 TB szerokim łukiem, a polecam skusić się na Fusion Drive 2 TB 

lub 256 GB SSD.
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O ile bardzo doceniam to, ile wysiłku firma wkłada w design swoich produktów, o tyle muszę 

przyznać, że wolałbym, by iMac wrócił do grubszej konstrukcji, która pozwoliłaby na wolniej-

sze kręcenie wiatrakami oraz na umieszczenie jeszcze wydajniejszych podzespołów w jego 

wnętrzu. Obecny zabieg jednak spowodował, że podnoszę cały komputer jedną ręką, bez 

żadnych problemów czy obaw, że go upuszczę. Fakt, że rzadko się przenosi komputer sta-

cjonarny z miejsca na miejsce, ale podczas testów robiłem nawet kilka razy dziennie, aby 

żona mnie nie zastrzeliła za to, że zajmuję stół w kuchni elektroniką. Można by więc rzec, że 

Apple ocaliło mnie przed śmiercią…

iMac został udostępniony do testów dzięki uprzejmości firmy x-kom.

iMac Retina 4K             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 6/6

• Wydajność: 4/6

Dane techniczne:
• Producent: Apple

• Model: iMac 21,5" Retina 4K

• Pamięć masowa: HDD 1 TB

• RAM: 8 GB

• Ekran: Retina 4K, 4096 x 
2304 px, DCI-P3

• CPU: czterordzeniowy Intel i5 3,1 GHz

• GPU: Intel Iris Pro Graphics 6200

Cena: 7299 PLN
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iPAD PRO 
– PIERWSZE WRAŻENIA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Kilka dni temu napisałem, że nie kupiłem iPada Pro. Bo jest za duży. Bo nie ma 3D Touch. Bo 

byłem głupi. Te słowa piszę na jego ekranowej klawiaturze. Gigantycznej klawiaturze, prawie 

tak samo dużej, jak klawiatura w MacBooku Pro. Przyjąłem pozycję na Steve'a Jobsa – jedna 

noga założona na drugą, tyłek wygodnie ułożony na kanapie.

118iPad Pro – pierwsze wrażenia   /   SPRZĘT   /   



   /   SPRZĘT   /   119119

Jak do tego doszło?
Zaczęło się bardzo niewinnie. Wczoraj przypadkowo dotarłem do stoiska Apple na lotnisku 

Heathrow i podszedłem do iPada Pro. Obok niego leżał Air 2, który wyglądał jak mini. A obok 

niego mini, którego pomyliłem z iPhonem 6S Plus. Podszedłem w każdym razie do tego naj-

większego, chwyciłem go dwiema rękami i podniosłem. Zaparłem się tak mocno nogami, 

że prawie przerzuciłem go przez plecy. Moje poczynania 

obserwował pracownik firmy z Cupertino i zaśmiał się na głos. 

Powiedział mi, że prawie każdy w pierwszym momencie spo-

dziewa się wagi zbliżonej do MacBooka Pro 13" i jest zasko-

czony jego lekkością. Jego waga oczywiście wcale nie jest 

niewielka – blisko jej do pierwszej generacji iPada z ekranem 

9,7", ale urządzenie sprawia takie wrażenie przy pierwszym 

poznaniu. Nie mieli na stanie modelu, który mnie interesował, 

siedząc więc w samolocie, przed samym startem, złożyłem 

zamówienie przez aplikację Apple Store – 128 GB z modu-

łem LTE. Srebrny oczywiście. Niestety zamówienie od Apple 

iPad Pro – pierwsze wrażenia

Kilka dni temu napisałem, 
że nie kupiłem iPada Pro. 
Bo jest za duży. Bo nie ma 
3D Touch. Bo byłem głupi. 
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dotarłoby dopiero na początku grudnia, dzisiaj rano je więc anulowałem i odebrałem jeden 

z trzech egzemplarzy dostępnych w Warszawie.

Pierwsze wrażenia
Jest gigantyczny! Daję radę trzymać go jedną ręką, ale wygodniej jest go oprzeć na nodze 

podczas czytania, tym bardziej że przy takim płótnie nie trzeba nawet specjalnie opusz-

czać wzroku. Sam ekran jest wyjątkowy, a już szczególnie w aplikacjach, które wspierają 

jego natywną rozdzielczość. Zaskakująco dużo z tych, z których korzystam, już jest do niego 

dostosowana – Flipboard [App Store] robi przeogromne wrażenie, Byword [App Store] i iA 

Writer [App Store] działają jak powinny i tylko pozostaje czekać na Ulyssesa [App Store]. 

Oczywiście mój najukochańszy Tweetbot [App Store] działa wyśmienicie, a dzięki zwiększo-

nej przestrzeni mieszczą się dwie kolumny również w ustawieniu pionowym.

Gdy pisałem te słowa, pamięć mięśniowa rąk od razu zauważyła różnicę względem klawia-

tury na iPhonie i na mniejszych iPadach – przycisk globu do zmiany języka jest zamieniony 

z klawiszem do wyświetlania znaków specjalnych, siłą rzeczy więc cały czas przełączam się 

na język angielski lub emoji, zależnie co jest bliżej. Ciekawy jestem, czy rozwiążą ten brak 

logiki i kiedy.

iPad Pro – pierwsze wrażenia
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Zwróciłem uwagę na jeszcze dwa aspekty tak dużego płótna przed no-sem. Po pierwsze, 

strony na Safari wyglądają bosko. Po drugie, głośniki grają niesamowicie głośno, a jakość 

dźwięku z nich jest zdumiewająca. Gdybym dzisiaj był studentem, to prawdopodobnie, 

zamiast kupować telewizor, wziąłbym po prostu iPada Pro…

Akcesoria
Nie mam żadnych. Nie mam Pencil. Nie mam też Smart Keyboard. Bo nie są dostępne. 

Ten pierwszy przyjedzie jakoś około świąt Bożego Narodzenia od Apple (chyba że reselle-

rzy będą go mieli na stanie lub ktoś mi go użyczy wcześniej), a drugiego w ogóle nie ma 

w ofercie…

Co dalej?
Wracam do testowania nowej zabawki, szczególnie klawiatury, która wymaga 

przyzwyczajenia.

iPad Pro – pierwsze wrażenia
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iPAD PRO (DRUGIE WRAŻENIA) 
Z APPLE PENCIL (PIERWSZE WRAŻENIA)

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Minęło kolejnych kilka dni i muszę przyznać, że była to huśtawka emocji, jeśli chodzi 

o iPada Pro...
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Najpierw zastanawiałem się, czy  nie jest jednak za duży i czy przypadkiem nie popełniłem 

błędu, kupując go. Niedługo później przywykłem do jego rozmiaru i znalazłem względ-

nie wygodny sposób na czytanie i pisanie. Powoli też nauczyłem się klawiatury ekranowej 

– zarówno pisania kciukami w układzie pionowym, jak i bardziej tradycyjnie, w poziomym. 

Ciekawostką jest to, że ze względu na to, że wysokość ekranu w trybie landscape jest taka 

sama jak iPada Air w pionie, to często używam Pro w tym pierwszym – mieści wystarczająca 

dużo treści na ekranie, a w razie potrzeby otwieram drugą aplikację. Znakomicie sprawuje się 

też z Origami Workstation oraz zewnętrzną klawiaturą Apple Wireless.

Mój iPad Air 2 jest teraz jak iPad mini – wydaje się maleńki, a klawiatura tak niekompletna, 

że momentami zastanawiam się, jak mogłem z niego korzystać. Nie da się jednak podwa-

żyć jego wygody w obsłudze jedną ręką, w czym pomaga jego niewielka waga. Tutaj iPad 

Pro nie ma czego szukać – jest mniej więcej tak poręczny, jak iPad pierwszej generacji i naj-

wygodniej podpiera się go na nodze. Jak już wspominałem, to akurat całkiem wygodne, bo 

jego duży rozmiar nie powoduje konieczności patrzenia na niego w dół.

iPad Pro (drugie wrażenia) z Apple Pencil (pierwsze wrażenia)
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Jeśli chodzi o rodzinę iPadów, to jest w niej w tej chwili trzech członków: 7,9", 9,7" i 12,9". 

Pierwszy z nich znakomicie nadaje się dla ludzi w biegu, którzy lubią czytać na nim na przy-

kład książki. iPad Air 2 z kolei to narzędzie, na którym czytanie książek jest mniej wygodne, 

ale magazyny oraz zdjęcia nabierają blasku. Na Pro to wszystko jest spotęgowane – zdjęcia, 

filmy i magazyny są cudne. Te ostatnie na tyle, że chciałbym, byśmy mogli pozwolić sobie 

na wydawanie iMagazine w innym układzie, dostosowanym właśnie do tego dużego ekranu 

– jego powierzchnia i rozdzielczość pozwoliłaby na implementację kilku ciekawych pomy-

słów, które chodzą mi po głowie. Zapewne wszystkich pięciu czytelników z iPadami Pro bar-

dzo by się z tego ucieszyło. iPad Pro przejmuje jeszcze jedno zadanie, czego mi dotychczas 

brakowało – otóż wybornie nadaje się do czytania komiksów. Jego ekran jest nawet nie-

znacznie większy od paru moich ulubionych pozycji. Air 2 niestety się do tego nie nadawał...

Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia z iPadem Pro – wszyscy, którzy go pierwszy raz widzą, 

mówią, że jest za duży. Ale jak już zaczną z niego korzystać, to nie mogą się oderwać od 

tego ekranu. Jest w tej dodatkowej przestrzeni trzymanej w ręce coś, co urzeka człowieka. 

Choć jest mniej wygodnie i mniej praktycznie, to przyciąga wzrok niczym płomień ćmę. 

A potem nie puszcza...

Apple Pencil
Wszystko, co napisałem powyżej, staje się całkowicie akceptowalne po paru minutach 

z Apple Pencil. Nie wiem, jak Apple to zrobiło, ale udało im się stworzyć po raz pierwszy 

narzędzie, które od dekad dopracowują takie firmy jak Wacom, a które jest od rozwiązań 

tejże firmy lepsze. Korzystałem w życiu z Intuosów 

i Cintiqów niejednokrotnie. Mam też mnóstwo róż-

nych pisaków do iPada – od Fifty Three, Wacoma 

i paru innych, których producentów już nie pamię-

tam. Nadają się do kosza. Nawet mój ulubiony Pencil 

by Fifty Three.

Od razu zaznaczę, że nie jestem malarzem, ilu-

stratorem, rysownikiem, kreskotworzycielem, 

płótnozapełniaczem – po prostu nie umiem ryso-

wać, choć kiedyś, dawno dawno temu, w galak-

tyce daleko daleko stąd, uczyłem się przez rok tej 

sztuki. Nauczyciel nie był zadowolony z moich 

postępów – ująłem to bardzo delikatnie – i na 

Jak biorę Pencila do ręki, to 
technologia znika i przed 
sobą mam tylko ołówek 
i papier (ekran).
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koniec semestru zasugerował, bym 

poszukał innych zajęć, które mogą 

mi bardziej odpowiadać. Gdybym 

tego nie zrobił, to wyrzuciłby mnie 

na zbity pysk.

Pomimo tych negatywnych 

doświadczeń mam ochotę zacząć 

się uczyć rysunku. Może dla-

tego, że to coś nowego. Może 

dlatego, że jak biorę Pencila do 

ręki, to technologia znika i przed 

sobą mam tylko ołówek i papier 

(ekran). Zaletą dodatkowo jest to, 

że nie muszę mieć pełnej szuflady 

sprzętu – wystarczy iPad, z którego 

i tak korzystam, oraz Pencil.

Jeśli chodzi o sam hardware, to jest 

zaskakująco duży – dłuższy nawet 

niż typowy ołówek. W mojej ręce 

leży bardzo wygodnie i nie jest 

za ciężki – nie wiem, jak odbiorą 

go zawodowcy, ale osobiście nie 

mam żadnych zastrzeżeń do niego. 

Ciekawostką jest to, że został 

wyważony tak, by przypadkiem nie 

stoczyć się ze stołu. Wbrew temu, 

co czytałem, ciężarki nie są na tyle 

ciężkie, że zatrzymają go zawsze 

i wszędzie – wystarczy mocniej 

go „rzucić” na stół i nawet przy 

niewielkiej sile poziomej spadnie 

ze stołu. Ale położony normalnie 

– nie ucieknie. Tam gdzie zwykle 

jest gumka, znajduje się kapturek 

Spodziewałem się doświadczeń takich jak 
z innymi stylusami – mazianie czymś śliskim po 
szkle. A tak nie jest!
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trzymany magnesem, a pod nim złącze Lightning. 

Można go ładować bezpośrednio z iPada Pro 

(podłączenie do portu wyzwala również proce-

durę parowania przez Bluetooth), ale osobiście 

polecam wyjąć beczkę z pudełka, która na obu 

końcach ma żeńskie Lightning, co pozwala nała-

dować go z kabla. Nie jestem w stanie wypo-

wiedzieć się jeszcze na temat żywotności samej 

baterii, ale zapowiada się świetnie.

Największym zaskoczeniem dla mnie było jed-

nak coś innego. Otóż spodziewałem się doświad-

czeń takich jak z innymi stylusami – mazianie 

czymś śliskim po szkle. A tak nie jest! Nie wiem, 

iPad Pro (drugie wrażenia) z Apple Pencil (pierwsze wrażenia)
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czy to wynika tylko z końcówki Pencila, czy też 

samo szkło iPada ma inną fakturę, ale jest to coś 

pośredniego między kartką papieru a ekranem. 

Nie potrafię tego opisać, ale całość odbieram bar-

dzo pozytywnie.

Pencil niestety ma też kilka wad. Jest przede 

wszystkim bardzo drogi i trudno dostępny – to, 

że udało mi się go kupić, zawdzięczam tylko 

iSpotowi, który dostał ich garstkę na całą Polskę. 

A moje zamówienie w Apple Store może zosta-

nie zrealizowane do końca roku. Nie anulowa-

łem go, bo jeśli coś przypadkiem się zepsuje, 

to łatwo drugiego nie dostanę, wolę więc mieć 

backup. Po trzecie konstrukcja wydaje się wraż-

liwa na upadki – nie wątpię, że będę miał okazję 

tego doświadczyć na własnej skórze. Mam tylko 

nadzieję, że się przyjemnie rozczaruję. Na szczę-

ście w komplecie Apple dostarczyło zapasową 

końcówkę, ale jeszcze nie widziałem, aby można 

było je kupić osobno. Na koniec mam jeszcze 

jedno duże spostrzeżenie: Pencil nie ma żadnego 

etui ani sposobu doczepienia go do iPada Pro, 

chyba że posiadamy Smart Cover, do którego 

powierzchni się przyczepia dzięki magnesom (ale 

niezbyt solidnie). Pod tym względem Surface Pro 

4 znacznie lepiej to rozwiązał, chociaż również nie 

idealnie.

Zaskoczyła mnie implementacja samego Pencila 

w aplikacjach trzecich. Z Apple'owych obecnie 

jest wspierany tylko przez Notatki i muszę powie-

dzieć, że osoby, które nad nimi pracowały, wyko-

nały kawał dobrej roboty. Spisują się lepiej niż 

Adobe Sketch, Art Studio, Procreate, Notability 

czy Evernote – są najbardziej responsywne, dzięki 
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czemu nie ma się wrażenia, że po przejechaniu Pencilem czekamy na pojawienie się kreski. 

Pozostałe przeze mnie wymienione w tym względzie są lepsze i gorsze, ale podpowiem, że 

Evernote ma przed sobą długą drogę.

Rysowanie to jedno, ale ciekawy byłem, czy iPad Pro z Pencilem nada się jako narzędzie do 

pisania odręcznych notatek. TL;DR jest taki, że TAK! Zdecydowanie tak! Ekran i rysik są na 

tyle czułe, a kreska może być na tyle cienka, że mogę pisać na ekranie zupełnie tak, jak to 

robię na kartce papieru. Jak dodamy do tego wsparcie do adnotacji PDF-ów, Markup w Mailu 

i innych programach, to zaczyna się robić bardzo interesująco, szczególnie dla studentów.

W tej chwili brakuje mi tylko jednego: programu, który weźmie moje odręczne pismo i stwo-

rzy z niego plik z tekstem komputerowym, który mogę w przyszłości wykorzystać. Na przy-

kład do pisania artykułów do iMagazine. Jeśli coś takiego zobaczycie, to dajcie mi znać 

natychmiast!

morid1n
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BANG & OLUFSEN H7

JAROSŁAW CAŁA 

Bang & Olufsen H7

Najlepszym scenariuszem jest ten, w którym wchodzimy do sklepu, zwracamy uwagę 

na jakiś model, bierzemy go do ręki, wkładamy na głowę, odsłuchujemy i możemy 

odznaczyć „ptaszek” na każdej pozycji z naszej listy. Uwierzcie mi, ze słuchawkami Bang 

& Olufsen taki scenariusz staje się bardzo realistyczny.



Dziewięćdziesiąt lat dbania o każdy szczegół, 

począwszy od bezkompromisowego podejścia 

do jakości dźwięku, po nieustannie świeże podej-

ście do dizajnu. Nie znajdziemy na rynku audio 

producenta, który dla sprzętów grających zrobił 

tyle, co Bang & Olufsen. Ta duńska marka zaczęła 

budowę mostu, który już na zawsze połączył 

świat Hi-Fi ze światem dizajnu. Dzięki projek-

tom, które przez 90 lat B&O wprowadzał w życie, 

wchodząc teraz do sklepu, nie tylko przysłu-

chujemy się produktom, ale również wnikliwie 

je oglądamy. Nieraz pisałem już o tym, że słu-

chawki traktuję jak biżuterię i są dla mnie wyjąt-

kową częścią garderoby. Oczywiście, w dalszym 

ciągu na pierwszym miejscu powinien pozostać 

odsłuch, ale często te dodatkowe plusy za wyko-

nanie i ogólny wygląd powodują, że na naszą 

130130Bang & Olufsen H7   /   SPRZĘT   /   Bang & Olufsen H7



131

głowę wędruje ta słuchawka, a nie inna. Najlepszym scenariuszem jest ten, w którym wcho-

dzimy do sklepu, zwracamy uwagę na jakiś model, bierzemy go do ręki, wkładamy na głowę, 

odsłuchujemy i możemy odznaczyć „ptaszek” na każdej pozycji z naszej listy. Uwierzcie mi: 

ze słuchawkami Bang & Olufsen taki scenariusz staje się bardzo realistyczny. 

Dlatego czułem się w komfortowej sytuacji, czekając na kuriera z paczką o wiadomej zawar-

tości. Tą zawartością był nowy, świeży jak mem po wyborach model słuchawek H7. Po wiel-

kim sukcesie modelu H6 Bang & Olufsen poszedł za ciosem i na dziewięćdziesięciolecie 

istnienia firmy zaprezentował godnego następcę.

Powiem szczerze, że B&O strasznie mnie zaskoczyli rozwiązaniami wprowadzonymi 

w modelu H7. Na pierwszy rzut oka to wręcz brat bliźniak poprzedniego modelu H6. Po 

dłuższym kontakcie okazuje się, że nowe słuchawki są jak jednojajowy bliźniak od innego 

ojca – tak wiem, że to nie możliwe, ale tak jest. Wyglądają bardzo podobnie, ale ich charak-

ter i możliwości są całkowicie odmienne. Pamiętam, jak czytałem test H6 napisany przez 

Norberta, który pisał o tym, że B&O nie bawi się w nowoczesne konstrukcję, które przyzwy-

czaiły nas do złącza USB i bezprzewodowej łączności. W tym momencie możecie wykreślić 

poprzednie zdanie, bo model H7 jest absolutnym zaprzeczeniem tego, co napisał Norbi. 

Jest w nich złącze USB i są bezprzewodowe, a co więcej, nowy model słuchawek od B&O ma 

dotykowy panel. Szok? Nie ukrywam, że dla mnie tak. Kto, jak nie właśnie Bang & Olufsen ma 

zrobić wyjątkowo udane słuchawki, których nie przyćmią efektowne rozwiązania. Słuchawki, 
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które w dalszym ciągu pozostaną wierne temu, co chciał przekazać nam artysta. Po wycią-

gnięciu słuchawek z jak zawsze dobrze wykonanego i fajnie graficznego wykończonego 

pudełka moją uwagę przykuła waga. 

Model H7 mimo upchanych w nim rozwiązań, do których jest potrzebna bateria, pozostał 

zadziwiająco lekki. Jeśli do tego dodamy prawdziwą skórę i solidność w każdym szczególe, 

to 280 gramów wydaje się wartością rodem z kosmosu. Naprawdę mam pisać o wzornictwie, 

wykonaniu i o podejściu do panujących trendów? Serio? Chyba należałoby w tym miejscu 

napisać tylko „Jakob Wagner”. Brzmi jak dobrze znane filmowe hasło „Siara i wszystko jasne”. 

Może pozwolicie mi na przytoczenie słów samego mistrza Wagnera, który w taki sposób 

opisuje swoje nowe dzieło: „Każdy składnik BeoPlay H7 został starannie dobrany, zarówno 

jeśli chodzi o funkcje, materiały czy detale, z których zbudowano słuchawki. Wszystkie 

razem tworzą znaczącą całość, która jest czymś więcej niż tylko sumą składników”. Nie spo-

sób się z tym nie zgodzić. H7 to duża nauszna konstrukcja sprawdzająca się w domowym 

zaciszu albo w dłuższych podróżach. Tego rodzaju słuchawki muszą spełniać kilka warun-

ków. Na pewno najważniejszy z nich to komfort, a ten w przypadku H7 jest, jak przystało na 
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B&O, wysoki. Mówiąc Bang & Olufsen, z tyłu głowy słyszysz Rolls Royce, Bentley czy Jaguar. 

Użyte materiały mają na to duży wpływ. Stabilny pałąk pokryty prawdziwą skórą, miękkie 

nauszniki i niska waga gwarantują nam długie godziny odsłuchu. Nie udało mi się dotrwać 

do momentu, w którym H7 zaczęłyby mi przeszkadzać. Naszpikowanie nowego modelu 

technologią niesie jednak ze sobą jeden minus. Starsza wersja H6 miała możliwość pod-

łączenia przewodu słuchawkowego w lewy bądź prawy nausznik, co nie ukrywam, bar-

dzo lubię. Można oczywiście zadać pytanie, po co to komu? Skoro H7 są bezprzewodowe! 

Pozwólcie, że odpowiem na to pytanie trochę później, przy okazji opisywaniu wrażeń odsłu-

chowych. Kwestię komfortu mogę zakończyć bardzo krótkim zdaniem. Bang & Olufsen H7 są 

jednymi z najwygodniejszych słuchawek, jakie moja głowa miała okazję gościć. Dość powie-

dzieć, że nasz naczelny Dominik Łada w zimne dni nie rozstaje się z poprzednim modelem 

H6. Zdradził mi, że nawet jak nie słucha muzyki, to nie ściąga ich z głowy i służą mu jako 

ciepłe nauszniki, w których ucho się nie poci. Stwierdziłem, że to dosyć drogie nauszniki, ale 

w końcu naczelny to naczelny. 

Oprócz komfortu B&O w swoich nowych słuchawkach postawił również na spore udogod-

nienia dla użytkownika. Po pierwsze bezprzewodowość, która rzecz jasna stała się czymś tak 

powszechnym, że nawet takie marki jak Bang & Olufsen nie mogą jej lekceważyć. Dla mnie 

ta funkcja w przypadku słuchawek mogłaby nie istnieć, dlatego, że nie uznaje kompromisów 

w kwestii jakości dźwięku. Jednak moja żona często mi mówi, że nie jestem 

sam na świecie i, jak się okazuje, ma rację. Mimo mojej niechęci 

do bezprzewodowego dźwięku muszę przyznać, że 

B&O świetnie poradził sobie z tym zadaniem 

i to wyjątkowo wygodny sposób na słu-

chanie muzyki. Duża bateria pozwala 

na około 20 godzin odsłuchu, a to 

wynik rewelacyjny. Jednak nie 

mogę napisać o tym, jak 

to się przekonałem do 

takiego rozwiązania. 

Dlaczego? Z prostej 

przyczyny: odsłu-

chując H7 na kablu, 

słyszałem więcej, 

mocniej i lepiej 

w każdym paśmie. 
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Drugim udogodnieniem H7 

jest dotykowy panel umiesz-

czony na prawym nauszniku. Jest 

zrobiony rewelacyjnie, bo absolut-

nie nic nie wskazuje na to, że tam się 

mieści. Dyskrecja w tak prostej i pięknej 

konstrukcji to spora zaleta. Całość działa 

fajnie i reaguje bardzo szybko. Dotknięcie 

w środkowej części powoduje play i pauzę, 

przesunięcie palcem wzdłuż to następny/

poprzedni numer, a kuliste ruchy odpowiadają 

za potencjometr. 

B&O zrobił wszystko, aby zadowolić swo-

ich klientów. Trudno udoskonalać coś, co jest 

niezwykle dobre. Dlatego nie nastawił się na 

zamiany, a na dodatki. Wszyscy, dla których 

klasyczna forma, jaką miały H6 nie wystar-

czała, uzyskali właśnie produkt, którego szukali. 

Z kolei dla tradycjonalistów w dalszym ciągu H7 

jest dobrym wyborem, bo przecież nadal mamy 

możliwość słuchania za pomocą przewodu.

Z odsłuchem nie było łatwo i na początku czu-

łem się jak w amerykańskim barze z klasyczną 

maszyną grającą, gdzie w pośpiechu szuka się 

odpowiedniego numeru. Słuchawki są niesa-

mowicie wymagające i żeby poczuć, co potra-

fią, trzeba naprawdę wyszukiwać same perełki. 

W grę wchodzą utwory świetnie zmasterowane 

i nagrane, dopiero wtedy możemy poznać 

prawdziwe oblicze H7. Moim przewodnikiem na 

drodze odsłuchu stała się Erykah Badu, to ona 

spełniła wszystkie warunki postawione przez 

H7. W końcu mogłem posłuchać jej niepowta-

rzalnego wokalu w takiej skali, jaką wcześniej 
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wyimek

wyimek

słyszałem tylko na żywo. Szczególnie górne częstotliwości wgniotły mnie w fotel i wywoły-

wały mocniejsze bicie serca. Świetna granica między dołami soulowych produkcji a wokal-

nymi górami – wszystko było dokładnie w punkt. W efekcie nagle znalazłem się na koncercie 

Erykah Badu i uwierzcie mi, zostałem na nim do ostatniego bisu. Wokal, wokal i jeszcze raz 

wokal, to właśnie są B&O H7. Ich środkowe pasmo pozwala na usłyszenie wielu detali, jest 

szerokie jak spodnie naszego nowego posła. Nie lubię słuchać głośno muzyki, ale w tym 

przypadku jakaś dziwna siła kierowała mój palec na dotykowy nausznik, którym cały czas 

podkręcałem poziom dźwięku. Każdy odsłuchiwany numer był grany grubo ponad 50% 

skali. Myślę, że to zasługa świetnego balansu i tak szczegółowego środka, głośne słuchanie 

absolutnie mnie nie męczyło, co się zazwyczaj dzieje.

Model H6 był jak najbogatsza wer-

sja najwyższej klasy Mercedesa, ale 

nawet z takiego samochodu można 

stworzyć coś jeszcze lepszego. Tak 

właśnie zrobił B&O. Dodając bezprze-

wodowość i dotykowy panel stwo-

rzyli słuchawki kompletne. Każdy, 

kto nie zdecydował się na zakup 

poprzednika, teraz nie będzie miał 

powodów do szukania jakieś alterna-

tywy. Wybór może być tylko jeden.  

tBang & Olufsen H7             

Dane techniczne:
• Przetwornik: Electro-dynamic 40 mm

• Pasmo przenoszenia: 20–22,000 Hz

• Bluetooth: 4.1 aptX

• Mikrofon

• Bateria: Litowo-jonowy 
akumulator 770 mAh

• Przewód: 1,2 mm miniJack

• Waga: 280 g

Cena: 1 999PLN
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http://www.beoplay.com/products/beoplayh7
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http://www.twitter.com/calamuzyka


JBL XTREME

NORBERT CAŁA

Jakby to nie brzmiało, z tym głośnikiem możesz pójść nawet pod prysznic. 
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Gdy byłem nastolatkiem, żadna plenerowa 

impreza, w której brałem udział, nie mogła się 

odbyć bez Boomboxa – to taki duży magneto-

fon kasetowy. Pamiętam nawet konkretny model 

– Unitra Condor. Miał wszystko, co trzeba, ale po 

włożeniu 10 baterii R20 był bardzo ciężki. Wiem, 

że sporo tu niejasnych słów: boombox, magne-

tofon, kasetowy, baterie R20. Nie będę wam ich 

wyjaśniał, lepiej zrozumiecie rolę, jaką odgrywał 

w tamtych czasach Condor, przyglądając się gło-

śnikowi JBL Xtreme.

JBL Xtreme to przenośny głośnik, który ma 

nam zapewnić możliwe najpotężniejszy dźwięk 

i dużą mobilność. Głośnik jest bardzo prostą 

konstrukcją: to walec wielkości dwulitrowej 

butelki z napojem, z pokryciem siatką maskującą 

dostępną w kolorze czarnym, czerwonym i nie-

bieskim. Po prawej i lewej stronie głośnika mamy 

dość potężnie wyglądające pasywne membrany 

głośników niskotonowych. Głośnik wyposażono 

w uchwyty na pasek naramienny, który dosta-

jemy w komplecie. Pasek może się przydać, bo 

głośnik robi wrażenie swoją wagą – ponad dwa 

kilogramy. Jeszcze większe wrażenie robi fakt, 

że głośnik jest odporny na zalania i zachlapa-

nia. Może wam wpaść do basenu, może się na 

niego coś rozlać, może być cały w piasku na 

plaży, może być potem umyty pod kranem. 

Jakby to nie brzmiało, z tym głośnikiem możesz 

pójść nawet pod prysznic. Nie zrobi to na nim 

żadnego wrażenia, może nawet cały czas pod-

czas takich ekstremalnych przygód wydawać 

z siebie dźwięki. Aby zapewnić mu odporność 

na zachlapania i zalania, wszystkie złącza ukryto 

w specjalnej kieszonce między nóżkami na dole 

JBL Xtreme



głośnika. Kieszonka jest zamykana na wodosz-

czelny zamek błyskawiczny, dokładnie taki, 

w jaki wyposażono na przykład suche skafandry 

nurkowe. 

Głośnik jest zasilany przez potężny akumulator 

litowo-jonowy o pojemności 10 000 mAh, który 

zapewnia nawet 15 godzin odsłuchu. Dodatkowo 

może służyć nie tylko do zasilania samego gło-

śnika, ale także do ładowania np. iPhone’a. 

W tym celu mamy we wspomnianej kieszonce 

dwa wyjścia USB w tym jedno 2 A, z ładowaniem 

iPada też więc nie będzie problemu. Oczywiście 

do podłączenia głośnika z naszym źródłem 

dźwięku używamy Bluetooth. To już standard, 

ale w tym głośniku mamy dwa dość ciekawe roz-

wiązania. Jednym z nich jest możliwość sparo-
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wania aż trzech urządzeń jednocześnie. Dzięki 

temu mniej będzie problemów imprezowych 

typu „Teraz ja wam coś puszczę”. Drugim roz-

wiązaniem jest technologia bezprzewodowego 

łączenia kilku głośników JBL Connect. Dzięki 

niej możemy połączyć ze sobą szeregowo kilka 

głośników i zrobić megaimprezę. Nie wiem, jak 

często będzie to przydatne, ale zdecydowanie 

fajnie, że jest. 

Sam nie wiem dlaczego, ale zawsze uważałem, 

że JBL brzmi zazwyczaj ostentacyjnie. Zbyt dużo 

basu, zbyt dużo wysokich, czyli klasyczny syn-

drom loudness. Dokładnie tego spodziewałem 

się po JBL Xtreme. Muszę przyznać, że bardzo 

pozytywnie mnie zaskoczył. Cztery wbudowane 

głośniki, dwa niskotonowe 2 x 63 mm i dwa 

wysokotonowe 2 x 35 mm dają zaskakująco fajny 

dźwięk z bardzo miło brzmiącym środkiem. 

Na pochwałę zasługuje też góra. Tony wysokie 

brzmią niezwykle precyzyjnie, czysto, a dzięki 

temu bardzo podnoszą dynamikę dźwięku. Dwie 

duże membrany mogą sugerować, że będziemy 

mieli festiwal basu i oczywiście jest go dość 

dużo, ale na pewno nie za dużo. Powiedziałbym, 

że akurat. Może minimalnie brakuje mu głębi, ale 

z tego dość małego pudełka pewnie nie udało 

się nic więcej wyciągnąć. Choć JBL Xtreme jest 

głośnikiem przenośnym, brzmi tak dobrze, że 

może zawstydzić niejedną większą konstruk-

cję stacjonarną. Ma przy tym dość neutralne 

zestrojenie i sprawdzi się zarówno przy party 

nad basenem, jak i na romantycznym wieczorze 

przy ognisku. Mam jedynie wrażenie, że głośnik 

z minimalnym opóźnieniem reaguje na wci-

JBL Xtreme
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śnięcie play na telefonie i urywa pierwsze pół 

sekundy utworu. 

JBL Xtreme to kolejna w ostatnich dniach kon-

strukcja głośnika, która do mnie przemawia. JBL 

stworzył naprawdę idealny głośnik przenośny. 

Bardzo dobrze gra, wytrzymuje długo na bate-

riach, jest odporny na warunki atmosferyczne, 

a dodatkowo potrafi naładować smartfona. 

Odpowiada wiec na wszystkie potrzeby, jakie 

mamy, wybierając się na party pod gołym nie-

bem. To wszystko za 1299 złotych. Sam nie wiem, 

czy to dużo, czy mało. Jeśli często organizujecie 

przyjęcia w ogrodzie, to lepiej wydać tych pie-

niędzy się nie da.

JBL Xtreme             

Dane techniczne:
• Wersja Bluetooth: 4.1

• Wsparcie dla: A2DP V1.3, AVRCP 
V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

• Głośnik niskotonowy: 2 x 63 mm

• Głośnik wysokotonowy: 2 x 35 mm

• Moc znamionowa: obwód  
bi-amp 2 x 20 W (tryb AC)

• Pasmo przenoszenia: 70–20 kHz

• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

• Czas odtwarzania muzyki: 
do 15 godzin 

• Dwa wyjścia USB do zasilania 

• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 
126 x 283 x 122 mm

norbertcala

JBL Xtreme

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


VIFA – COPENHAGEN 

JAROSŁAW CAŁA

Jeśli taki producent jak Vifa celuje ze swoją pierwszą, samodzielną konstrukcją właśnie w głośniki 

bezprzewodowe, to coś musi być na rzeczy. Był to niezwykle odważny krok, wynikający 

z pewności siebie. Oni wiedzieli, że zrobią to świetnie i nie ma mowy o żadnej wpadce.
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Nie jestem w stanie przypomnieć 

sobie numeru iMagazine, w którym 

nie byłoby testu jakiegoś mobil-

nego głośnika. Bez wątpienia rynek 

takich właśnie urządzeń w ciągu 

ostatnich pięciu lat rozgrzał się 

do granic możliwości. Oferta bez-

przewodowych głośników jest tak 

olbrzymia, że nie starczyłoby nam 

życia, żeby sprawdzić każdy z nich. 

Pytanie, które mnie nurtuje, brzmi: 

gdzie jest granica? Zaczynam 

powoli w nią nie wierzyć i mam ku 

temu swoje powody. Przez wspo-

mnianych ostatnich pięć lat mia-

łem przyjemność słyszeć naprawdę 

sporo propozycji głośników mobil-

nych od najlepszych producentów 

na rynku. Ta zanikająca granica 

systematycznie się przesuwała i kiedy już miałem wrażenie, że to koniec, że nie można zrobić 

jeszcze lepszego sprzętu, to za każdym razem musiałem wszystko „odszczekać”. Dowód na 

to wszystko, co napisałem, stoi właśnie obok mnie i z każdą minutą obcowania z nim, tylko 

utwierdza mnie w przekonaniu, że granic nie ma. Tym dowodem jest absolutna nowość na 

rynku, głośnik Copenhagen, który został stworzony przez znanego-nieznanego producenta 

Vifa. Znany jest każdemu, kto w życiu wydał takie kwoty na swoje audio, że gdyby o wszyst-

kim dowiedziała się żona, to już dawno byłby po podpisaniu papierów rozwodowych. Z kolei 

Vifa nieznana jest większości niezbyt mocno w Hi-Fi siedzących. Seria głośników, która swoimi 
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nazwami nawiązuje do skandynawskich stolic (Copenhagen, Helsinki, Stockholm), to – uwaga 

– debiut firmy Vifa. Trzeba jednak zaznaczyć, że tę sytuacje można porównać z debiutancką 

płytą Artura Rojka. Niby pierwszy solowy album, aczkolwiek wiadomo, że doświadczenia 

Arturowi Rojkowi zazdrości każdy. Tak samo jest z Vifą, która powstała w małej duńskiej wsi 

w 1933 roku i od tamtej pory istnieje w świadomości każdego maniaka sprzętu audio. Marka 

Vifa jest ceniona na całym świecie, dzięki renomie jaką zyskały ich zaawansowane przetwor-

niki, które wykorzystywane są przez wielu producentów w kolumnach klasy high-end. 

W tym momencie możemy cofnąć się do początku tego tekstu i jeszcze raz pomyśleć o tym, 

jaki potencjał ma rynek głośników mobilnych. Jeśli taki producent jak Vifa celuje ze swoją 

pierwszą, samodzielną konstrukcją właśnie w głośniki bezprzewodowe, to coś musi być na rze-

czy. Był to niezwykle odważny krok, wynikający z pewności siebie. Oni wiedzieli, że zrobią to 

świetnie i nie ma mowy o żadnej wpadce. Mój dom zamienił się w stolicę Danii, czyli miałem 

możliwość przetestowania głośnika Copenhagen, który w moim mniemaniu jest najciekaw-

szy z całej serii. Czego można spodziewać się po produkcie skandynawskim, wydanym przez 

producenta z ponad 80-letnim doświadczeniem? Patrząc na ofertę rodzimej konkurencji, 
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poprzeczkę zawieszono na Evereście. Samo wypakowywanie uświadamiało mnie powoli, że 

Vifa chcę tę poprzeczkę przeskoczyć. Głośnik oraz okablowanie są zapakowane w oddzielne, 

w solidnie wykonane worki płócienne z napisem „Copenhagen”. Całość wygląda adekwat-

nie do ceny, której nie będę podawał, wszystko w swoim czasie. Największym szokiem po 

wypakowaniu okazała się nieadekwatna do wymiarów waga urządzenia. Na moje oko, które 

znacznie odbiega od oka sprzedawcy w warzywniaku, głośnik waży jakieś dwie i pół tony. 

Jego wymiary oszukują nasz mózg, a efekt tego jest taki, że gdy chcemy go podnieść, to dziw-

nie rozglądamy się po twarzach osób biorących udział w tym przedstawieniu. Ten mobilny, 

bateryjny i bezprzewodowy głośnik waży prawie pięć kilogramów. Oczywiście, jak to w audio 

bywa, im ciężej, tym lepiej. Stabilna i odporna na drgania konstrukcja tylko pomaga jakości 

dźwięku. 

Jednym z czynników wyróżniających skandynawskie urządzenia jest, 

rzecz jasna, wzornictwo. Tego nie da się podrobić i każdy 

na świecie docenia skandynawskie podejście do 

dizajnu. Vifa dobrze o tym wie i uwagę 

w znacznym stopniu skierowała 

właśnie na doznania 

wizualne. Efekt? 

Niby to 

Vifa – Copenhagen 



   /   SPRZĘT   /   145

rzecz gustu, ale czy naprawdę jest ktoś, kto patrzy teraz na zdjęcia wybrane do tego artykułu 

i z ręką na sercu może powiedzieć „brzydki”? Nie sądzę. Dla mnie jeden z piękniejszych, jakie 

moje oczy widziały. Podstawą konstrukcji jest niezwykle solidna rama wykonana z gładkiego, 

matowego polerowanego aluminium. Jedynym dodatkiem jest 

mieszczące się na górze, wygrawerowane logo Vifa. Pozostałą 

częścią głośnika jest materiałowe, przyjazne dla środowiska 

pokrycie wykonane z wysokiej jakości wełny. Materiał na spe-

cjalne zamówienie przygotowała firma Kvadrat. Tu z kolei jedną 

ekstrawagancją są obszycia przycisków głośności i prześwi-

tująca, pulsująca przez wełnę dioda. W tym miejscu doszuka-

łem się chyba jedynej rzeczy, do której mogę się przyczepić. 

Mianowicie działanie przycisków głośności jest dziwne. Trochę 

jak w jakimś starym głośniku – trzeszczą pod palcem i nie bar-

dzo wiem, co oni z nimi zrobili. Copenhagen jest dostępny 

w jednym z sześciu kolorów: Sunset Red, Sand Yellow, Ocean 

Blue, Ice Blu, Anthracite Grey i Pebble Grey. Nie ma takiej moż-

Vifa – Copenhagen 

Niby to rzecz gustu, ale 
czy naprawdę jest ktoś, 
kto patrzy teraz na zdjęcia 
wybrane do tego artykułu 
i z ręką na sercu może 
powiedzieć „Brzydki”?  
Nie sądzę.
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liwości, żeby spośród tych ciekawych kolorów komuś nie udało się dobrać głośnika do wnętrz. 

Oprócz wzornictwa Vifa przygotowała projekt dla absolutnie każdego źródła dźwięku. Po 

pierwsze, najbardziej popularny Bluetooth, po drugie – dla wszystkich nadgryzionych sprzę-

tów cudowny AirPlay, po trzecie – dla starszych urządzeń złącza jack oraz optyczne. Nic więcej 

do szczęścia nie jest potrzebne. Chociaż chwilę. Nie mogę pominąć bardzo dobrej aplikacji, 

a jak to się często zdarzało, wcale o taką nie jest łatwo. Aplikacja musi spełniać kilka warun-

ków. Musi być prosta, przejrzysta i intuicyjna. Tak się składa, że „debiutant” Vifa dokładnie taką 

appkę przygotował. Konfiguracja głośnika odbywa się szybko i efektywnie, a co najważniej-

sze w intuicyjny sposób. Ogromnie podoba mi się podejście do ustawień dźwięku. Nie ma tu 

żadnych suwaków do poszczególnych częstotliwości. Najczęściej zabawa takimi suwakami 

kończy się na finalnym zepsuciu naturalnego dźwięku. Uwierzcie mi, inżynierowie Vifa wiedzą 

lepiej, jak ma brzmieć ich dziecko. Dlatego możemy wybrać tylko pośród ustawień przez nich 

przygotowanych. W aplikacji wybieramy, jak daleko od ściany i na jakiej wysokości stoi głośnik 

albo w skrócie – jak chcemy, żeby brzmiał. Kłaniam się nisko osobom za to odpowiedzialnym. 

Taki system działa wyśmienicie i zdecydowanie daje radę.  Wygląd aplikacji? Białe tło i szara 

nieskomplikowana grafika to w dalszym ciągu trzymanie się skandynawskich, sprawdzo-

nych norm. Prostota poziom duński. Teraz uwaga! Zdradzę tajne hasło, jakie musimy wpisać 

w AppStore: „Vifa”. Nie dziękujcie. Jak już po 26 sekundach udało nam się skonfigurować nasz 

głośnik, to przychodzi czas na same pieszczoty. Na dzień dobry cytat z tego tekstu: „Marka 

Vifa ceniona jest na całym świecie, dzięki renomie jaką zyskały ich zaawansowane przetwor-

niki, które wykorzystywane są przez wielu producentów w kolumnach klasy high-end”. W tym 

aspekcie inżynierowie duńskiego producenta czuli się najpewniej i po prostu zrobili to, co 

robią od zawsze. W tym pięknym głośniku umieścili całe swoje doświadczenie, wszystko, co 

tylko dało się zmieścić w tym rozmiarze. Poprzeczka, która wydawało mi się, że jest już na 

Evereście, po raz kolejny została w brutalny sposób przeskoczona. Nie słyszałem jeszcze tak 

dobrze grającego głośnika mobilnego. Koniec. Kropka. Najlepsza w tym wszystkim jest pro-

stota, która towarzyszy odsłuchowi. Nic nie ustawiamy, puszczamy utwory w najlepszej z moż-

liwych jakości z każdego gatunku i Copenhagen niszczy. Od dołu do góry jest perfekcyjny. Nie 

Vifa – Copenhagen 

Poprzeczka, która wydawało mi się, że jest już na Evereście, po raz 
kolejny została w brutalny sposób przeskoczona. Nie słyszałem 
jeszcze tak dobrze grającego głośnika mobilnego, koniec kropka.



ma lepszych bądź gorszych partii, nie potrafię również wskazać, w czym czuje się najlepiej. 

Podoba mi się w czarnej muzyce tak samo, jak w elektronicznej. Jedyne co mi przychodzi do 

głowy, to taka wskazówka. Głośnik ustawiamy na wysokości lekko powyżej pasa, w aplikacji 

wybieramy dźwięk Natural i Table-at wall. Odsłuchajcie wtedy na przykład nowy utwor Adele 

w wysokiej jakości. Nie da się niestety sło-

wami w pełni odzwierciedlić tego, co usły-

szałem. Myślę, że najlepszym komentarzem 

będzie napisanie, że usłyszałem coś bardzo 

zbliżonego do oryginału, że byłem blisko 

tego, co Adele zaśpiewała w studio. Środki, 

które mnie do tego zbliżyły, mogą wydawać 

się śmieszne. Posłużył do tego iPhone, Tidal 

HiFi i mobilny głośnik Vifa Copenhagen. Niby 

niedużo, ale muszę wam w końcu zdradzić, 

na ile duński producent wycenił ten gło-

śnik. W zaprzyjaźnionych sklepach Top Hi-Fi 

& Video Design, którzy są dystrybutorem 

Vifa, za model Copenhagen trzeba zapłacić 

2 995zł. Ciekawe, ile będę czekał na kolejny 

szok i przeniesienie wspomnianej poprzeczki 

jeszcze wyżej? W tym momencie wydaje mi 

się to niezwykle trudne, ale nie mogę napi-

sać, że niemożliwe.

Vifa – Copenhagen             

Dane techniczne:
• Przetworniki:      

(Vifa): 2 x 28 mm wysokotonowe ,   
2 x 50 mm średniotonowe, 4 x 80 mm 
niskotonowe, 4 pasywne radiatory

• Pasmo przenoszenia:   
(+/-3 dB): 50 Hz–20 kHz

• Łączność: Bluetooth apt, X 
Wi-Fi Direct, optyczne lub 
analogowe, 3,5 mm miniJack

• Wymiary: (w x s x g): 268 
x 362 x 90 mm

• Waga: 4,6 kg

Cena: 2 995 PLN

   /   SPRZĘT   /   147Vifa – Copenhagen 

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka


ZEPPELIN WIRELESS

W ciągu ostatnich dziewięciu  lat zmieniło się wszystko… no, prawie wszystko, bo 

głośnik Bowers & Wilkins Zeppelin wygląda prawie tak samo, jak kiedyś. 

NORBERT CAŁA
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Od czasu, gdy testowałem pierwszego Zeppelina, zmieniło się wszystko. Wtedy iPody były 

jednym z najważniejszych produktów dla Apple, iPhone’y miały złącze 30 Pin, ja nie miałem 

dziecka, które zaraz pójdzie do szkoły, nie miałem nawet żony, a Platforma Obywatelska wła-

śnie obejmowała władzę. Zmieniło się wszystko… no, prawie wszystko, bo głośnik Bowers & 

Wilkins Zeppelin wygląda prawie tak samo, jak wtedy. 

W momencie premiery, w 2006 roku, Zeppelin tworzył nowy segment rynku. Mianowicie 

genialnie grający głośnik o nieprzeciętnym dizajnie, przeznaczony do odtwarzania z urzą-

dzeń przenośnych – wtedy były to iPody i pierwsze generacje iPhone’ów. Lata uciekają, 

w tym segmencie pojawiło się wiele doskonałych produktów, ale Zeppelin nadal pozostaje 

klasą samą dla siebie. Poprzednie wersje miały charakterystyczny pałąk, na którym umiesz-

czono złącze dokujące w formacie 30 Pin, a potem Lightning. To zaburzało prawie idealny 

cylindryczny kształt głośnika. W najnowszym wydaniu, czyli Wireless, postanowiono coś 

z tym zrobić i stworzyć produkt jeszcze bardziej minimalistyczny. Padło na wspomniały 

pałąk, który skasowano. Teraz jest idealnie czysto. Od początku do końca głośnika mamy 

tylko siatkę maskującą umieszczone pod spodem przetworniki. Oczywiście możemy wybrać 

kolor głośnika, ale jest to wybór dokładnie taki, jaki otrzymali nabywcy pierwszych Fordów T, 
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które sprzedawano w dowolnym kolorze pod warunkiem, że był 

to kolor czarny. Głośnik oczywiście nie ma żadnego wyświetla-

cza, a jedynie pięć przycisków. Trzy z nich (głośniej, ciszej oraz 

włącznik) umieszczono u góry tylnej części obudowy. Pamiętam, 

że w pierwszym Zeppelinie była ona stalowa, wypolerowana na 

wysoki połysk i miała otwory bassrefleksu. W tym jest zupełnie 

inaczej. Tylna część jest matowo czarna i pozbawiona tych otwo-

rów. Pozostałe dwa przyciski, czyli włącznik parowania Bluetooth 

oraz przełącznik na wejście AUX miniJack umieszczono w pod-

stawce głośnika, która z przodu jest zakończona małym logo 

producenta. Po prawej stronie logo znalazł się dotykowy przy-

cisk odpowiedzialny za BT, a po lewej – za aktywację złącza AUX. 

Na tył głośnika na podstawkę trafiły cztery złącza (zasilanie, 

ethernet, AUX i serwisowe).

Pozbawienie Zeppelina złącza dokującego dobrze pokazuje 

kierunek, w którym idzie branża muzyczna: wszystko ma się 

odbywać bezprzewodowo. Znalazło to nawet odzwierciedle-

nie w nazwie głośnika, w końcu to Zeppelin Wireless. Zeppelin, 

aż do tej generacji, był głośnikiem dość hermetycznie zamknię-

tym w świecie Apple. Muzyki mogliśmy słuchać, wykorzystując 

złącze dokujące, które występuje tylko w produktach Apple, 

lub bezprzewodową technologię AirPlay, również zarezerwo-

waną dla posiadaczy produktów Apple. Oczywiście, pojawiła 

się furtka w postaci złącza AUX, ale nie oszukujmy się: nie po to 

kupujemy Zeppelina, żeby podłączyć do niego Androida za zło-

tówkę za pomocą kabla ze złączem miniJack za drugą złotówkę. 

To po prostu nie pasuje do tego sprzętu. Co innego podłączyć 

najnowszego Samsunga Galaxy 

S6 za pomocą Bluetooth ze 

wsparciem dla kodeka 

aptX. Dzięki takiemu 

połączeniu uzyskamy 

Zeppelin Wireless



jakość dźwięku podobną jak w AirPlay oraz na płycie CD. Po prawie dziesięciu latach na 

rynku Zeppelin otwiera się więc szeroko na urządzenia firm innych niż tylko Apple. To zresztą 

jest widoczne nie tylko w wyposażeniu głośnika w Bluetooth. W tej wersji otrzymujemy też 

wsparcie dla Spotify Connect, dzięki czemu za pomocą aplikacji Spotify możemy przekie-

rować dźwięk z telefonu na Zeppelina i zapomnieć o telefonie. Nawet po wyjściu z domu 

lub wyłączeniu aplikacji muzyka będzie cały czas grała przesyłana prosto z tego serwisu do 

naszego urządzenia. Oczywiście, będzie to możliwe, jeśli podepniemy Zeppelina do sieci, a to 

robi się za pomocą kabla ethernet lub przez Wi-Fi. Konfiguracja Wi-Fi jest swoją drogą bajecz-

nie prosta i sprowadza się do kilku kliknięć w aplikacji. Na szczęście Bowers dodając obsługę 

Bluetooth, nie usunął obsługi AirPlay. Niestety wielu producentów koncentruje się ostatnio 

właśnie na Bluetooth i nie dodaje do swoich głośników AirPlay. Paradoksalnie więc o dobry 

głośnik z AirPlay dzisiaj jest trudniej niż jeszcze kilka lat temu. Choć trzeba przyznać, że jak już 

wspomniałem, różnice w jakości dźwięku między AirPlay a Bluetooth dzisiaj się zacierają. 

Zeppelin Wireless to nie tylko facelifting wprowadzający jeszcze bardziej ascetyczny wygląd. 

To również bardzo duże zmiany we wnętrzu. Zmiany, które mają sprawić, że będzie on grał 

jeszcze lepiej. Ostatni raz Zeppelina miałem w domu dwa lata temu i, o ile dobrze pamię-

tam, bardzo trudno będzie poprawić jego brzmienie. Mamy tu dość małe gabaryty głośnika, 

dość nietypowy kształt, projektanci mieli więc ograniczone pole manewru. Po raz kolejny 

jednak dołożyli starań, by Zeppelin grał jeszcze lepiej. Zastosowano inny sposób mocowania 

głośników wewnątrz obudowy, który powoduje, że mniej wibracji przenosi się na zewnątrz. 

Zastosowano też nowy 150 mm głośnik basowy z bardzo dużym skokiem, dzięki czemu bas 
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ma być jeszcze bardziej mięsisty. Głośnikowi basowemu towarzyszą dwa głośniki wysokoto-

nowe z podwójnymi kopułkami oraz dwa przetworniki średniotonowe z zawieszeniem FST. 

Konstrukcja głośników wywodzi się wprost z dużych kolumn tego producenta. Nowy jest 

też wzmacniacz klasy D wywodzący się konstrukcją z audiofilskich konstrukcji oraz procesor 

DSP. Zmieniła się też zasadniczo konstrukcja całego głośnika. Każdy poprzednik miał z tyłu 

obudowy otwory bassreflex; w tej wersji jest to konstrukcja całkowicie zamknięta. To duża 

zmiana, która z pewnością wpłynie na jakość dźwięku.

Gdy posłuchacie pierwszy raz Zeppelina, nie będziecie mogli uwierzyć, że taki stosunkowo 

mały głośnik potrafi grać tak szeroko, głęboko i potężnie. Bass mimo zmian w budowie gło-

śnika jest nadal taki, jaki w klasycznym Zeppelinie, mięsisty i bardzo ciepły. Góra dźwięku 

jest bardzo precyzyjna i czytelna. Najlepszy jest zaś środek, jego dynamika, czystość i pre-

cyzja powoduje, że mamy wrażenie, że słuchamy klasycznego zestawu stereo z dwoma 

szeroko rozstawionymi głośnikami. Zeppelin to głośnik bardzo wszechstronny, sprawdzi 

się zarówno w muzyce klasycznej, jak i w hip-hopie. Zabrzmią na nim równie dobrze partie 

grane na skrzypcach, jak i ostre gitarowe solówki. Wspomniałem już, że Zeppelina wyposa-

żono w opcję Spotify Connect, w którym (w subskrypcji Premium) bitrate wynosi 320 Kb/s 

i zastosowano kodek Ogg Vorbis. Zapewnia to przyzwoitą jakość muzyki, ale co lepsze gło-

śniki potrafią ujawnić jej słabości. W przypadku Zeppelina Spotify gra bardzo dobrze, ewi-

dentnie dostosowano procesor DSP do jakości streamingu z tego serwisu. 

Napisałem, że muzycznie Zeppelin to bardzo wszechstronny głośnik, ale jego uniwersalność 

to nie tylko dźwięk. Kupując Zeppelina, na pewno nie kupujemy jedynie głośnika. Kupujemy 

element wyposażenia mieszkania, element jego wystroju w takim samym stopniu jak obraz, 
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ozdobny kwietnik lub wazon. Tylko naprawdę dobrze zaprojektowane elementy wypo-

sażenia mieszkania będą pasować do każdego wnętrza. Dokładnie tak jest w przypadku 

Zeppelina. Nieważne czy wasze mieszkanie jest nowoczesną mieszanką mebli na wysoki 

połysk i szkła, czy może bardziej przypomina wnętrze francuskiego pałacu. W każdym 

z miejsc Zeppelin będzie wyglądał dobrze i pasował jak specjalnie zaprojektowany pod to 

otoczenie. Nie musicie się też obawiać, że jego wygląd się zestarzeje. Przyjrzyjcie się mu jesz-

cze raz – jest przecież absolutnie ponadczasowy. Oczywiście można się przyczepić do ceny, 

która wynosi 2999 złotych. To dużo, ale nowy iPhone jest droższy, a moim zdaniem Zeppelin 

Wireless jest od niego lepszy.

Głośnika do testów użyczyła sieć salonów ze sprzętem audio – Top Hi-Fi & Video Design 

Zeppelin Wireless             

Dane techniczne:
• Pasmo przenoszenia: 44Hz – 28kHz

• Komunikacja: Wi–Fi, AirPlay Bluetooth 
(aptX), wejście analogowe

• Wymiary (szer. x wys. x grub.): 
660 x 188 x 183 mm

• Waga: 6,5 kg

norbertcala

Zeppelin Wireless

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


BEATS PILL 2.0

NORBERT CAŁA 

Pigułka, którą Apple musi przełkąć… znaczy przejąć
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Pewnie niewielu z naszych czytelników pamięta, że Apple produkowało kiedyś głośniki. 

W latach dziewięćdziesiątych były wśród nich okropnie brzydkie brzęczydełka komputerowe, 

jak AppleDesign Powered Speakers, pewnie każdy użytkownik PC z tamtych lat zna ten kształt. 

Były też naprawdę świetne i kultowe już konstrukcje jak iPod Hi-Fi. Ostatni głośnik od Apple 

(właśnie iPod Hi-Fi) opuścił fabrykę we wrześniu 2007 roku. Mniej więcej w tym samym czasie 

powstała firma Beats by Dr. Dre, założona przez rapera Doktora Dre oraz Jimmy’ego Iovine. Rok 

temu Apple przejęło firmę Beats i wraz z nią dość spore portfolio słuchawek i głośników. Tak 

więc znów możemy testować głośniki produkowane przez Apple.

Do naszej redakcji trafił głośnik Pill 2.0. To model, który został prze-

jęty przez Apple od Beats z dobrodziejstwem inwen-

tarza. Apple ciągle go sprzedaje w Europie, choć 

w USA wszedł właśnie do sprzedaży głośnik 

Pill+, który jest pierwszym produktem pod 

marką Beats po przejęciu jej przez Apple. 

Pierwszą rzeczą, na którą zwrócimy 

uwagę, zaczynając obcowanie z tym gło-

śnikiem, jest cena 829 złotych. Polskich 

złotych 829 za głośnik wielkości hot-

-doga ze stacji Statoil. Nie lubię oceniać 

produktów po pierwszym wrażeniu, ale 

ta cena i ten produkt nie pozostawiają 

nam innej przestrzeni. Beats Pill 2.0 kon-

tra, powtórzymy to jeszcze raz, 829 złotych. 

Pojedynek wygrywa jednogłośnie 829 złotych i to 

Beats Pill 2.0
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zanim wciśniemy przycisk power i usłyszymy dźwięk „wiiii boom” oznaczający, że urządzenie się 

włączyło. 

Jeśli jednak na chwilę zapomnimy o cenie lub przyjmiemy, że produkty Apple mogę kosztować 

tyle, ile chcą na nie wydać ludzie pragnący je kupić, to może się nam objawić nieco inne i bardzo 

ciekawe oblicze tego głośnika. Po pierwsze jest bardzo dobrze wykonany. Połączenie metalowej 

siatki i dobrego jakościowo plastiku robi wrażenie. Głośnik jest ultraprzenośny i dzięki swojemu 

kształtowi doskonale leży w ręku… nie pomyślcie sobie nic zdrożnego, myślałem o hot-dogu. 

W Beats muszą przyjmować więcej leków niż fastfoodowych potraw, bo nazwali głośnik Pill, 

czyli Pigułka. Pigułkę możemy kupić w kilku kolorach. Biało-czerwonym, czarno-czerwonym, 

czerwonym, różowym i granatowym. Dostała mi się ostatnia wersja, chyba najbrzydsza z palety. 

Nie zmienia to faktu, że głośnik jest świetnie wykonany. Czuć jego solidność, nic nie trzesz-

czy, a wbudowane przyciski i złącze są bardzo dobrze umieszczone. Wykonania tego produktu 

Apple nie musi się wstydzić. W pudełku znajdziemy oprócz głośnika, etui podróżne, kabel mini-

Jack <-> Mini Jack oraz kabel micro USB i ładowarkę. Na jednym ładowaniu głośnik bez pro-

blemu grał siedem do dziewięciu godzin. Jednocześnie może on pełnić funckję power banku dla 

iPhone’a. Złącze do ładowania ukryto pod gumową klapką od spodu głośnika. 

Jak na swoje gabaryty Pill 2.0 ma sporo możliwości podłączenia. Podstawowa to Bluetooth 

2.1 z obsługą kodeków SBC i AAC – użytkownicy telefonów z Androidem będą mogli przepro-

wadzić szybkie parowanie za pomocą NFC. Zewnętrzne źródło dźwięku możemy też podłączyć 

za pomocą kabla miniJack oraz cyfrowo – przez USB. Z tyłu głośnika znajduje się unikalne jak 

na taki sprzęt złącze, czyli wyjście dźwięku miniJack. Dzięki niemu Pill może służyć jako odbior-
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nik BT, który podpinamy za pomocą tego złącza do 

dużego zestawu audio. 

Jak już podepniemy głośnik pod nasze urządzenie, 

to będziemy pozytywnie zaskoczeni. Oczywiście nie 

spodziewajcie się, że hot-dog zagra jak duże stereo 

lub nawet jak większy głośnik bezprzewodowy. Pill 

2.0 jednak zdecydowanie daje radę. Cztery małe prze-

tworniki produkują bardzo miłe dla ucha dźwięki. 

Nie słychać przesterów, bas jest dobrze zarysowany 

i przyjemny. Trochę miesza się ze środkiem, ale 

w takiej konstrukcji to nieuniknione. Są też fajne tony wysokie. Wszystko na miejscu, bez efektu 

sztucznego podbicia dźwięku, z jakim kojarzy się ta firma. Sama forma głośnika predestynuje go 

do muzyki łatwej i przyjemnej, czyli popu i jeśli tak będzie wykorzystywany, to z pewnością się 

sprawdzi. Miłym dodatkiem jest możliwość użycia głośnika jako zestawu głośno mówiącego. 

Ciągle pozostaje jednak problem ceny i marki. Przy takiej polityce cenowej Beats konkuruje 

na przykład z Bose i jestem pewien, że już na starcie przegrywa. We współczesnym świecie 

„marek” nie ma, moim zdaniem, czasu na sentymenty. Apple bez mrugnięcia okiem przez Tima 

zabija markę iPod, zabicie przejętej marki Beats by Dr. Dre nie powinno być więc dla nikogo 

problemem. Na jej podwalinach mogłaby powstać marka Apple Beats. Miałaby dużo łatwiej 

na rynku, bo wydanie 829 złotych na głośnik od Apple nie przeszkadzałoby wiernym klientom. 

Tymczasem samą markę Beats kojarzy zdecydowanie mniej osób, a jeszcze mniej wie, że jej wła-

ścicielem jest Apple. Choć może za Wielką Wodą wygląda to inaczej. 

Sprzęt do testów został udostępniony do testów dzięki uprzejmości firmy x-kom.

Ocena iMagazine      

Beats Pill 2.0

Forma głośnika 
predestynuje go do 
muzyki łatwej i przyjemnej, 
czyli popu i jeśli tak będzie 
wykorzystywany, to 
z pewnością się sprawdzi.

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


FUGOO TOUGH
MAŁY ROZMIAREM, WIELKI MOCĄ

MACIEJ SKRZYPCZAK

W poprzednim numerze iMaga miałem możliwość przetestować dla Was głośnik firmy 

Fugoo w wersji XL. Oprócz niego trafił do mnie również jego starszy, ale mniejszy brat, 

tym razem w pancernej wersji Tough.
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Fugoo to seria bezprzewodowych głośników 

dostępnych w trzech różnych wariantach różniących 

się obudowami: Style, Sport i Tough. Każdy z nich 

charakteryzuje się wodoszczelnością (do głębokości 

1 m) i odpornością na kurz i piasek. Dodatkowo obu-

dowa Sport potrafi unieść głośnik na powierzchni 

wody. Z kolei ostatni wariant, ten, który otrzyma-

łem do testów – Tough – stanowi, jak wskazuje jego 

nazwa, dodatkowe wzmocnienie.

Fugoo Style i Sport charakteryzują się smukłą syl-

wetką. Inaczej jest z Tough. Widać to zresztą po 

zdjęciach reklamujących tę wersję wśród ciężkich 

sprzętów. Właśnie w takich warunkach – ekstre-

malnych – możemy słuchać muzyki bez obawy, że 

coś stanie się głośnikowi. I choć wygląd obudowy 

Tough jest dość surowy, szczególnie w porównaniu 

do pozostałych dwóch wariantów, to właśnie ona 

sprawia, że produkt ten jest praktycznie nieznisz-

czalny. Akurat ta wersja od razu wpadła mi w oko.

Ponieważ jest to głośnik bezprzewodowy, bardzo 

ważny jest czas działania tego urządzenia na bate-

rii. Na tym polu Fugoo w zasadzie deklasuje kon-

kurencję imponującą liczbą czterdziestu godzin na 

jednym ładowaniu! W rzeczywistości bez problemu 

udało mi się słuchać muzyki przez pięć dni, ponad 

siedem godzin dziennie.

Należy jednak przyznać, że zarówno wodoodpor-

ność, jak i długa praca na baterii, choć oczywiście 

bardzo ważne, nie są jednak najważniejsze. Tym jest 

zdecydowanie dźwięk. Jak na tej płaszczyźnie spra-

wuje się Fugoo? Produkt ten wyposażono w sześć 

głośników – po jednym na krótszych bokach i po 

dwa na dłuższych. Dzięki temu dźwięk rozchodzi 
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się we wszystkich kierunkach. Sam dźwięk jest z kolei zaskakująco dobry. Czuć głębię basów, 

czystość wysokich tonów oraz wyrazistość średnich. Trudno uwierzyć, że to wszystko wydo-

bywa się ze stosunkowo małego urządzenia. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla kodeka aptx, 

który pozwala na przesyłanie muzyki w wysokiej jakości bezprzewodowo. Wśród użytkowników 

Apple docenią to jednak tylko posiadacze Maców, gdyż iUrządzenia niestety nie wspierają tej 

technologii.

Fugoo jest głośnikiem zdecydowanie mobilnym. Ułatwiają to jeszcze bardziej dostępne akce-

soria, jak specjalna opaska umożliwiająca zamontowanie głośnika na przykład wokół drzewa, 

uchwyt na rower czy pilot do zdalnego sterowania.

Szukałem coś, do czego mógłbym się doczepić w przypadku tego produktu, ale, niestety, nie 

znalazłem. Doskonała ochrona (szczególnie w modelu Tough), działanie na baterii i wreszcie 

świetny dźwięk stanowią o tym, że Fugoo w zasadzie zmiata konkurencję w swoim przedziale 

cenowym. Zdecydowanie polecam!

Fugoo Tough - Mały rozmiarem, wielki mocą

Fugoo Tough             

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 6/6
Producent: Fugoo 
Dystrybutor: Mobidick, 
iDream, Macpasja, iMad
Cena:  899 PLN (Fugoo Style i Sport), 
1099 PLN (Fugoo Tough)

mcskrzypczak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.fugoo.com/
http://mobidick.pl/produkty/fugoo/
https://idream.pl/akcesoria/uniwersalne/glosniki.html?subcats=Y&features_hash=V1258
http://macpasja.pl/search?text=Fugoo
http://imad.pl/catalogsearch/result/?q=fugoo
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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WACOM BAMBOO SPARK

PAWEŁ HAĆ

Wacom Bamboo Spark

Do notowania na studiach wykorzystywałem iPada oraz zeszyt. Charakter moich 

studiów wymagał bowiem nie tylko pisania, ale i rysowania schematów oraz pisania 

wzorów, co na tablecie bywało trudne. Idealnym rozwiązaniem byłoby przenoszenie 

odręcznych notatek bezpośrednio na tablet i… teraz jest to już możliwe.
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Choć nie jestem grafikiem, każdy nowy produkt Wacoma wzbudza u mnie przynajmniej 

krótkie zainteresowanie. Regularnie używam rysika Bamboo Fineline i bardzo go sobie cenię, 

zarówno za jakość, jak i za to, jak bardzo ułatwia mi korzystanie z Pixelmatora oraz tworzenie 

notatek na iOS. Bamboo Spark jest dużo bardziej skomplikowanym urządzeniem, do two-

rzenia obrazu wykorzystuje bowiem nie ekran iPada, a zwykły papier i długopis. Urządzenie 

to hybryda notatnika i etui na tablet. Jest dość grube i ciężkie, wygląda jednak doskonale 

dzięki powierzchni o delikatnym wzorze i dość chropowatej fakturze. Z uwagi na gabaryty 

zamykane jest nie na magnes, a na gumkę. Po otwarciu przypomina duży notatnik z tą róż-

nicą, że po lewej stronie montujemy iPada, miejsce na papier znajduje się natomiast po pra-

wej stronie. Orientację urządzenia można oczywiście zmienić, jednak przy włożeniu tabletu 

w odwrotną stronę jego tylna kamera będzie zasłonięta (umówmy się jednak, że robienie 

zdjęcia tabletem w etui jest czynnością, której nikt o zdrowych zmysłach nie będzie próbo-

wał wykonywać). Na środku znalazł się natomiast uchwyt na długopis. Początkowo myśla-

łem, że trzeba go sparować z iPadem, nic takiego jednak nie jest wymagane. To nie w nim, 

a w tylnym panelu etui umieszczono bowiem całą elektronikę, odpowiadającą za magię.

Proces parowania urządzenia jest banalny, ale i tak w pudełku znajdujemy kilkunastostroni-

cową instrukcję szybkiego startu w kilku językach. Rozumiem miłość Wacoma do papieru, 

ale informację o tym, by pobrać aplikację i postępować zgodnie z wyświetlanymi przez nią 

poleceniami, można było zawrzeć nawet na pudełku. Oprócz owej instrukcji do zestawu są 

dołączone dwa zapasowe wkłady do długopisu oraz kabel do ładowania. Aplikacja Bamboo 

Spark prowadzi przez konfigurację w bardzo zrozumiały sposób, nie trzeba nawet przecho-

dzić do ustawień iPada, by sparować urządzenie. Wybieramy jedynie orientację urządzenia, 

a także logujemy się do chmury Inkspace, która umożliwia współdzielenie danych z innymi 

osobami. Jest to doskonałe rozwiązanie, gdy chcemy zbierać w jednym miejscu notatki 

wielu osób z wykładu, ale możliwości wykorzystania go jest oczywiście znacznie więcej.

Sprzęt nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji, wystarczy włączyć go przed rozpoczę-

ciem notowania, a po zapełnieniu strony wcisnąć przycisk znajdujący się między notesem 

a tabletem. Spowoduje on zgranie danych odczytanych przez panel urządzenia i wyświetle-

nie ich na ekranie iPada. Gdy zobaczyłem po raz pierwszy, jak szybko i dokładnie to działa, 

Wacom Bamboo Spark
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zaniemówiłem. Odczyt zajmuje kilka sekund i to niezależnie od tego, ile danych trzeba 

przenieść, natomiast dokładność odwzorowania linii jest wyśmienita. Owszem, zdarzają się 

drobne niedociągnięcia, występują jednak wyłącznie tam, gdzie długopis odrywa się już od 

papieru. Piszę bardzo drobno, a mimo to bez trudu mogę siebie odczytać. Tym, co przeszka-

dzało mi podczas notowania, była stale migająca niebieska dioda. Sygnalizuje ona odczyty-

wanie pisma przez urządzenie – uważam tę informację za zbędną, zwłaszcza że panel jest 

bardzo czuły i nie gubi danych. Istotną rzeczą jest też to, że notatki nie są przenoszone do 

iPada w trybie rzeczywistym, a jedynie po przyciśnięciu przycisku synchronizacji (prawdo-

podobnie po to, by oszczędzić baterię). Dobrą wiadomością jest to, że trudno nacisnąć go 

przypadkowo, gorszą natomiast to, że każda synchronizacja wiąże się z utworzeniem nowej 

notatki, nie ma niestety możliwości naniesienia jednej na drugą. To akurat bardzo by się 

przydało, choćby po to, by nanieść poprawki.

Aplikacja Wacoma trochę mnie zawiodła. Każda notatka zapisywana jest jako osobny plik, nie 

da się łączyć ich automatycznie w grupy ani też łączyć ze sobą czy przenosić elementów ska-

Wacom Bamboo Spark
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nów między notatkami. Obrazy da się edytować w bardzo ograniczonym zakresie, do dyspozy-

cji jest tylko jedna linia, której grubości ani koloru nie można edytować. Nie ma też możliwości 

cofnięcia zmian dokonanych na tablecie podczas rysowania, a jedynie wymazuje się je za 

pomocą gumki. Da się je też cofnąć poprzez polecenie „Podziel”, które wywołuje na dole 

ekranu suwak. Ten pozwala przenieść się do konkretnego momentu tworzenia notatki i zapisać 

go jako aktualny stan. To trochę skomplikowane rozwiązanie, ale sprawdza się nieźle, zwłasz-

cza że każde oderwanie długopisu od papieru traktowane jest jako osobny krok, który można 

usunąć. Zdecydowanie brakuje mi jednak bardziej zaawansowanych możliwości edycji cyfrowej 

wersji notatki – idealnym rozwiązaniem byłaby integracja Spark z inną aplikacją Wacoma, czyli 

Bamboo Paper, przeznaczoną dla rysików. Oferuje ona mnóstwo narzędzi pozwalających na 

tworzenie dużo bardziej złożonych notatek i organizowanie ich w zeszytach.

Dlaczego właściwie miałbym zainwestować kilkaset złotych w Spark, skoro rysik jest tań-

szy i oferuje bardzo podobne możliwości? Powodów jest kilka, choć najważniejszym jest 

wykorzystanie papieru i długopisu, a nie szkła. Dzięki temu precyzja staje się o wiele więk-

sza, ponadto nie występuje żadne opóźnienie między ruchem długopisu a powstawaniem 

obrazu. Spark nie jest idealny – waży sporo, wymaga też stosowania dedykowanego długo-

pisu, a aplikacja oferuje ubogie możliwości edycji notatek. Obserwuję jednak rozwój produk-

tów Wacoma i jestem pewny, że firma rozbuduje wkrótce oprogramowanie tego sprzętu, to 

ciągle zupełnie nowa pozycja w portfolio. Warto dać jej trochę czasu na obranie właściwego 

kierunku rozwoju.

Wacom Bamboo Spark        

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 4,5/6

Cena:  699 PLN

pawelhac

Wacom Bamboo Spark

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


MACIEJ NOWAKOWSKI

Philips Hue był opisywany na łamach iMagazine przez Norberta ponad dwa lata temu. 

Jednakże do tej pory produkty te nie były oficjalnie dostępne w Polsce. Możliwe było 

zamówienie ich zza granicy, między innymi przez online’owy sklep Apple. Niektórzy resellerzy 

próbowali sprowadzać je również na własną rękę. Od niecałego miesiąca produkty z tej serii są 

już oficjalnie dostępne na polskim rynku, za sprawą Philips Lighting Poland.
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SYSTEM PHILIPS HUE

System Philips Hue



Oświetleniem sterowanym za pomocą iPhone’a interesowałem się od dawna, bardzo ucie-

szyła mnie więc możliwość przetestowania tej technologii. Szczególnie że produkt, który do 

mnie trafił, posiada pełne wsparcie dla Apple HomeKit.

Philips Hue jest inteligentnym systemem sterowania oświetleniem opartym na technologii 

LED i dokładnie w taki sposób powinniśmy myśleć o tym produkcie. Nie są to tylko żarówki 

sterowane smartfonem. Po kilku dniach obcowania z nimi nie sposób nie zgodzić się z tym, 

że system ten otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości w zakresie kreatywności i per-

sonalizacji ustawień oświetlenia.

Głównym elementem systemu Philips Hue jest tak zwany mostek. Urządzenie to wielko-

ścią i kształtem przypomina Apple TV. Podłącza się je do domowej sieci przez port Ethernet 

i pośredniczy w komunikacji między aplikacjami a pozostałymi elementami oświetlenia 

Hue. Mostek wykorzystuje protokół transmisji danych ZigBee i potrafi obsłużyć do aż 50 

żarówek i lamp Hue. Niestety, podobnie jak w poprzedniej wersji, wciąż brakuje możliwości 

bezprzewodowego połączenia go z domową siecią Wi-Fi. Konieczne jest posiadanie routera 

z portem Ethernet, co może być utrudnieniem dla osób korzystających w domu z inter-
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netu mobilnego. Z punktu widzenia użytkownika 

sprzętu Apple bardzo istotne jest wprowadzenie 

w najnowszej odsłonie wsparcia dla HomeKita. 

Dzięki temu zabiegowi możliwe stało się pełne 

sterowanie całym systemem przez Siri.

System Hue jest dostępny w kilku różnych zesta-

wach elementów świecących zawierających 

mostek. Można zakupić go także osobno, co 

ucieszy posiadaczy poprzedniej wersji, chcących 

upgrade’ować swój system o obsługę Siri. Jest 

to także fajna propozycja dla osób, które wolą 

rozbudowywać swój system oświetlenia stop-

niowo, dokupując pojedyncze elementy oddziel-

nie. Poza typowymi żarówkami z gwintem E27 

i GU10 dostępne są także inne produkty – lampy 

czy paski ledowe, które można przyciąć na 

167   /   SPRZĘT   /   System Philips Hue



   /   SPRZĘT   /   168System Philips Hue

odpowiednią długość, a także bezprzewodowe 

włączniki – Hue Tap. Niestety w ofercie Philipsa 

zabrakło żarówek z popularnym gwintem E14, 

choć zapowiedziano prace nad nimi. Testowana 

przeze mnie żarówka z gwintem E27 ma moc 8,5 

W i świeci strumieniem światła o mocy 600 lume-

nów – odpowiada to mniej więcej 60-watowej 

tradycyjnej żarówce. Największą zaletą tego 

rozwiązania jest użyta technologia LED RGB. 

Pozwala ona na uzyskanie aż 16 milionów kolo-

rów, jak również bardzo szerokiego zakresu barw. 

Użytkownik może zdecydować się na światło 

o temperaturze od 2000 K, odpowiadające palą-

cej się świeczce, aż do 6500 K – co jest zbliżone 

do światła dziennego, w słoneczny jasny dzień. 

System umożliwia zdefiniowanie scen świetlnych, 
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które później można w szybki sposób przełączać w aplikacji na iPhonie, iPadzie oraz Apple 

Watchu, na każdym z tych urządzeń korzystając z Siri. Niezależnie od scen, z poziomu asy-

stenta głosowego możliwe jest włączanie i wyłączanie konkretnych żarówek lub lamp Hue, 

ustawianie ich koloru, a także jasności świecenia. Niestety nie jest możliwe korzystanie z Siri 

na nowym Apple TV, gdyż obecnie nie obsługuje ono jeszcze HomeKita.

Wszystkie ustawienia i sceny są synchronizowane przez konto na portalu MeetHue, gdzie 

można dzielić się własnymi oraz odkrywać nastrojowe sceny świetlne udostępniane przez 

innych użytkowników. Sceny można tworzyć na podstawie dowolnego zdjęcia – wybierając 

z niego kolory dla poszczególnych żarówek, jak również korzystając z całej palety kolorów. 

Kolejną ciekawą funkcją w oficjalnej aplikacji Hue na iOS jest Geofencing. Nasze oświetle-

nie może automatycznie gasnąć, gdy oddalamy się od domu i zapalać, gdy się do niego 

zbliżamy.

Wymagający użytkownicy powinni być w pełni usatysfakcjonowani, gdyż Hue udostępnia 

API, co pozwala firmom trzecim na pełną integrację. Dzięki temu jest dostępnych mnóstwo 

aplikacji do samego tworzenia scen, jak również do synchronizacji oświetlenia z muzyką. 

Przy użyciu dodatkowych aplikacji żarówki Hue mogą działać jak kolorofony lub stroboskop 

i pulsować w rytmie odtwarzanej muzyki, tworząc wspaniałą atmosferę podczas domowych 



   /   SPRZĘT   /   170

imprez. Cieszy również integracja z usługą IFTTT, gdzie w łatwy sposób można zbudować 

sobie system powiadomień. Za pomocą impulsów świetlnych czy zmian kolorów określone 

żarówki mogą powiadamiać o przychodzącej poczcie, SMS-ach, otagowaniu na Facebooku, 

a nawet, dzięki połączeniu z opaską Jawbone Up, automatycznie zapalać światło w momen-

cie, gdy się obudzimy. Jeśli posiadamy telewizor Philipsa z funkcją Ambilight, to oświetle-

nie Hue będzie stanowić jego doskonałe rozwinięcie. Zmienianie barwy światła w całym 

pomieszczeniu w zależności od tego, co dzieje się na ekranie, z pewnością potęguje dozna-

nia płynące z oglądanych filmów. Szczerze – zaciekawiło mnie to do tego stopnia, że zaczą-

łem przeglądać nowe telewizory Philipsa!

Na początku wspomniałem, że nie należy myśleć o tym produkcie, w kategorii zwykłych 

żarówek sterowanych smartfonem. Philips Hue jest kompletnym systemem oświetle-

nia, który w genialny sposób pozwala zbudować dowolny nastrój w naszym domu. Cena 

zestawu z mostkiem i trzema żarówkami wynosi około 800 PLN. Zgodzę się, że nie jest to 

mało. Jeśli będziemy porównywać to z ceną zwykłych żarówek, to rzeczywiście wydaje się 

wręcz absurdalna. Oczywiście zwykła żarówka świeci światłem o tylko jednej temperatu-

rze barwowej. Natomiast Hue pozwala na dobranie światła takiego, jakie jest nam w danej 

chwili potrzebne. Philips Hue jest niezwykle czarujący. Najlepszą reklamą tego produktu jest 

to, że obecnie jestem na etapie planowania kolejnych zakupów, aby rozbudować swój inteli-

gentny domowy system oświetlenia.

System Philips Hue
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KNOMO PREMIUM 
LEATHER FOLIO

PAWEŁ HAĆ

Knomo Premium Leather Folio

Knomo ma w ofercie kilka propozycji, które na co dzień mogą wydawać się 

nieszczególnie praktyczne, jednak nie można odmówić im bardzo „biznesowego” 

wzornictwa. W przypadku Premium Leather Folio nie trzeba jednak obawiać się nudy.
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iPad to nie tylko sprzęt domowo-rozryw-

kowy, ale i narzędzie pracy, zabierane 

na spotkania biznesowe. A skoro tak, to 

powinien współgrać z formalnym stylem 

ubioru. Ten zaś nierozerwalnie kojarzy się 

ze skórzaną galanterią i dokładnie w takich 

kategoriach powinno być rozpatrywane 

etui Knomo. Gdy kilka miesięcy temu testo-

wałem całkiem pokaźny zestaw akcesoriów 

tej firmy, znalazłem pośród nich wiele ład-

nych, ale nie tak eleganckich produktów. 

Premium Leather Folio wyróżnia się na ich 

tle materiałem, z którego je wykonano. 

Użyto bowiem licowanej skóry wysokiej 

jakości. Ma delikatną, gładką powierzchnię 

i jest pozbawione niemal wszystkich moż-

liwych ozdobników zewnętrznych. Na dole 

wytłoczono dyskretne logo producenta, 

a do zszycia wykorzystano nici w tym 

samym kolorze, co skóra. Nie zabrakło też 

wycięcia na drugi mikrofon iPada oraz na 

kamerę, które jednak pozostaje przykryte, 

jeśli etui jest zamknięte.

Z uwagi na dość spore gabaryty etui, do zamknięcia jest wykorzystywana magnetyczna 

klapka zachodząca na tył. Oprócz tego pełni ona też funkcję podpórki tabletu, jeśli chcemy 

używać go poziomo. Wnętrze etui jest o wiele żywsze, pokryto je bowiem niebieskim, paste-

lowym zamszem, na którym szwy odznaczają się zdecydowanie wyraźniej. Po wewnętrznej 

stronie okładki znalazły się trzy kieszonki, idealne na wizytówki bądź karty. Ponadto naszyto 

tu identyfikator etui z unikalnym numerem. Ten można zarejestrować na stronie Knomo, 

dzięki czemu po zgubieniu znalazca będzie mógł zidentyfikować, do kogo ono należy. 

Tablet montowany jest natomiast w plastikowym, elastycznym uchwycie, który nie utrudnia 

w żaden sposób dostępu do portów czy przycisków urządzenia. Wyjmowanie z niego iPada 

jest jednak uciążliwe, za każdym razem obawiałem się, że plastik trwale się odkształci bądź 

pęknie, tak mocno trzeba było go wygiąć.

Knomo Premium Leather Folio
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Mogłoby się wydawać, że tak proste etui nie może wyróżniać się niczym szczególnym. 

Tymczasem okazuje się, że w pracy w biurze bardziej się sprawdza niż Smart Case od Apple. 

Wygląda lepiej – dużo bardziej profesjonalnie i elegancko, ponadto dzięki temu, że jest 

grubsze, zapewnia większą odporność tabletu na upadki czy nawet zgniecenie w torbie. 

Kieszenie też się przydają, zwłaszcza na spotkaniach – zastępują bowiem wizytownik i port-

fel. Możliwość ustawienia tabletu w kilku pozycjach w poziomie również ma duże znaczenie, 

zwłaszcza gdy pracuję z kimś wspólnie nad plikiem otwartym na iPadzie, nie ograniczam się 

bowiem do jednej pozycji, jaką oferuje rozwiązanie Apple.

Czy Premium Leather Folio zastąpi mi Smart Case? Zdecydowanie nie, bo nie jest tak 

poręczne ani uniwersalne. W opisanych sytuacjach jest jednak o wiele wygodniejszym roz-

wiązaniem. Owszem, waży sporo i nie należy do najtańszych, dlatego nie zdziwię się, jeśli nie 

zdobędzie olbrzymiej popularności. To produkt skierowany do dość wąskiej grupy odbior-

ców, zaprojektowany tak, by dobrze trafić w ich potrzeby.

Knomo Premium Leather Folio

 Leather Folio             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena:  469 PLN
Dostępne w Cortland

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.cortland.pl/knomo-premium-folio-do-ipad-air-czarny.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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GARMIN VIRB XE

PAWEŁ HAĆ

Garmin VIRB XE

Branża kamer sportowych jest zdominowana przez GoPro, nie oznacza to jednak, że 

firma nie ma żadnej realnej konkurencji. Kamery produkuje też Garmin, specjalizujący się 

w sprzęcie pomiarowym. VIRB XE, czyli najwyższy model w portfolio, jest stworzony do 

nawet ekstremalnych zastosowań.
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Garmin postanowił dać nam do rąk urządzenie, 

które już w podstawowej wersji oferuje wodosz-

czelność i odporność na uszkodzenia mecha-

niczne. VIRB XE nie należy do najmniejszych ani 

najlżejszych kamer sportowych, waży bowiem 

trochę ponad 150 gramów, a jej wymiary to 40 x 

70 x 36 mm, nie licząc uchwytu. Bliżej więc jej do 

standardowej wersji GoPro Hero niż do mniej-

szego modelu Session. Jej przewagą jest jednak 

wodoszczelność do 5 ATM (czyli wytrzyma zanu-

rzenie na głębokość do 50 m) bez stosowania 

żadnej dodatkowej obudowy. Kamera jest kom-

patybilna ze specjalnymi uchwytami, pasującymi 

do modeli VIRB X oraz VIRB XE, nie jest natomiast 

dostosowana do mocowań starszych kamer 

Garmina. Sprawia to, że użytkownik poprzednich 

modeli, który nazbierał już trochę akcesoriów, 

będzie musiał wymienić je na nowe. W komplecie 

z urządzeniem dostajemy dwa uchwyty do moco-

wania na gładkiej oraz zakrzywionej powierzchni 

(na przykład na kasku), wraz z wysięgnikami 

i podkładkami antypoślizgowymi. Kamerę można 

dość łatwo odczepić od mocowania, wystarczy 

odblokować mocowanie przez przesunięcie dźwi-

gni bądź wykręcić śrubę (narzędzia nie są jednak 

wymagane).

Możliwości VIRB w wersji XE są imponujące. 

Kamera pozwala na nagrywanie wideo w jakości 

1440p z prędkością 30 klatek na sekundę, 1080p 

z prędkością 60 klatek na sekundę, natomiast 

przy jakości 480p osiągalne jest nawet 240 FPS. 

Po drodze mamy jeszcze 960p (100 FPS) oraz 720p 

(120 FPS). Kamerę wyposażono w optyczną stabi-

lizację obrazu, a ta pozwala na uzyskanie bardzo 

stabilnego nagrania. Podczas jazdy samochodem 

Garmin VIRB XE

Jej przewagą jest jednak 
wodoszczelność do 5 ATM bez 
stosowania żadnej dodatkowej 
obudowy
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drgania są niwelowane niemal całkowicie, nato-

miast w przypadku biegu obraz trzęsie się już 

dość mocno, choć nadal pozostaje wyraźny. Od 

strony stricte fotograficznej jest już trochę gorzej. 

Zdjęcia mają satysfakcjonującą rozdzielczość 

12 megapikseli, z uwagi jednak na brak możli-

wości ostrzenia obrazu na konkretnym punkcie 

kamera nie nadaje się do robienia zdjęć z bliska 

(nie do tego została jednak stworzona). Nie radzi 

sobie też najlepiej w słabym świetle – zdjęcia 

wychodzą wyblakłe. W naturalnym świetle sło-

necznym lub przy mocnym sztucznym oświetle-

niu jest zdecydowanie lepiej.

Zdjęcia mogą być wykonywane w kilku trybach: 

pojedynczym, sekwencyjnym oraz poklatko-

wym, przy czym ten ostatni ma dwa warianty. 

W podstawowym – domyślnym interwałem jest 

60 sekund, można go jednak regulować w gra-

nicach od 1 do 999 sekund. W drugiej wersji czas 

ten wynosi od 1 do 999 minut, można więc zasto-

sować go do tworzenia bardzo długich time-

lapse'ów. W trybie sekwencyjnym natomiast 

jest możliwe seryjne wykonywanie zdjęć, od 

3 zdjęć na 2 sekundy do 30 zdjęć na 6 sekund. To 

naprawdę dużo, ale do osiągnięcia takiej pręd-

kości jest wymagana odpowiednio szybka karta 

pamięci. Z poziomu kamery da się zmienić roz-

dzielczości zdjęcia (7 lub 12 megapikseli) oraz włą-

czyć korekcję obiektywu; bardziej zaawansowane 

ustawienia, takie jak zmiana temperatury bar-

wowej, ekspozycja, ISO czy ostrość, są dostępne 

dopiero z poziomu aplikacji na smartfona. Biorąc 

pod uwagę to, że do sterowania kamerą są wyko-

rzystywane tylko trzy przyciski, decyzja ta wydaje 

się zrozumiała.

Garmin VIRB XE
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Garmin VIRB XE         

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6

Cena:  około 1600 PLN

Garmin VIRB XE

Kamera została stworzona do możliwie prostej i bezwzrokowej obsługi. Przyciski mają 

wyraźny skok, chociaż wymagają do wciśnięcia sporo siły. Aby zmienić jakiekolwiek usta-

wienia, trzeba przytrzymać przycisk, raczej nie da się tego zrobić przypadkowo. Spust 

migawki jest jednostopniowy i bardzo łatwo go wyczuć, nawet w rękawicach. Do rozpo-

częcia bądź zakończenia nagrywania służy natomiast dźwignia. Rozwiązania te sprawiają, 

że bez trudu można obsługiwać kamerę przyczepioną w miejscu, którego nie widzimy. Do 

szybkiej zdalnej obsługi można wykorzystać jeden z zegarków Garmina, sam wypróbowa-

łem to z Fenixem 3. Urządzenie potrzebuje chwili na znalezienie kamery, zdarza się też mu 

z nią rozłączyć. Zazwyczaj jednak komunikacja działa prawidłowa i zdalne rozpoczynanie 

i zatrzymywanie nagrywania, a także robienie zdjęć, jest możliwe. Na monochromatycznym 

wyświetlaczu urządzenia pojawiają się podstawowe informacje o ilości dostępnego miej-

sca, wybranej jakości zdjęć i filmów, a także odczyty czujnika G-Metrix i status połączenia 

z urządzeniami ANT+. Dane z tych akcesoriów nie wnoszą nic do samego nagrania, ale dzięki 

oprogramowaniu dostarczanemu przez Garmina, można je nanieść na film w postaci zmie-

niających się na żywo wykresów i wskaźników. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by poka-

zać, jakim przeciążeniom jest poddawany samochód na zakręcie, bądź też na jaką wysokość 

wybiło się z rampy rowerem.

VIRB XE to bardzo specyficzny produkt, przeznaczony przede wszystkim dla sportowców. To 

właśnie oni będą w stanie docenić wszystkie oferowane przez kamerę możliwości, poczynając 

od wygodnego sterowania, zarówno zdalnie, jak i za pomocą przycisków i dźwigni, a kończąc 

na mnóstwie danych, które można wykorzystać do analizy bądź pochwalenia się innym.

pawelhac

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


BRYDGEAIR
NOWY STANDARD KLAWIATUR DLA iPADA

DOMINIK ŁADA

Filozofia #iPadOnly dzięki wprowadzonym nowościom i ułatwieniom w iOS 9 nabiera 

realnych kształtów dla coraz większej liczby użytkowników. Aby jednak w pełni móc 

przestawić się na #iPadOnly, potrzebujemy akcesoriów, które jeszcze bardziej ułatwią 

nam życie. Jednym z takich „must-have” są klawiatury. Testowałem ich wiele, wiecie 

o tym, lubię z nich korzystać. Wolę je od klawiatury ekranowej. Cały czas natrafiam 

na nowe modele. Tym razem znalazłem BrydgeAir. Jest to według mnie najlepsza 

klawiatura obecnie dostępna na rynku.
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Wielu z was zastanawia się, po co w ogóle klawia-

tura do iPada. Faktycznie, jeśli tylko konsumuje-

cie na nim treści lub gracie, to nie jest produkt dla 

was. Jeśli jednak używacie iPada to innych celów, 

nie tylko rozrywkowych, to szybko zorientujecie 

się, jak bardzo wygodnym dodatkiem jest klawia-

tura. Dzięki zewnętrznej klawiaturze mamy więcej 

miejsca na ekranie. Dzięki zewnętrznej klawiaturze 

możemy w wygodny sposób korzystać ze skrótów 

znanych nam z „dużego" systemu. Bardzo ułatwia to 

pracę. Nie muszę tego tłumaczyć.

Poszukiwania klawiatury idealnej prowadzę od 

samego początku, odkąd mam iPada. Testowałem 

wiele modeli – osobnych, wbudowanych w obu-

dowę, dostosowanych do jednoczesnego korzysta-

nia z wielu urządzeń itd. Każde z nich miało zalety, 

ale też wady.

BrydgeAir – nowy standard klawiatur dla iPada



Osobne, czyli nieprzyczepiane do iPada, wymagały, by iPad miał jakiś stojak – ewentual-

nie Smart Cover lub inną obudowę – umożliwiający postawienie go jak monitora. Niestety, 

wymagało to od nas noszenia dodatkowego balastu. Plusem było to, że można było korzystać 

z tabletu jak z tabletu, gdy nie potrzebowaliśmy klawiatury.

Klawiatury wbudowane w obudowę są dla tych z was, którzy nie mogą mentalnie odłączyć się 

od myślenia o iPadzie w kategorii laptopów. Są według mnie mało poręczne, ciężkie i w więk-

szości przypadków trudno z iPada korzystać jak z tabletu. Na pewno dobrze zabezpieczają, ale, 

jak sądzę, kosztem wygody korzystania.

O klawiaturach stacjonarnych nie będę wspominał, bo to jest dla mnie wybitnie niewygodne 

rozwiązanie i w ogóle nie mobilne.

Osobną kategorią jest pomysł, na jaki wpadł Brydge. Brydge – powinniście pamiętać tę nazwę 

z udanej kampanii na Kickstarterze kilka lat temu, gdy ufundowali model Brydge+. Rozwinięciem 

jego jest BrydgeAir, który właśnie testuję.

BrydgeAir jest klawiaturą doczepianą do iPada, zamieniającą go w poręcznego laptopa. 

Jednocześnie, jednym ruchem, możemy go odczepić i cieszyć się wygodą korzystania z tabletu. 

Nic nas nie ogranicza, nie musimy mieć dodatkowej obudowy, stojaka, pokrowca. Wszystko 

„załatwia” BrydgeAir, dzięki genialnemu w swojej prostocie pomysłowi – zawiasom z zaciskami, 

w które wsuwamy iPada.
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W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań iPad 

jest zamocowany bardzo solidnie, nie mamy wra-

żenia, że zaraz się wysunie czy wypadnie, mamy 

zarazem pełną możliwość ustawienia ekranu tabletu 

pod dowolnym kątem – takim, jaki nam akurat naj-

lepiej pasuje.

Dzięki BrydgeAir nie mamy problemu z pracą na 

kolanach, stole, w biegu, w pociągu, w samolocie 

itd. Świetnie też zabezpiecza ekran naszego tabletu.

BrydgeAir jest dostępny w trzech kolorach, dostoso-

wanych do kolorów, w jakich dostępny jest iPad Air 

lub Air2 – ta sama klawiatura pasuje do obu modeli. 

Odcień aluminium jest identyczny z apple’owym, 

także wszystko świetnie się prezentuje jak jedna 

całość.

Tak, dobrze przeczytaliście – BrydgeAir jest alumi-

niowy. Jest to jego niebywała zaleta, dla niektó-

rych, niestety, może też być wadą. Wykonanie jest 

przegenialne. Jakość aluminium, kolor, spasowanie, 

detale, wyglądają absolutnie premium, jakby wyszły 

spod ręki samego Jony’ego Ive’a. Wadą takiego roz-

wiązania jest waga. iPad z BrydgeAir waży 975 gra-

mów, o 50 gramów więcej niż Macbook 12". Z drugiej 

strony na Macbooku wygodnie nie poczytamy...

Klawiatura w BrydgeAir przypomina wyglądem 

tę, którą znamy z Macbooków Pro. Klawisze mają 

podobny skok, są identycznie podświetlone, tylko 

niestety mniejsze. Trzeba się przyzwyczaić. Ale to 

jest wada wszystkich klawiatur przeznaczonych 

dla iPadów – mają mniejsze klawisze niż pełnowy-

miarowe. Zapewniam jednak, że potrzeba niewiele 

czasu, aby się przestawić. Piszę zarówno bezwzro-

BrydgeAir – nowy standard klawiatur dla iPada
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kowo na klawiaturze mobilnej, jak i szybko przestawiam się na klawiaturę stacjonarną czy tę 

w moim Macbooku Pro.

Warto wspomnieć, że klawiatura BrydgeAir ma ALT i CMD zarówno po lewej, makowej stronie, 

jak i po prawej, pecetowej, do której przyzwyczajeni są użytkownicy, którzy przesiedli się rela-

tywnie niedawno z Windowsa. Nie wszystkie klawiatury mają taki układ klawiszy.

BrydgeAir ma też specjalne klawisze funkcyjne odpowiadające za uruchomienie dyktowania gło-

sowego, wyszukiwania w Spotlight, mocy podświetlenia klawiatury oraz jasności ekranu. To też 

nie jest standard w klawiaturach innych producentów, którzy w większości przypadków mają 

dodatkowe, funkcyjne przyciski odpowiadające tylko za sterowanie odtwarzaczem, przyciskiem 

Home i głośnością. Oczywiście te ostatnie klawisze też są w BrydgeAir.

W BrydgeAir wbudowano też głośniki stereofoniczne. Możemy zatem sparować naszego iPada 

dodatkowo z BrydgeAir jako zewnętrznymi głośnikami. Działa to dobrze, faktycznie osiąga się 

wrażenie stereo, ale ostatecznie nie korzystam z tego rozwiązania, gdyż zdecydowanie szybciej 

wyczerpują się baterie w klawiaturze – w normalnych warunkach pracy, jako sama klawiatura, 

pracuje ponad trzy miesiące na jednym ładowaniu.

Klawiatura BrydgeAir jest najlepszą, jaką do tej pory testowałem. Wykonano ją bez kompromi-

sów. Świetnej jakości aluminium w identycznym kolorze jak nasz iPad. Bardzo wygodna, pod-

świetlana klawiatura, dająca bardzo miłe wrażenie przy pisaniu. Idealny kompan iOS 9 i filozofii 

#iPadOnly. Cena nie jest niska, 699 złotych w ZGSklep.pl, ale przecież za podobną kwotę kupuje 

się klawiaturę do nowego Surface, która jest z plastiku…

dominiklada
BrydgeAir             

BrydgeAir
Plusy:
• wykonanie
• aluminium
• świetna klawiatura
• pomysł na mocowanie

Minusy:
• cena

Cena: 699 PLN
Dostępna: ZGSklep.pl

BrydgeAir – nowy standard klawiatur dla iPada

http://www.twitter.com/dominiklada
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.brydgekeyboards.com/products/brydgeair?variant=7751695937
http://www.zgsklep.pl/product-pol-851-BrydgeAir-Aluminiowa-klawiatura-bluetooth-z-podswietleniem-gwiezdna-szarosc-.html?affiliate=d.lada@imagazine.pl
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NAS W SALONIE? 
TAK, QNAP HS-251+

DOMINIK ŁADA

NAS w salonie? Tak, QNAP HS-251+

Do tej pory NAS-y, czyli sieciowe serwery plików, były urządzeniami, które raczej 

chowaliśmy gdzieś w składziku, ewentualnie stawialiśmy obok komputera. Były dość 

spore, ale też przede wszystkim głośne ze względu na budowę – stale chodzące dyski 

i wentylatory. Powiedzmy sobie szczerze – były za mało sexy, by je stawiać jakimś 

eksponowanym miejscu. QNAP postanowił to zmienić i wprowadził urządzenie, które 

bez wstydu i w zgodzie z naszym zmysłem estetycznym możemy postawić w salonie.



   /   SPRZĘT   /   184

QNAP HS-251+ to cichy serwer NAS, który wyglądem przypomina 

cienki odtwarzacz DVD, idealnie nadający się do postawiania na 

amplitunerze lub bezpośrednio pod telewizorem. Bardzo ważną 

zaletą QNAP HS-251+, która doskonale wpasowuje się w model 

urządzenia stworzonego z myślą o rozrywce, jest brak aktywnego 

chłodzenia obudowy. Wszak nic tak nie psuje przyjemności z delekto-

wania się filmem czy muzyką, jak włączający się nagle wiatrak generu-

jący niepotrzebny szum. Dlatego też, jako ukłon w stronę wszystkich 

wielbicieli bezszelestnej rozrywki, inżynierowie firmy QNAP zapro-

jektowali obudowę w taki sposób, by żadne dodatkowe chłodzenie 

nie było potrzebne. Wygląd QNAP-a został doceniony i uhonorowany 

prestiżową nagrodą iF Design Award 2014, jaką otrzymał poprzednik 

HS-251, który wygląda identycznie.

Tegoroczny model, choć odziedziczył po swoim poprzedniku obu-

dowę, jest zupełnie nowym urządzeniem. Został wyposażony w czte-

rordzeniowy procesor Intel Celeron pracujący z częstotliwością 2.0 

GHz oraz 2 GB pamięci DDR3L, dwa porty USB 3.0, dwa porty Gigabit 

LAN, wyjście HDM. Taka konfiguracja powinna zapewnić odpowiednią 

moc, by zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. 

Urządzenie pozwala na obsługę do dwóch dysków o pojemności do 

8 TB (oraz połączenie ich w RAID 0 bądź RAID 1 zapewniający ochronę 

danych przed utratą). Jeśli jednak nasze potrzeby okażą się większe, 

nie będziemy zmuszeni do wymiany posiadanego sprzętu na nowy. 

184NAS w salonie? Tak, QNAP HS-251+



QNAP HS-251+ jest w pełni kompatybilny z obu-

dowami rozszerzającymi, takimi jak ośmioza-

tokowa obudowa UX-800P czy pięciozatokowa 

UX-500P. Pozwala to na rozszerzenie przestrzeni 

dyskowej do aż 80 TB, co jest pojemnością, która 

powinna wystarczyć nam na lata.

Wybierając NAS-a, warto zdecydować się też na 

dobre dyski. Według mnie to element najważ-

niejszy, na którym nie należy oszczędzać. Wybór 

na rynku jest duży, ale pomyślcie o dyskach WD 

z serii RED. Są one przeznaczone właśnie do pracy 

w NAS-ach – szybkie, ciche (do 24 dBA podczas 

aktywności) i posiadają funkcje, które powinny 

przedłużyć ich żywotność. Warto je wybrać też 

z jeszcze jednego powodu - seria charaktery-

zuje się dobrymi osiągami i niższym poziomem 
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poboru energii, dzięki czemu mają niższą temperaturę pracy. Przekłada się to na niższe 

zapotrzebowanie na systemy chłodzenia i wentylacji. Czyli świetnie nadają się do takich roz-

wiązań jak bezwentylatorowy QNAP HS-251+.

QNAP HS-251+ pracuje pod kontrolą systemu QTS 4.2 – prostym w konfiguracji i zarządza-

niu. Choć NAS sam w sobie jest rozwiązaniem bardzo zaawansowanym, graficzny interfejs 

dostępny z poziomu przeglądarki jest przyjazny nawet dla początkujących użytkowników. 

Pozwala on na bezproblemową organizację i udostępnianie multimediów, w tym biblioteki 

iTunes, współpracę z Time Machine w celu backupu danych z komputerów oraz synchroni-

zację z innymi urządzeniami – iPhone’ami, iPadami czy urządzeniami innych niż Apple pro-

ducentów. Co więcej, HS-251+ wspiera urządzenia obsługujące standardy Bluetooth, USB, 

HDMI, DLNA, Apple TV oraz Chromecast.
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Choć HS-251+ możemy sterować przez przeglądarkę www lub bezpośrednio po podłączeniu 

do niego klawiatury i myszy, to ja jednak, jako stary macuser, preferuję bardziej makowe roz-

wiązanie. QNAP wspiera oczywiście aplikacje mobilne dostępne dla iOS – QManager oraz 

QFile. Dzięki nim możemy w ogóle nie podłączać się komputerem do NAS-a, aby nim zarzą-

dzać czy sprawdzać jego stan.

Największą zaletą – w mojej opinii, w tej chwili – jest to, że współpracuje z nowym Apple 

TV. Dzięki oprogramowaniu Plex mogę zarządzać całą moją biblioteką z poziomu Apple TV 

i nowego, bardzo wygodnego pilota. Plex w połączeniu z HS-251+ oraz Apple TV i iPadem 

daje genialne możliwości. Możemy na przykład oglądać film na telewizorze w salonie, potem 

przejść do sypialni lub do łazienki z iPadem i kontynuować oglądanie od tego momentu, 

w którym przerwaliśmy. Co więcej, na telewizorze w salonie możemy oglądać sobie „coś”, 

a dzieci u siebie w pokoju „coś zupełnie innego” na iPadach lub iPhone’ach. Tylko ta funkcjo-

nalność powinna przekonać wielu z was do zainwestowania w takie rozwiązanie.

Długo wzbraniałem się nad kupnem NAS-a do domu. Choć Wojtek i Norbert zachwalali, 

byłem dość sceptyczny. Wolałem mieć osobne dyski, Time Capsule i kombinować z udo-

stępnianiem czy streamingiem plików. Odkąd mam QNAP HS-251+, skończyły mi się z tym 

problemy – wszystko świetnie się ze sobą integruje, działa, a dostęp do swoich danych mam 

wszędzie, gdziekolwiek jestem na świecie i z każdego swojego urządzenia. Funkcjonalność 

własnej, prywatnej chmury jest bezcenna, bo nie ogranicza nas rozmiar, limit transferu od 

usługodawcy czy jeszcze inne „drobne druczki”. Wiem, co traciłem latami – pomyślcie nad 

przesiadką. Warto.

QNAP HS-251+             

QNAP HS-251+ 
Zalety:
• minimalistyczny dizajn
• cicha praca
• możliwość rozbudowy
• świetna integracja z Apple TV i iOS
• świetna opcja zdalnego dostępu 

do swoich zasobów
Wady:
• cena
Cena: 1699 PLN
• Dostępny: Komputronik, Redcoon, 

Morele, Agito, EuroAGD i Proline

dominiklada

NAS w salonie? Tak, QNAP HS-251+

https://itunes.apple.com/pl/app/qmanager/id526337312?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/qfile/id526330408?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/plex/id383457673?l=pl&mt=8&at=11lHMT
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.qnap.com/i/pl/product/model.php?II=197
http://www.twitter.com/dominiklada
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CZYSTY EKRAN Z AM

MACIEJ SKRZYPCZAK

Czysty ekran z AM

Nieodłączną cechą ekranów dotykowych jest to, że z czasem zawsze się pobrudzą. Jak 

o nie najlepiej zadbać? Na przykład za pomocą produktów firmy AM.
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To nie sztuka użyć byle co do wytarcia ekranów naszych urządzeń. Sęk tkwi w tym, żeby 

czyszcząc ekran, rzeczywiście go wyczyścić, żeby nie zostały żadne smugi, a przy tym, żeby 

nie uszkodzić wyświetlacza. Firma AM ma tę świadomość, dlatego ich produkty można sto-

sować bez obaw. W serii czyszczącej ekrany możemy wyróżnić kilka grup.

Czyściki
Produkty Minis oraz Cloths służą 

do wycierania ekranu na sucho za 

pomocą warstwy mikrofibry. W przy-

padku tych pierwszych materiał 

jest nawinięty na średnio miękką 

sztuczną gąbkę o małych rozmia-

rach (jak wskazuje na to ich nazwa). 

Dzięki temu mamy pewny chwyt, by 

doczyścić nawet bardziej zabrudzone 

miejsca (głównie w telefonach i table-

tach), a przy tym zajmują minimalną 

ilość miejsca. Do tego w zestawie 

otrzymujemy aż pięć sztuk w różnych 

kolorach. Z kolei Cloths z wyglądu 

przypominają kwadratowe mini-

poduszeczki, oczywiście również 

pokryte mikrofibrą. W paczce znaj-

dziemy trzy sztuki, a ich zastosowanie 

to w zasadzie wszelkiej maści ekrany, 

nie tylko te mobilne.
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Pod tę grupę możemy również podciągnąć 

trzeci rodzaj produktów – Wipes, czyli mokre, 

jednorazowe ściereczki. Pakowane po trzy 

w jednym opakowaniu (w zestawie jest łącz-

nie sześć opakowań) pozwalają na jeszcze lep-

sze wyczyszczenie ekranu.

Płyny do czyszczenia
Od czasu do czasu warto prze-

trzeć ekran także na mokro. 

W serii AM znajdziemy również 

i takie produkty. Zdecydowanie 

najciekawsze z nich to Mist, 

Spray i Blast, czyli spraye róż-

niące się wielkością (kolejno od 

najmniejszego do największego), 

których pojemniki są wokół 

pokryte mikrofibrą. U góry znaj-

duje się przycisk, za pomocą 

którego rozprowadzamy płyn 

do czyszczenia, a następnie 

wycieramy do sucha. Nie musimy 

szukać ściereczki, bo zawsze 

będziemy mieli ją pod ręką.

Gdyby jednak ktoś wolał bardziej 

tradycyjne rozwiązania oraz jesz-

cze większe ilości płynu, to powi-

nien się zainteresować ostatnim 

z produktów – Giant. To po pro-

stu buteleczka z płynem, choć 

w zestawie otrzymamy także ście-

reczkę z mikrofibry.

Ceny:
• Minis – 39 PLN

• Cloths – 39 PLN

• Wipes – 39 PLN
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Warto napisać o samym płynie to, że nie pozo-

stawia smug, a przy tym tworzy na ekranie 

mikrowarstwę, która zapobiega powstawaniu 

odcisków palców – docenią to przede wszystkim 

użytkownicy ekranów dotykowych. Dodatkowo 

każdy z produktów można ponownie napełnić, 

dokupując napełniacz.

mcskrzypczak

Ceny:
• Mist (10,5 ml) – 49 PLN

• Spray (37,5 ml) – 79 PLN

• Blast (105 ml) – 99 PLN

• Giant (175 ml + ściereczka) – 109 PLN

• Refill (200 ml) – 69 PLN

Producent: AM
Dystrybutor: ExtremeMem, 
Dostępne w: Fabryka form, iMad

http://www.twitter.com/mcskrzypczak


PAWEŁ OKOPIEŃ

OLED 4K już jest, już stał w moim salonie, już cieszył moje oczy. A teraz o nim zapomnę na 

kolejne dwa, trzy, a może nawet pięć lat. Rewolucyjna technologia jest już na wyciągnięcie 

portfela. LG EG960V jest dostępny w sprzedaży, na taki obraz czekaliśmy latami.
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LG OLED 4K 
– ZWIASTUN REWOLUCJI

LG OLED 4K – zwiastun rewolucji
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Organiczne diody sprawiły, że wyświetlacze mogą być naprawdę energooszczędne, ofero-

wać świetny obraz i być przy tym niezwykle smukłe. Taki ekran mamy w Apple Watch, mamy 

też w telewizorach LG i... na razie tylko telewizorach LG. Zresztą za ten w zegarku Apple’a też 

odpowiada LG, zresztą za ten w droższym ekranie Panasonica CZ950 też LG... Koreańczycy 

jako jedyni w tej chwili mają dopracowaną technologię, pozwalającą na masową produkcję 

zarówno małych, jak i dużych ekranów OLED. Pracują też nad wyświetlaczami zginanymi, 

a nawet rolowanymi oraz takimi o grubości zaledwie milimetra.

OLED ma to, co liczy się najbardziej z perspektywy widza. Każdy piksel świeci z osobna, mamy 

więc możliwość szczegółowego odwzorowania obrazu. Tam, gdzie ma być czarny, jest czarny, 

biały zaś jest biały. Brak poświat – które występują w przypadku ekranów LCD z podświetla-

niem LED. Jest energooszczędnie i znacznie smuklej niż w plazmach, nie wspominając o CRT.

EG960V nie jest pierwszym telewizorem 

OLED. Już prawie dekadę temu Sony zapre-

zentowało 11-calowy XEL-1, a od dwóch lat 

LG sprzedaje 55-calowy model FullHD w róż-

nych wariacjach. Jednak to EG960V jest połą-

czeniem nowej technologii z obecnie nam 

panującą rozdzielczością 4K. Mamy więc w tej 

chwili prawie kompletne rozwiązanie.

Koreańczycy jako jedyni w tej chwili mają 
dopracowaną technologię pozwalającą 
na masową produkcję zarówno małych, 
jak i dużych ekranów OLED.
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Zakrzywiony OLED LG zniewala czernią i ogólną 

jakością obrazu, do płynności przyczepić może się 

jedynie naprawdę wprawione oko w bardzo dyna-

micznych sytuacjach. Domyślne ustawienia są nieco 

zbyt żywe, ale można je poprawić. Żaden inny tele-

wizor nam dzisiaj czegoś takiego nie zaoferuje. 

Tutaj mamy pewien haczyk. EG960V w wersji 

65-calowej kosztuje 30 tysięcy złotych, za topo-

wych konkurentów z tylnym podświetlaniem 

LED zapłacimy połowę – Samsung JS9500 kosz-

tuje 18 tysięcy złotych, Panasonic AX900 i Philips 

9809 tylko 12 tysięcy. Gdy stajemy przed zakupem 

EG960V, możemy się zastanowić, czy nie lepiej 

zdecydować się na 78-calową wersje Samsunga, 

zyskując 44% powierzchni. Płacimy za nowość, za 

przełom w technologii. Od niemal dekady czeka-

łem na OLED, nie na kolejnego Samsunga, lecz na 

tego świętego Graala. 

EG960V zachwyca dźwiękiem, znaczek Harman/

Kardon na opakowaniu jest w pełni zasłu-

żony. Otrzymujemy więc dźwięk czysty, nieco 

nawet przestrzenny z odrobiną basu. Jak na 

taką smukłość telewizora, to doskonały dźwięk. 

Oczywiście, jeśli myślimy o pełnym kinie domo-

wym, musimy dokupić porządny zestaw audio, 

ale do samego oglądania telewizji wystarczy to, 

co oferuje sam OLED. Tylko umówmy się, co do 

EG960V zachwyca dźwiękiem, znaczek 
Harman/Kardon na opakowaniu jest 
w pełni zasłużony.

LG OLED 4K – zwiastun rewolucji
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jednego: ten telewizor warto kupić, jeśli będziemy oglądać filmy na Blu-ray, a w przyszłości 

Ultra HD Blu-ray, najlepiej w absolutnej ciemności, bo wtedy rzeczywiście uzyskamy fanta-

styczne efekty. 

Telewizory LG 2015 to jeszcze Smart TV oparty o platformę WebOS 2.0. Jest szybki, intu-

icyjny, naprawdę dobrze wygląda. W dodatku miło się go kontroluje za pomocą pilota Magic 

Remote. Problem w tym, że ten system nie oferuje nic szczególnego. Znajdziemy tam player.

pl, iPla, HBO GO oraz Filmbox Live z filmami w 4K i oczywiście YouTube’a i całkiem znośną 

przeglądarkę. Nie ma tam jednak tylu gier, ile LG oferowało jeszcze dwa lata temu, nie ma 

tylu ciekawych aplikacji, ile proponuje konkurencja. 

OLED LG EG960V to zapowiedź tego, co nadejdzie. Przyszłością telewizorów jest technolo-

gia OLED. To najlepsza jakość, jaką mogą nam dziś zaoferować wyświetlacze. To jest to, na co 

czekaliśmy od ponad dekady, gdy pojawiły się pierwsze informacje o tej technologii. Takiej 

czerni na dużym ekranie jeszcze nie widzieliście. Dla wielu będzie to warte każdej złotówki.
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paweloko

https://twitter.com/paweloko
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VOLVO XC90 
SZWEDZKI KRÓL SZOS 

Volvo XC90 Szwedzki król szos 

PAWEŁ OKOPIEŃ

Samochód produkowany przez 12 lat? Takie rzeczy dziś się już nie zdarzają! Takie było 

Volvo XC90 pierwszej generacji. Teraz nadszedł czas na dwójkę – większą, potężniejszą, 

bardziej luksusową. Sprzedaż tysięcy egzemplarzy, jeszcze przed premierą, świadczy 

o sukcesie. 
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Nowe XC90 premierę miało w sierpniu 2014 roku, 

do Polski pierwszy egzemplarz przyjechał 

w walentynki 2015, by wreszcie wiosną trafić do 

nabywców. Teraz czas oczekiwania na zamó-

wiony samochód to przynajmniej pół roku. 

Bez dotykania go w samym tylko naszym kraju 

zamówiono tysiąc egzemplarzy. Ze swoim kul-

towym poprzednikiem nie łączy go ani jedna 

śrubka.

iMagazine wreszcie wsiadł do tego luksusowego 

czołgu. Nasza testowa wersja była wyposażona 

w silnik diesla 2.0 TwinTurbo (D5) o mocy 225 KM 

z przyśpieszeniem do setki w 7,8 sekundy i pręd-

kością maksymalną 220 kilometrów na godzinę 

oraz napędem na cztery koła. W ofercie jest też 

jeden słabszy silnik wysokoprężny, dwa ben-

Volvo XC90 Szwedzki król szos 
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zynowe oraz hybryda T8, łącząca silnik benzy-

nowy 2.0 z silnikiem elektrycznym, co przekłada 

się na łączną moc 400 KM i przyśpieszenie 

w 6,4 sekundy do 100 kilometrów na godzinę. 

Mówimy tu o samochodzie o masie własnej 

przekraczającej dwie tony.

Volvo XC90 jest w pewnym sensie odpowiedzią 

starych motoryzacyjnych wyg na Teslę. Mamy tu 

olbrzymi, prawie 10-calowy wyświetlacz dotykowy 

i komfort na najwyższym poziomie – w samo-

chodzie bądź co bądź użytkowym. To nie jest 

limuzyna, a samochód dla głowy rodziny. Dość 

zamożnej, ale jednak rodziny. Na rynku amerykań-

skim i w wielu rejonach świata koszt tego samo-

chodu nie robi wrażenia. U nas 390 tysięcy za 

wersję, którą jeździliśmy, od razu można przeliczyć 

na przyzwoite mieszkanie. Ale jak wspomniałem, 

nawet nad Wisłą chętnych na niego nie brakuje.

Volvo XC90 Szwedzki król szos 
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Nie ma w tym nic dziwnego, bo XC90 daje olbrzymią radość z jazdy i użytkowania. 

Możliwość precyzyjnego ustawienia foteli, głośniki Bowers & Wilkins, drewniane wykoń-

czenie kokpitu, automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów. Do tego należy dodać fakt, 

że mówimy o samochodzie naprawdę smart. Volvo od lat oferuje już czujniki martwego 

pola w lusterkach, mamy też kamery i czujniki dookoła samochodu. W połączeniu z aktyw-

nym tempomatem i city safety naprawdę trudno o wypadek czy stłuczkę. XC90 sam 

zaparkuje równolegle lub prostopadle i wyjedzie z miejsca parkingowego (tylko przy par-

kowaniu równoległym). Do autonomicznego pojazdu brakuje tu już naprawdę niewiele. 

Do dyspozycji mamy jeszcze super wyświetlacz HUD, który pokazuje nie tylko prędkość, 

ale też nawigację z asystentem pasa ruchu. Przyznam się, że weekend z tym samochodem 

to naprawdę niewiele, by móc w pełni poznać jego możliwości.

Problem okazał się Apple CarPlay. W grudniu ta 

kwestia powinna już wyglądać inaczej i wspar-

cie dla iPhone’ów będzie obecne. Niestety 

współpraca Apple z branżą Automotive nie 

jest łatwa, producenci wdrażają z opóźnieniem 

Volvo XC90 jest w pewnym 
sensie odpowiedzią starych 
motoryzacyjnych wyg na Teslę.

Volvo XC90 Szwedzki król szos 
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nowe pomysły i często każą sobie za nie dodatkowo płacić. Bardzo przyjemnie korzysta 

się jednak z iPhone’a po podpięciu przez Bluetooth. Nawet między zegarami przez chwilę 

zobaczymy okładkę albumu odtwarzanego z Apple Music. Wbudowana w samochód 

nawigacja wyświetla informacje o korkach i zdarzeniach drogowych, a po udostępnieniu 

internetu z naszego telefonu lub podłączeniu modemu – możemy cieszyć się skromną 

bazą dodatkowych aplikacji – jak radio internetowe TuneIn, czy pogoda.

Volvo XC90, jeszcze bez wsparcia dla CarPlay, staje się samochodem, który jest godny pole-

cenia użytkownikowi sprzętu Apple, chociażby ze względu na świetne nagłośnienie i dba-

łość o detale. Wnętrze samochodu nie jest nachalne, czuć w nim ten skandynawski klimat. 

To jeden z najlepszych SUV-ów na drogach i jeden z tych samochodów, które zapadają 

w pamięć

Volvo XC90 Szwedzki król szos 

paweloko

https://twitter.com/paweloko


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Pola to program w AppStore, ale tak naprawdę stoi za nim coś 

większego. Na zakupach możemy za jego pomocą zeskanować kod 

paskowy produktu, który zamierzamy kupić. Dowiemy się wtedy więcej 

o firmie, która go wyprodukowała. Program powie nam, czy dany 

producent opiera się na polskim kapitale, ma u nas swoją produkcję, czy 

tworzy wykwalifikowane miejsca pracy i czy jest częścią zagranicznego 

koncernu. To może pomóc w wyborze produktów, które włożymy do 

koszyka. Możemy też przekonać się, że część marek, o których myślimy, 

że są polskie, wcale takimi nie jest. Ale czasem zdarza się też odwrotnie. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

POLA

Problem z prognozami pogody jest taki, że się nie sprawdzają. 

Wychodzisz rano ubrany na słońce i 20 stopni, a jest 5 i pada deszcz. 

Program Sunshine próbuje to zmienić. Prognoza pogodny, jaką 

zobaczymy, bazuje na globalnych wyliczeniach, ale jednocześnie bierze 

pod uwagę to, co zbiorą czujniki naszego telefonu. Program potrafi 

uczyć się, aby prognoza była jeszcze lepsza. Wystarczy, że będziemy 

co jakiś czas podawać mu bieżącą sytuację na dworze i zaznaczać, 

że aktualnie na przykład pada. Aby zobaczyć prognozę, wystarczy 

przesuwać pasek do przodu, a na mapie będziemy widzieli zmieniające 

się warunki pogodowe. Niestety, programu nie ma w polskim AppStore.

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

SUNSHINE

https://itunes.apple.com/pl/app/pola.-zabierz-ja-na-zakupy/id1038401148?l=pl&mt=8=11lHMT
https://itunes.apple.com/us/app/sunshine-personal-accurate/id959396618?ls=1&mt=8=11lHMT
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norbertcala

Od momentu pojawienia się iPhone 6S z technologią 3D Touch 

było jasne, że powstanie program, który będzie ważył produkty 

położone na ekran. No i powstał. Samo ważenie zaczynamy od 

kalibracji telefonu, wkładając ćwierć dolarówkę do łyżeczki położonej 

na ekranie. Potem możemy ważyć produkty, które zmieszczą się do 

położonej łyżeczki. Jeśli już uda nam się pokonać te przeciwności 

losu, to otrzymamy bardzo dokładną wagę, która potrafi zważyć do 

250 g, a błąd pomiaru wyniesie maksymalnie tylko 1%. 

Cena: 2,99 EUR          Pobierz

REAL SCALES – FORCE TOUCH SCALE FOR 
IPHONE 6S AND 6S PLUS

The Room to jedna z ciekawszych serii gier, które 

możemy znaleźć w AppStore. Jeśli nie graliście 

wcześniej w wersję pierwszą i drugą, to wyjaśnię 

szybko, o co chodzi. Trafiamy do zamkniętego 

pokoju, w którym jako „ja” oglądamy dziwne 

przedmioty. Naszym zadaniem jest rozwiązać wiele 

zagadek, połączyć ze sobą przedmioty, skojarzyć 

fakty, znaleźć skrytki i wydostać się w konsekwencji 

z pokoju. Grafika oraz muzyka w grze doskonale 

budują atmosferę tajemniczości. Za rekomendację 

serii niech służy to, że wersja pierwsza była grą roku 

2012, a wersja druga wygrała w roku 2013.

Cena: 4,99 EUR             Pobierz

THE ROOM THREE

http://www.twitter.com/norbertcala
https://itunes.apple.com/pl/app/real-scales-force-touch-scale/id1056169998?l=pl&mt=8=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/the-room-three/id918054748?mt=8=11lHMT


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=10lHvd


GHOST OF MEMORIES

Gdy tylko zobaczyłem Ghost of Memories, wiedziałem, że muszę w nią zagrać. Ta inspirowana 

światem z Monument Valley przygodowo-logiczna gra ma w sobie pewien powiew świeżości 

w stosunku do tego, co na co dzień możemy znaleźć w AppStore.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Już na samym początku spieszę z zapewnieniem, 

że Ghost of Memories (GoM) nie jest żadnym 

klonem Monument Valley, choć sami autorzy 

przyznają, że grafika gry jest wzorowana na tym 

tytule. Właściwie to jedyna wspólna cecha obu 

tych gier. 

W tej przygodowo-logicznej grze wyruszamy na 

pełną przygód wyprawę po czterech przepięk-

nych światach. Będziemy podróżować po krainach 

starożytnych cywilizacji, pełnych nieodkrytych 

ścieżek i tajemniczych zagadek, po to, by pomóc 

pewnemu wędrowcy uratować piękną niewiastę 

zamkniętą w krysztale. 

Grafika gry łączą w sobie chyba 
wszystkie zalety rysowanej dwu-
wymiarowej oprawy graficznej 
i świata trójwymiarowego. 
Chyba najmocniejszym elementem tej gry jest jej 

oprawa graficzna. Przepiękne tajemnicze światy 

Ghost of Memories
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położone w izometrycznym „dwuipółwymiarowym świecie” łączą w sobie chyba wszystkie 

zalety rysowanej dwuwymiarowej oprawy graficznej i świata trójwymiarowego. 

Nutki tajemniczości i mistycyzmu dodaje grze również świetna, specjalnie stworzona na jej 

potrzeby oprawa muzyczna. Polecam obejrzeć trzydziestosekundową zapowiedź, bo dzięki 

niemu od razu można zrozumieć, co mam na myśli. 

Nutki tajemniczości i mistycyzmu dodaje grze również świetna, 
specjalnie stworzona na jej potrzeby oprawa muzyczna.
Gra ukazuje swe bogate możliwości w nocy lub w ciemnym pomieszczeniu i na słuchaw-

kach. Naprawdę polecam w nią zagrać właśnie w takim otoczeniu, aby móc w pełni docenić 

piękno tego tytułu. 

Zagadki w grze stoją na przyzwoitym poziomie – nie są ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe 

– a jednocześnie naprawdę wciągają. Miłośnicy gier logicznych, lubiący wytężać szare 

komórki, na pewno będą zadowoleni. Jedynym elementem nieco psującym odbiór całości 

jest system kontrolek. 

Nie zrozumcie mnie źle. Nie jest zły ... ale też nie jest aż tak dobrze dopracowany, jak inne 

elementy gry. Dość często, zwłaszcza grając na iPhonie, zdarza się poruszyć jakiś blok 

w momencie, gdy chciało się tylko przesunąć kamerę. Na dłuższą metę jest to nieco frustru-

Ghost of Memories

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=vb_J5sOZI3M


wyimek

wyimek

jące, ale na szczęście w żadnym stopniu nie utrud-

nia samej rozgrywki. 

Gra nie należy do najtańszych, ale na szczęście nie 

jest też przesadnie droga. Cena 2,99 euro wydaje 

się rozsądna, tym bardziej że wszystkim miłośni-

kom tego typu tytułów mogę ją polecić z czystym 

sumieniem. Dodatkowo, jeśli tak jak ja po przej-

ściu Monument Valley czułeś niedosyt, to tym 

bardziej GoM kupuj z zamkniętymi oczami. Choć 

nie jest to tytuł idealny, to gwarantuje naprawdę 

świetną zabawę. 

Ghost of Memories             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• Genialna grafika i świetnie 

dobrana oprawa muzyczna 

• Bierze co najlepsze z Monument 
Valley i prezentuje na swój sposób

• Zagadki w grze stoją na 
przyzwoitym poziomie

Minusy:

• Niedopracowany system kontrolek

Cena: 2,99 EUR
Link do sklepu: Ghost
Oficjalna strona: 
ghostsofmemories.com
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http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/ghosts-of-memories/id1024549051?mt=8
http://ghostsofmemories.com/


Skorzystaj z programu iPhoto
i sam stwórz ciekawy projekt.
Fotoksiążka z Twoich zdjęć cyfrowych
to idealny prezent mikołajkowy!

Wywoła uśmiech na każdej twarzy!

Mikołajki!

www.iphotobook.pl Poleca:
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TIPS&TRICKS 
PROBLEM Z NIEDZIAŁAJĄCYMI APLIKACJAMI Z MAS

ZRZUT EKRANU LOGOWANIA W OS X EL CAPITAN

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jakiś czas temu pojawił się problem z aplikacjami zakupionymi z Mac App Store. Przy próbie uru-

chomienia danej aplikacji pojawiał się komunikat, że jest ona uszkodzona i należy ją przeinstalować. 

Oczywiście, można to zrobić, ale nie trzeba. Są jeszcze dwa inne, mniej inwazyjne rozwiązania:

Pierwszym z nich jest restart komputera. Ale można obyć się i bez tego pod warunkiem, że nie 

boicie się wpisywania poleceń w Terminalu, a w zasadzie jednego polecenia:

killall -KILL storeaccountd

Teraz przy uruchomieniu „wadliwych” aplikacji wystarczy, że w oknie, które się pokaże, zalogujemy 

się na swoje konto Apple.

Źródło: Twitter (@chockenberry) 

Jeśli ktoś z Was próbował kiedykolwiek wykonać zrzut ekranu logowania w OS X, to wie, że to nie 

takie proste. Najprostszą metodą było zdalne połączenie się z drugiego Maca za pomocą SSH i wyko-

nanie takiego zrzutu za pomocą narzędzia screencapture. Jak się jednak okazuje, OS X El Capitan 

wprowadził w tej kwestii usprawnienie.

Po przejściu do ekranu logowania wystar-

czy, że użyjemy dobrze znanej nam kom-

binacji klawiszy Shift ⇧+Cmd ⇧+3, a zrzut 

pojawi się na Biurku naszego użytkownika.

Z pewnością zauważycie, że nazwa zrzutu 

nieco się różni i zamiast Zrzut ekranu… 

zaczyna się od LWScreenShot….

Źródło: OS X Daily

Tips&Tricks 

mcskrzypczak

https://twitter.com/chockenberry/status/664852993175490561
http://osxdaily.com/2015/11/11/howto-take-screenshot-login-screen-mac-osx/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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ROZMOWA Z PEBBLE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jak pewnie wiecie, Pebble Time oraz Pebble Time Round są wyposażone w mikrofon. 

W Pebble Store pojawiło się już trochę aplikacji wykorzystujących możliwość dyktowania, 

chciałbym Wam pokazać trzy najlepsze.

Voice2Timeline
Ta aplikacja pozwala na dodanie krótkich notatek, przypomnień w widoku osi czasu na Pebble. 

Musimy podyktować, co chcemy, a następnie podać czas, kiedy ma być ustawiona notka – kon-

kretny lub słowny, na przykład „za dwie godziny”.

Translate (VOX Populi)

Jeśli chcemy coś szybko przetłumaczyć, możemy posłużyć się właśnie tą aplikacją. Jest bardzo 

prosta w użyciu: wskazujemy język źródłowy, następnie język, na który chcemy przetłumaczyć, 

a na końcu zaczynamy dyktować słowa. Po chwili powinniśmy otrzymać wynik na ekranie Pebble.

Checklist
Prosta lista zakupów. Użycie głosu ma posłużyć wprowadzeniu produktów włącznie z możliwością 

wprowadzenia wielu na raz (jak nadmienia się w opisie aplikacji). Wszystkie elementy są potem 

wyświetlane na ekranie Pebble i jednym kliknięciem możemy poszczególne z nich odhaczyć. 

Aplikacja pozwala również na ręczne dodawanie produktów, co jest świetnym rozwiązaniem.

P.S. Niestety, opcja dyktowania nie działa z językiem polskim. Obecnie Pebble rozpoznaje języki: 

angielski, niemiecki, francuski, duński, hiszpański, włoski, norweski, portugalski, fiński oraz szwedzki.

mcskrzypczak

https://apps.getpebble.com/pl_PL/application/561f9188bcb7ac903a00005b
https://apps.getpebble.com/pl_PL/application/561ff3cbbcb7aca6250000a3
https://apps.getpebble.com/pl_PL/application/5620e876768e7ada4e00007a
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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iPHONE W PARZE 
Z ANDROID WEAR

PATRYCJA RUDNICKA

Kilka dni temu wpadł mi w ręce najładniejszy według mnie smartwatch: Moto 360. 

Nosidło firmy Motorola dopiero od niedawna można oficjalnie i bez kombinowania połączyć 

ze smartfonami firmy Apple. Wystarczy z AppStore ściągnąć oficjalną aplikację od Google 

o nazwie Android Wear. Parowanie wygląda podobnie jak w przypadku Apple Watch i trwa 

około dwóch minut. Jeśli chcemy w pełni korzystać z usług i komend głosowych Google, 

musimy podczas konfiguracji autoryzować nasze konto Gmail. Po sparowaniu wybieramy 

cyferblat (dostępnych jest 11 standardowych oraz dodatkowych 15 do pobrania) i możemy 

zacząć używać zegarka. 
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Niestety funkcjonalność nosideł z Android Wear w połą-

czeniu z systemem iOS jest nadal bardzo ograniczona. 

Widać to już na pierwszy rzut oka, patrząc na cyfer-

blaty. Brakuje tu tzw. Live Watch Faces, czyli cyferblatów 

aktywnych, które oprócz godziny i daty wyświetlają 

też liczbę kroków, poziom naładowania baterii, pogodę 

itp. Pomimo to, że wszystkie powiadomienia z iPho-

ne’a pojawiają się na zegarku i można bezproblemowo 

odczytać ich treść, to niestety nie zrobimy z nimi nic 

poza ich usunięciem. Rozmowę telefoniczną można 

odrzucić lub odebrać, lecz w drugim przypadku trzeba 

rozmawiać przez telefon – nie ma możliwości pogada-

nia przez zegarek. Komendy głosowe działają po wypo-

wiedzeniu magicznego „OK Google”, ale też są dość 

mocno okrojone. Możemy właściwie tylko dodać wyda-

rzenie do kalendarza, ustawić alarm lub przypomnienie 

i wywołać wyszukiwanie. O określonej godzinie zegarek 

powiadomi nas o czasie potrzebnym na powrót z pracy 

do domu, wyświetli mapę i… to wszystko. Nawigacja 

w zegarku w połączeniu z iOS nie działa. 

Bateria w Moto360 trzyma krócej niż w Apple Watch. 

Zegarek Motoroli trzeba ładować codziennie, a zda-

rza się nawet, że zdjęty z ładowarki wcześnie rano nie 

wytrzymuje do późnego wieczora.

Cały czas mam nadzieję, że Google będzie rozwijało 

aplikację na iOS oraz samo oprogramowanie Android 

Wear i że pewnego dnia będziemy mieli prawdziwą 

konkurencję dla zegarka z Cupertino. Szczerze mówiąc 

Moto360 2 generacji podoba mi się bardziej niż nosidło 

z nadgryzionym jabłkiem i gdyby tylko jej funkcjonal-

ność była podobna, to pewnie zamieniłabym mojego 

Apple Watcha właśnie na nią.

iPhone w parze z Android Wear

iPatrycjaR

https://twitter.com/iPatrycjaR
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#LIFEHACKER - KRÓTKA INSTRUKCJA 
OBSŁUGI SERWISÓW RANDKOWYCH

KINGA OCHENDOWSKA

Jeśli się powiedziało „A”, to trzeba powiedzieć i „B”. Czasem nawet przyjdzie nam wyrecytować 

cały alfabet. 

Nie można krytykować przedmiotu lub zjawiska dla samego tylko wyrażania 

swojej opinii. Krytyka musi być konstruktywna, powinna więc proponować 

jakieś racjonalne rozwiązania. No wiecie, takie podpowiedzi, co by tu zrobić, 

żeby było lepiej. Wydawało mi się, że cała poniższa lista jest zupełnie oczy-

wista, ale skoro nie jest, może najwyższy czas przypomnieć niektóre zasady 

zachowania się – nie tylko w serwisach randkowych, ale ogólnie – w internecie. 

Siłą rzeczy jest ona skierowana głównie do Panów, chociaż mam wrażenie, że 

niektórym Paniom też by się przydało. Ale o tym, z oczywistych względów, jest 

mi trudno się wypowiadać.

1. Czytaj opis profilu
Ludzie w sieci szukają różnych rzeczy. W tym cały ambaras, żeby dwoje chciało 

naraz. I to tego samego. Ludzie zazwyczaj wiedzą, czego chcą i potrafią to 

zakomunikować. Mówiąc „ludzie”, mam na myśli kobiety. Żeby nie było niepo-

rozumień. Informacje zawarte w profilu mają na celu przekazanie podstawowej 

wiedzy na temat tego, z kim rozmawiasz. Szanuj swojego rozmówcę.

2. Przedstaw się
Nie. Serio. Tylko raz zostałam uraczona zdaniem: „Cześć, mam na imię (…). 

A Ty?”. Wrażenie jest piorunujące. Zatkało mnie do tego stopnia, że zapo-

mniałam języka w gębie. Z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że wasza 

rozmówczyni ma sporo śmieci w skrzynce i na ich tle wyróżniacie się bardzo 

pozytywnie. Takie zdanie załatwia nie tylko przywitanie, ale również ułatwia 

rozpoczęcie rozmowy, bo co, jak co, swoje imię każdy zna. Samo „Cześć” brzmi 
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nieźle, chyba że nie do końca. No i sugeruje mało komfortową odpowiedź: 

„Cześć”, która nie posuwa rozmowy do przodu, bo to tak, jakby się wcale nie 

zaczęła.

3. Zaczynaj i kończ rozmowę
Może w dzisiejszych czasach nie jest to do końca oczywiste, ale na początku 

rozmowy witamy się, a na końcu żegnamy. Tak robimy w życiu codziennym, 

prawda? Dokładnie ta sama zasada funkcjonuje w internecie. „Odpadać” bez 

słowa można tylko wtedy, kiedy dobrze znasz ludzi, z którymi rozmawiasz. 

Wtedy można zacząć rozmowę w piątek i skończyć z poniedziałek, bez nie-

wygodnych tłumaczeń. Ale wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z kimś, kon-

wersacja toczy się wartko i nagle zapada cisza. Co może pomyśleć sobie wasz 

rozmówca? No dobra, rozmówczyni, która będąc rodzaju żeńskiego, z założe-

nia myśli w nieco odmienny sposób? Po pierwsze, zacznie się zastanawiać, co 

takiego powiedziała nie tak. Po drugie, dojdzie do wniosku, że rzeczywiście 

powiedziała coś nie tak. Po trzecie, kiedy wy będziecie robili w kuchni kanapki, 

ona skasuje całą rozmowę, doda do tego kilka batów na własną głowę (albo na 

waszą, kobieta zmienną jest) i kiedy, jak gdyby nigdy nic, odezwiecie się dnia 

następnego, konwersacja, nawet najlepsza, może być mocno utrudniona. Ma 

się tę rezerwę.

4. Zadzwoń do mnie
Drodzy Panowie. Minie jeszcze ze 20 lat, zanim wszystkie kobiety, które zostały 

wychowane jeszcze zgodnie z zasadami savoir-vivre, przestaną być w wieku 

poborowym. Po pierwsze, to wy dzwonicie. Jesteście facetami. Tak? Po dru-

gie, dzwonicie tylko wtedy, kiedy macie pewność, że wasza rozmówczyni 

sobie tego życzy. Jasne? Jeśli nie macie takiej pewności, nie musicie zgadywać. 

Wystarczy zapytać.  Jeśli rozmówczyni mówi, że nie, to nie znaczy, że was nie 

lubi i nie chce z wami rozmawiać nigdy, przenigdy. Ever. Na wszystko przycho-

dzi czas, czasem szybko, czasem później. O ile pamiętam, przydarzyła mi się 

kiedyś taka sytuacja, że rozmawiałam z człowiekiem, który zadzwonił zupełnie 

znienacka. Wrodzona kultura nie pozwoliła mi nie odebrać, bo człowiek był 

rzeczywiście przemiły, ale potem, nie bardzo wiedząc co zrobić, rzuciłam słu-

chawką. Zrobić z siebie idiotkę – bezcenne. I ma skłonności do powtarzania się 

w dalszej konwersacji, tak długo, aż wrażenie bycia idiotką nie minie. 

#lifehacker - Krótka instrukcja obsługi serwisów randkowych
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5. Pytaj i odpowiadaj
Istnieje bardzo niewielka grupa ludzi, z którymi można od razu rozmawiać na 

tematy wydarte z głębi duszy. To są ludzie, którzy mają dar. Zazwyczaj, roz-

mowa powoli się rozwija i polega na wymianie mniej lub bardziej istotnych 

informacji. Cała sztuka, żeby zachować właściwy balans między tym, co mniej 

istotne a tym, co bardziej istotne. Nie można rozmawiać tylko na trudne czy 

emocjonalne tematy, ale jeśli rozmowa będzie wyłącznie powierzchowna 

i rozrywkowa, to w pewnym momencie się skończy. Jak napisałam wcześniej, 

kobiety wychowane zgodnie z zasadami savoir-vivre mają przed sobą jeszcze 

jakieś 20 lat użyteczności. Jeśli rozmówca nie wykazuje zainteresowania głęb-

szą rozmową, to nikt nie będzie się wam narzucał. To może również oznaczać 

dwie inne rzeczy – że osoba, z którą rozmawiamy, nie ma ochoty kontynuować, 

ale nie wie jak skończyć lub sama nie wie, czego chce. Panowie, facet musi 

być facetem. Co by się w kulturze nie zmieniało, w tańcu nie prowadzi kobieta, 

tylko mężczyzna.

6. Tego nie rób
Nie róbcie nic, czego nie zrobilibyście, stojąc z kimś twarzą w twarz. Żeby nie 

dostać w pysk. Ani na portalach randkowych, ani w komentarzach, ani na 

forach, ani nigdzie. Internet to tylko przedłużenie rzeczywistości i zasady funk-

cjonowania powinny być takie same jak w życiu codziennym. Jak widzimy 

ekshibicjonistę, to zazwyczaj dzwonimy na policję. W artykule: „Faceci to świ-

nie” Wojtek wyjaśnił wam, że istnieje szereg złudnych przekonań, swoistych 

miejskich opowieści, które wynikają z tego, że strony i serwisy pornograficzne 

są powszechnie dostępne. Nie, nie lubimy. Nie, nie spodoba się nam. Nie, nie 

każda kobieta ma duże cycki. 

Używajcie serwisów zgodnie z przeznaczeniem. Gwarantuję, że używając 

Google, znajdziecie takie, które w pełni zaspokoją Wasze oczekiwania. 

Jakie by nie były.

santee76

#lifehacker - Krótka instrukcja obsługi serwisów randkowych

http://www.twitter.com/santee76


Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę 

sklepu Apple i konfigurować kompu-
ter w wolnych chwilach? A podczas 
pracy, kiedy szef nie patrzy?

Łapiesz się na tym, że konfiguru-
jesz różne Maki, ignorując ich cenę, 
nie będąc do końca pewnym, który 
z nich jest dla Ciebie idealną maszy-

ną? A co mówisz szefowi, który Cię 
na tym przyłapuje? Może odbiera to 
jako sugestię, że należy Ci się wyższa 
pensja?

Czy podczas rodzinnych wyjazdów 
członkowie rodziny pytają Cię, który 
Mac będzie dla nich odpowiednim 
wyborem? A może proszą o pokaza-

nie im Twojego MacBooka, aby móc 
się nim „pobawić”, jakby to była jakaś 
zabawka?

Ten poradnik może Ci pomóc ura-
tować zdrowie psychiczne, stosunki 
z teściową i szefem, i ograniczy ra-
chunki od psychologa.

Daj mu szansę.

https://itunes.apple.com/pl/book/jakim-jestes-makiem/id1016020086?ls=1&mt=11&at=10lHvd&ct=iMag201508
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IGRZYSKA ŚMIERCI: 
KOSOGŁOS. CZĘŚĆ 2.

JAN URBANOWICZ

Powiem na wstępie, że nie będzie to zbytnio pochlebna recenzja. Nie będzie ona na pewno 

wylewaniem wiadra pomyj na film, ale też nie zamierzam tu pisać, jaki on jest wspaniały, 

cudowny i znakomity, bo w mojej ocenie taki nie jest.

Kiedy kilka lat temu pojawił się pierwszy film serii, nie wybrałem się na niego do kina. Nie 

byłem tym zbytnio zainteresowany i nawet Jennifer Lawrence jakoś mnie do tego nie zachę-

ciła. Obejrzałem go w domowym zaciszu i stwierdziłem, że nie jest niczym niezwykłym, ale 

Ze wszystkimi seriami i sagami jest tak, że kiedyś musi przyjść ich koniec. Tak było 

z „Władcą pierścieni”, „Matrixem” czy „Powrotem do przyszłości”. Nawet z Jamesem 

Bondem tak będzie, choć z „Gwiezdnymi wojnami” podobno już niekoniecznie. Ale oto 

nastał koniec „Igrzysk śmierci”. Całe szczęście.

      

https://youtu.be/07PvRjCuNFs
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na pewno ciekawa jest wizja w nim przedstawiona, a i zrealizowane wszystko 

zostało przyzwoicie. No i powstał kolejny film, który jest ekranizacją powieści dla 

młodzieży. Jednak należy od razu wspomnieć, że w późniejszych latach takich 

obrazów powstało jeszcze kilka i według mnie przynajmniej dwa były lepsze od 

„Igrzysk śmierci”.

Na kolejną część serii wybrałem się już do kina i… było kiepsko. O ile pierwsza 

część miała swój poziom, biła od niej jakaś świeżość, o tyle druga była już niemalże 

kalką, tylko trochę bardziej efektowną. Trzecia część (tyle samo ma powieść) została 

już, na wzór finału „Harry’ego Pottera”, rozbita na dwa epizody. Podobnie jak 

w przypadku ekranizacji przygód młodego czarodzieja, pierwszy z nich był nijaki. 

Jednak „Harry Potter i insygnia śmierci. Część 1” miał mocną końcówkę, która zwia-

stowała, iż ostatni film będzie czymś wielkim, a w przypadku „Igrzysk…” nadejście 

napisów końcowych budziło nas z trwającego dwie godziny snu. Można było liczyć, 

że finał będzie w tym przypadku inny, lepszy i ciekawszy. Był, choć nieznacznie.

Katniss Everdeen w końcu rusza na Kapitol, by oswobodzić lud Panem spod rzą-

dów Prezydenta Dud…, tfu Snowa. Mamy więc domknięcie tego, co działo się 

w poprzednich trzech filmach i czekamy, aż konflikt zostanie ostatecznie roz-

wiązany, Katniss stanie się bohaterką i wszyscy będą ją nosić na rękach. Czy tak 
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się dzieje, czy nie, tego już wam nie zdradzę. Mam 

wrażenie, że twórcy tej serii strasznie się w trakcie 

jej tworzenia pogubili. Bardzo dużo tu absurdów 

i zwykłych głupot, które są dopuszczalne w lekkich 

filmikach, a tu przecież powinien być pokazany 

poważny problem. Dyktatura, społeczeństwo idące 

poniekąd do własnej destrukcji, podziały klasowe, 

lepsi i gorsi. Tematyka tych filmów jest bardzo 

ważna i poniekąd na czasie. Dlaczego więc miałem 

wrażenie, że oglądam filmy dla ludzi, którzy nie 

wiedzą, jak wygląda świat?

Dodatkowo powinno być tu dużo akcji. W końcu w jakimś stopniu walczymy 

o przetrwanie, musi się więc dziać. Przez większość czasu jednak nie dzieje się 

nic, choć w drugim „Kosogłosie” się to już poprawia. Pierwsza połowa filmu jest 

tym, czym były poprzednie części – idealną kołysanką. Naprawdę dwa razy nie-

mal przysnąłem. W pewnym momencie nagle wchodzi ta upragniona akcja i już 

robi się z tego całkiem przyjemne i dobre kino, i takie jest… do finału. Ostatnich 

25 minut filmu to była dla mnie katorga i powrót do tych wszystkich nonsensów, 

które pamiętałem z poprzednich odsłon. I to zakończenie…

Nie czytałem książek, nie potrafię więc jej porównać z filmem. Znam jednak 

osoby, które książki czytały i wypowiadały się o nich pochlebnie. Co więc poszło 

nie tak? Nie jest to chyba niemożliwe, by w dobry sposób książkę zekranizować 

– trudne tak, ale historia dowodzi, że nie niemożliwe. Moim podstawowym pro-

blemem z tym filmem jest to, że jest przeraźliwie nudny. Dialogi potrafią uśpić. 

Akcja potrafi uśpić. Nawet miny niektórych bohaterów sprawiały, że marzy-

łem o podusi i kołderce. To jest jego największa bolączka. Jeśli lubicie Jennifer 

Lawrence, to będziecie zadowoleni, bo wygląda super i robi swoją robotę. Donald 

Sutherland jest w tym filmie znakomity i według mnie ekran należy do niego, 

bo gdy pojawia się na nim, to kradnie 

wszystko. Julianne Moore irytowała mnie 

niesamowicie, jak to ma u mnie ona w zwy-

czaju, a kiedy pojawiał się Woody Harrelson 

to czekałem na jego pijackie żarty znane 

z pierwszych dwóch filmów. Niestety, ich 

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2.

Jest lepiej niż w części poprzedniej, 
bo nie nudzi aż tak bardzo.

Katniss Everdeen w końcu 
rusza na Kapitol, by 
oswobodzić lud Panem 
spod rządów Prezydenta 
Dud…, tfu Snowa.



yasiek_
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brak. Wielka szkoda. Stanleya Tucci też jakoś mało było, a wcześniej wprowadzał 

dobre akcenty do filmu. Dobrze jednak było zobaczyć Elizabeth Banks w tych 

rewelacyjnych stylizacjach oraz po raz kolejny, i tym razem chyba naprawdę 

ostatni, świętej pamięci Philipa Seymoura Hoffmana. 

Kiedy w filmie mają pojawić się sekwencje z efektami specjalnymi, to się poja-

wiają i nawet robią wrażenie, ale przez pół filmu ich nie ma i śpimy. Technicznie 

wszystko jest tu poprawnie, jednak technika nie zastąpi nam akcji i dialogów.

Jak podsumować „Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2”? Jest lepiej niż w części 

poprzedniej, bo nie nudzi aż tak bardzo. W dalszym ciągu niestety nie powala, 

a nawet odpycha. Film trwa prawie dwie i pół godziny, z czego może ze czter-

dzieści minut może nas wciągnąć. Cieszę się, że to już koniec serii. Nie dla-

tego, że bohaterowie spełnili swoje obowiązki, dotarli do celu i mogli się zająć 

czymś innym niż wojenką. Cieszę się, bo nie będą oni już męczyć nas w ten spe-

cyficzny usypiający sposób.

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2.

http://www.twitter.com/yasiek_
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CZERWONY PAJĄK

JAN URBANOWICZ

„Czerwony pająk” jest nowym polskim thrillerem, filmem z gatunku, którego dość mało 

w kraju nad Wisłą, w reżyserii Marcina Koszałki – debiut fabularny. Jest to opowieść o seryj-

nym mordercy, który grasował w Polsce w latach PRL-u. Sam film oparto na dwóch historiach. 

Pierwsza z nich to historia „wampira z Krakowa”, czyli nastolatka, który mordował w Krakowie 

w latach sześćdziesiątych XX wieku. Druga to tytułowy „Czerwony Pająk” – miejska legenda, 

także o seryjnym mordercy. Film opowiada o młodym chłopaku, którego fascynuje seria 

morderstw w okolicy. Przypadkowo odkrywa, kto jest za nie odpowiedzialny i nawiązuje z tą 

osobą pewną więź. Resztę tej historii musicie poznać już sami.

Polskie kino z roku na rok ma się coraz lepiej. Polskie kino gatunkowe również. Choć nie 

jest jeszcze idealnie i pod niektórymi względami daleko nam do innych światowych 

produkcji, to od czasu do czasu pojawia się na ekranie iskierka nadziei.

      

https://youtu.be/poyQIJZOXDQ
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Historia opisana w filmie potrafi naprawdę wciągnąć i od razu widzimy, że mamy 

do czynienia z czymś, co nie pojawia się w naszym rodzimym kinie zbyt czę-

sto. Thriller to nieco obumarły gatunek w Polsce, ale mam nadzieję, że będzie 

się odradzał – te same nadzieje mam w stosunku do kryminałów, gdyż oba te 

gatunki są bardzo ciekawe i mogłyby przyciągnąć do kin wiele osób. Skończmy 

wreszcie z komediami romantycznymi na każdym kroku albo przesadnymi dra-

matami. Co jest w tej historii najlepsze? Pointa nie jest podana na tacy. No, może 

trochę jest, ale przynajmniej nie bezpośrednio. Tego, o co dokładnie w tej opo-

wieści chodzi, musimy się trochę sami domyślić. Reżyser nie zrobił wszystkiego za 

nas i chwała mu za to.

Koszałka przez długi czas był operatorem zdjęć i w tym filmie to widać. Kadry są 

przepiękne, zwłaszcza jeśli chodzi o krajobrazy. W mieście czuć ducha tamtych 

lat, co wspomagają scenografia i kostiumy. Ten film po prostu wygląda znakomi-

cie i pod tym względem seans smakuje w każdej minucie.

W dobrym odbiorze filmu pomagają nam oczywiście również aktorzy, a w szcze-

gólności Adam Woronowicz, który z każdym kolejnym swoim występem staje 

się jednym z moich ulubionych polskich aktorów. Jeśli jeszcze go nie kojarzycie 

po nazwisku, to po tym filmie już raczej go nie zapomnicie – na mnie spore wra-

żenie zrobił ostatnio również w „Demonie” Marcina Wrony. Znany ostatnio także 

z „Demona” Filip Pławiak, który zagrał tu jedną z głównych ról, wypadł bardzo 

dobrze. Przyznam, że przed „Czerwonym Pająkiem” o nim nie słyszałem, ale teraz 

będę śledził jego karierę i mam nadzieję, że jesz-

cze pokaże, na co go stać, bo po tym filmie widać, 

że ma naprawdę spory potencjał. Na uwagę zasłu-

guje także drugi plan w postaciach Julii Kamińskiej, 

Małgorzaty Foremniak czy Wojciecha Zielińskiego.

Ale żeby nie było, że ten film jest idealny, to teraz 

o tym, co mi najbardziej w nim nie pasowało. 

Aktorzy owszem byli bardzo dobrzy, ale ich dialogi 

już niekoniecznie. W pewnym momentach miałem 

wrażenie, że ktoś te cholernie sztuczne wymiany 

zdań pisał na kolanie tuż przed rozpoczęciem zdjęć 

na planie danego dnia. Film widziałem w lipcu, ale 

Czerwony pająk

Historia opisana w filmie 
potrafi naprawdę wciągnąć 
i od razu widzimy, że 
mamy do czynienia 
z czymś, co nie pojawia się 
w naszym rodzimym kinie 
zbyt często.
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gdybym był z nim nieco bardziej na świeżo, to pewnie kilka kwiatków bym przy-

toczył. Niestety, były takie momenty, że łapałem się za głowę, bo kiedy dialog jest 

sztuczny, to nawet znakomity aktor nie zrobi z niego arcydzieła. Mało tego, kiedy 

się stara to zrobić z pełną powagą, to często wychodzi to komicznie.

Jednak „Czerwony Pająk” pomimo kilku minusów to dobry film. Porządny i dający 

nadzieję, że coś się ruszy w polskim kinie gatunkowym, z którym jednak cały czas 

mamy problemy. Największym jest chyba to, że brakuje u nas naprawdę dobrych 

i oryginalnych scenariuszy. Jest wiele dobrych pomysłów, jednak nikt nie może 

sprostać temu, by dobry pomysł rozciągnąć na 90 lub 120 minut fabuły w taki spo-

sób, by wszystko miało ręce i nogi. Idzie nam co prawda coraz lepiej i to jest wielki 

plus. Mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy film z gatunku thrillera czy kry-

minału z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem idźcie do kina na „Czerwonego 

Pająka”, bo to naprawdę przyzwoity film, który może być ciekawą odskocznią od 

lekko durnowatych komedii romantycznych, który na dodatek nie są wcale takie 

romantyczne. Kiedy już pójdziecie, to podziwiajcie zdjęcia!

yasiek_

Czerwony pająk

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
GRUDZIEŃ 2015

JAN URBANOWICZ

Najnowszy film Marvela opowiada przygody 

„Człowieka-Mrówki”. Jeśli ktoś lubi filmy o superbo-

haterach tego studia, ale jednocześnie chce nieco 

odpocząć od przepychu, jaki panuje w Avangers, 

to jest to film dla niego. Nieco lżejszy, z większym 

naciskiem na humor i przygodę niż tylko rozwalanie 

czego popadnie. Dla mnie to jeden z fajniejszych fil-

mów gatunku w ostatnim czasie. Na pewno ląduje 

u mnie na „półce superbohaterskiej”.

Piąta odsłona cyklu o Ethanie Huncie i jego 

misjach niemożliwych. Tom Cruise nie młodnieje, 

ale nie daje tego po sobie poznać na ekranie. 

Jeśli komuś podobała się część czwarta, to tu 

jest jeszcze lepiej. Znakomita porcja pościgów, 

akcji i humoru – przede wszystkim w wykona-

niu Simona Pegga. Mam wrażenie, że z części na 

część jest coraz lepiej i dlatego nie chcę szyb-

kiego końca tej serii. Na szczęście kontynuacja 

jest już zapowiedziana.

ANT-MAN

MISSION IMPOSSIBLE: 
ROUGE NATION
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Bodaj najlepsza animacja studia Pixar 

od wielu lat, a na dodatek chyba najmą-

drzejsza, jaką w moim dorosłym życiu 

widziałem. Cudowny pomysł opowiada-

nia o emocjach tak by zrozumieli je wszy-

scy. I właśnie dla wszystkich jest ten film; 

dla młodszych i starszych. Oglądajcie go 

więc bardzo często, nie tylko ze swoimi 

dziećmi, ale również samemu. Ten film 

zajmie jedno z honorowych miejsc, na 

mojej „animowanej półce”.

W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI

Miało być dobrze, lepiej niż wiele lat temu, 

a wyszło niemal jak w Polsce, czyli jak zwy-

kle. Dekadę temu powstały dwa filmy 

o Fantastycznej Czwórce i nie należały 

one do najlepszych. Nie ma się co dziwić, 

bo kino superbohaterskie dopiero raczko-

wało. Dlatego zapowiadany remake miał 

być mocnym powiewem świeżości i lep-

szym podejściem do historii. Zamiast tego, 

stare filmy na tle nowego prezentują się jak 

„Avengers”. To powinno Wam wystarczyć.

FANTASTYCZNA CZWÓRKA

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Nie ukrywam, że słuchanie muzyki na sprzęcie o warto-

ści 7, słownie siedmiu milionów złotych miało niemały 

wpływ na wybór tego albumu. Tak się składa, że główną 

atrakcją tegorocznych targów Audio Video Show była 

możliwość posłuchania najdroższego zestawu audio na 

świecie. Odsłuch dla dziennikarzy, na którym miałem oka-

zję się znaleźć, zbiegł się również z premierą nowej płyty 

Andrzeja Smolika. Tym razem Smolik cały album stworzył 

w duecie, a jego partnerem został dobrze znany polskiej 

publiczności Brytyjczyk Kev Fox. Panowie poznali się w Warszawie i dokładnie takie 

same częstotliwości, na jakich nadają, mogły ich zaprowadzić tylko w jedno słuszne 

miejsce. Tym miejscem było studio nagrań, w którym powstał pierwszy, wspólny 

utwór L.O.O.T. Tak dobrze obranej drogi nie opuszcza się, tylko podąża się nią aż do 

celu. Tym celem okazała się wspólna płyta sygnowana ich nazwiskami. Smolik/Kev 

Fox brzmi jak co najmniej szósty, a nie pierwszy album artystów. Nie ma miejsca na 

przypadek i całość jest niezwykle starannie dopracowana, ale z takiej właśnie jakości 

słynie Andrzej Smolik. Jeden z najlepszych polskich producentów cały czas rozwija 

swoje zamiłowanie do zgrywania wszystkich otaczających nas dźwięków i instru-

mentów świata. W efekcie album jest wypełniony muzycznymi smaczkami od pierw-

szej do ostatniej minuty. Dawno nie słyszałem albumu, na którym słychać tak dużo 

przeróżnych dźwięków, dzięki czemu w prosty i szybki sposób przenosimy się w inny 

świat. Świat prawdziwej i dobrej muzyki, w którym najważniejsza jest radość z odbie-

rania dźwięków. Spokojna perkusja, jak zawsze idealne klawisze Smolika, gitarowe 

riffy, śpiewane w tle chórki i niski, twardy wokal Keva – to wszystko tworzy melancho-

lijny klimat albumu. Kev Fox spadł Smolikowi z nieba, w niesamowity sposób potrafi 

zgrać się z tysiącami dźwięków na wymagających kompozycjach. Ten album jest obo-

wiązkową pozycją na jesienno-zimowe wieczory z książką, na chwile wyłączenia się 

z tego, co dzieje się wokół nas.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

SMOLIK
KEV FOX

https://itunes.apple.com/pl/album/smolik-kev-fox/id1044256404&at=11lHMT
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Nie mam pojęcia, jak to się stało! Jak to możliwe, że na 

łamach iMagazine nie znalazła się recenzja pierwszej płyty 

duetu The Dumplings. Musiałem przeszukać wszystkie 

moje pliki tekstowe, bo naprawdę trudno mi było uwie-

rzyć, że jej nie opisywałem. Niestety ani na dysku, ani 

w archiwum naszej strony nie ma nic o The Dumplings. 

Nie było to spowodowane tym, że ich nie znałem, albo 

tym, że debiut był słaby. Wręcz przeciwnie, pierwszy 

krążek młodych talentów okazał się wielkim światłem 

w tunelu, który możemy nazwać import. Justyna Święs i Kuba Karaś udowadniają, 

że polska scena elektroniczna jest już dużym punktem na muzycznej mapie świata. 

Nad czym te zachwyty i o czym właściwie jest The Dumplings? Po pierwsze świeżość 

wynikająca z wieku, który większość z nas po prostu zawstydza i prowadzi do pytania 

„co ja robiłem w ich wieku?”. Justyna niedawno przekroczyła magiczne 18 lat, Kuba 

jest zaledwie rok starszy, a na koncie mają już dwa albumy, Fryderyka i całe mnóstwo 

pozytywnych recenzji. Poza tym mam wrażenie, że The Dumplings nie znają pojęcia 

kalki, mimo tak młodego wieku nie czuć w ich muzyce śladów upodobniania się do 

kogokolwiek. Oni od podstaw stworzyli swój własny klimat, o który w tych czasach 

tak ciężko. Specyficzny i niepowtarzalny wokal Justyny świetnie potrafi wykorzy-

stać Kuba w swoich podróżach po wielu epokach elektronicznych dźwięków. Nowy 

album „Sea You Later” jest kolejnym wielkim krokiem w ich karierze. Czuć, że nabrali 

doświadczenia i osiągają coraz większą dojrzałość w dawkowaniu emocji. Dużo więk-

sza sinusoida między utworami pokazuje, jak dużo talentu drzemie w tych młodych 

ludziach. Justyna ma znacznie większą kontrolę nad swoim wokalem, czego efektem 

są zdecydowanie lepiej zaśpiewane wolniejsze utwory. Przełożyło się to również na 

producenckie umiejętności Kuby, który dzięki temu może cały czas się rozwijać. Oby 

tak dalej, a obiecuję, że The Dumplings będzie gościło na naszych łamach przy okazji 

każdej płytowej premiery.

THE DUMPLINGS
SEA YOU LATER

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
https://itunes.apple.com/pl/album/sea-you-later/id1052549838&at=11lHMT
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PIZZA Z JABŁKAMI 
I KOZIM SEREM
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MAŁGORZATA ŁADACiasto (ewentualnie gotowe ciasto na pizzę)

• 1 czubata szklanka mąki

• 2 dkg drożdży

• 1/2 szklanki letniej, przegotowanej wody

• 2 łyżki oliwy

• 1/2 łyżeczki soli

Nadzienie
• 10 dkg sera koziego dojrzewającego

• 1/2 szklanki gęstej kwaśnej śmietany 22%

• 2 duże lekko kwaśne jabłka

• 1 łyżka miodu

• ok. 1/4 łyżeczki zmielonego cynamonu

• 1 łyżka masła najlepiej klarowanego

• kilka gałązek świeżego estragonu

• pieprz

• bazylia lub rucola do przybrania

• 2 łyżki niezbyt drobno posiekanych orze-

chów laskowych

Mąkę przesiewamy przez sitko do sporej miski, doda-

jemy drożdże rozpuszczone w letniej wodzie, oliwę, 

sól i dokładnie wyrabiamy na gładkie lśniące ciasto. 

Pozostawiamy na około 20 min do wyrośnięcia.

Jabłka obieramy i dzielimy na cząstki. Na patelni roz-

puszczamy masło z miodem, cynamonem i szczyptą pie-

przu, dodajemy pokrojone jabłka i chwilę przesmażamy.

Z ciasta formujemy okrągły placek, układamy na nim 

podsmażone jabłka, zalewamy śmietaną, posypujemy 

pokruszonym serem i posiekanym estragonem.

Pieczemy w temperaturze 250 stopni przez około 

10 min. Gotową pizzę dekorujemy bazylią lub rucolą.

Smacznego!
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Podkręć życie z Hue
16 milionów kolorów, możliwość aranżacji różnych scen 

świetlnych (wspierających m.in. relaks lub koncetrację) 

i synchronizacja audio/video, geofencing.

System umożliwia sterowanie aż 50 źródłami światła 

jednocześnie. Jest oparty na energooszczędnej technologii 

LED. Współpracuje z systemami iOS i Android. Jest 

kompatybilny z WiFi oraz z najbardziej popularnym 

i wiarygodnym protokołem transmisji danych - ZigBee. Można 

go powiązać z kanałami danych poprzez usługę IFTTT, 

a od 2016 roku zintegrować z Apple HomeKit, platformą dla 

inteligentnego domu.

W skład rodziny produktów Hue wchodzą: żarówki, nowoczesne lampy Hue Beyond (dwa niezależne moduły świetlne), Hue 

Iris, Hue Bloom oraz przenośna Hue Go,  taśmy LED, a także przełącznik Hue Tap uruchamiany za pomocą energii kinetycznej.

www.philips.pl/hue

https://www.youtube.com/watch?v=lCv4r3wgsPQ
www.philips.pl/hue

