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ATH-MSR7

Model ATH-MSR7 urzeczywistnia ponad

40-letnie doświadczenie firmy Audio-Technica

w projektowaniu słuchawek studyjnych. Teraz każdy

fan muzyki może cieszyć się dźwiękiem Hi-Res płynącym

z dowolnego źródła – domowego systemu hi-fi, komputera, 

odtwarzacza przenośnego czy smartfonu.

Salony firmowe Audio Technica: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/audio-technica-ath-msr7-2889.html?utm_source=iMagazine-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=a-t-msr-7
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Ma przy tym łącznie większą baterię niż 

iPhone 6 plus oraz jeszcze jedną niezaprze-

czalną zaletę, obudowę można zdjąć i znów 

się cieszyć względnie małymi wymiarami 

iPhone’a 6.

Biorąc pod uwagę wszystkie moje do-

świadczenia, uznałam, że biznes jest zaję-

ciem nudnym i stresogennym. Pracujesz 

czasem od świtu do nocy, bez dni wol-

nych. Im więcej masz, tym bardziej musisz 

się starać, żeby tego nie stracić.

Połączenie SoundBlaster X7 z głośnika-

mi E-MU XM7 tworzy niezwykle skutecz-

ny system nagłośnienia. Trudno znaleźć 

jakiekolwiek minusy, piękna separacja ste-

reo, dobrze ułożony bas i czyste góry bro-

nią się same.

Zabraknie Wam palców u rąk, aby zliczyć 

wszystkie ferrari, lamborghini, maserati, ko-

enigseggi i inne cuda o nazwach, które trud-

no zapisać i wypowiedzieć.

Wakacje czas zacząć. Wreszcie będzie można się zre-

laksować, odpocząć od zgiełku, pracy, obowiązków. 

Jeśli przygotowujecie się do wyjazdów to warto prze-

czytać felietony Tomka i Wojtka w naszym dziale po-

dróżniczym. Jeśli zastanawiacie się co ze sobą zabrać 

na wyjazdy to proponuję przeczytać o Knomo, Mo-

phie, Thule. Mamy dla Was też przegląd smartzegar-

ków - Apple Watch, Pebble Time i Garmina, wpraw-

dzie to opaska, ale czas też pokazuje. W wakacje też 

warto w coś pograć - mamy dla Was duży przegląd 

aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji 

dla dzieci.

Jak już wspominałem na początku - wakacje czas za-

cząć! iMagazine na wakacje to bardzo dużo ciekawych 

tekstów i…aż dwa numery! Zapraszam do pobrania 

numeru specjalnego tylko o WWDC 2015!

Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA JAROSŁAW CAŁA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

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


SPRAWDŹ PÓŁKĘ! 
CZYTAJ WYDANIE SPECJALNE iMAGAZINE

O NOWOŚCIACH WWDC 2015
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Sound Blaster X7 to wzmacniacz idealny do 

słuchania muzyki z urządzeń mobilnych, 

komputera, oglądania filmów z efektami 

dźwiękowymi Dolby Digital, oraz dla graczy.

Moc wzmacniacza 2x50W przy 4 Ohm

oraz konwerter cyfrowo - analogowy firmy 

Burr-Brown pozwalają osiągnąć rozdzielczość 

dźwięku 24 bity/192 kHz.

W połączeniu z dedykowanym zestawem 

pasywnych kolumn E-MU XM7, pozwala 

odtwarzać bardzo wysokiej jakości dźwięk.

KINO DOMOWE W TECHNOLOGII

Dostępne już wkrótce.

 

GŁOŚNIKI E-MU XM7 + WZMACNIACZ SB X7

Works with

Parowanie z urządzeniami Bluetooth
z użyciem technologii NFC

Umożliwia zarówno tradycyjne parowanie
z użyciem technologii Bluetooth, 
jak i dotykowe parowanie poprzez NFC.
Możliwe jest podłączenie do dwóch urządzeń
Bluetooth jednocześnie.

 

POŁĄCZENIA
BEZPRZEWODOWE

Złącze optyczne TOSLINK
Pozwala na cyfrowy przesył dźwięku np. Dolby Digital 5.1
z odtwarzaczy DVD lub konsol do grania.

Złącze USB 2.0
Umożliwia bezstratny przesył wysokiej jakości dźwięku
z urządzeń Android i iOS.

Wejście liniowe RCA
Umożliwia liniowy przesył dźwięku z urządzeń Hi-Fi.

POŁĄCZENIA
PRZEWODOWE
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DZIĘKI „MOVE TO IOS” 
PRZEJŚCIE NA IOS Z ANDROIDA 
BĘDZIE ŁATWIEJSZE
Jednym z czynników pozytywnie wpływających na zaska-

kująco wysoką sprzedaż iPhone’ów 6 oraz 6 Plus jest wy-

soki odsetek byłych użytkowników sprzętów z systemem 

Android, którzy przesiadają się na iOS. Apple ułatwi im 

ten proces dzięki specjalnej aplikacji.

Czytaj dalej...

APPLE MUSIC 
A INNE SERWISY 
STREAMINGOWE
Apple zaprezentowało własną usłu-

gą streamingu muzyki. Oferuje ona 

wiele, choć jej cena nie należy do 

najniższych. Jak wypada więc w sto-

sunku do konkurencji?

Czytaj dalej...

WYCIEKŁA DATA 
PREMIERY 
iPHONE 6S 
O ile w zasadzie możemy być pewni, 

że podobnie jak co roku, Apple na po-

czątku września zaprezentuje następcę 

iPhone 6, to kiedy wejdzie do sprzeda-

ży, na razie nie wiemy.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/06/09/dzieki-move-to-ios-przejscie-na-ios-z-androida-bedzie-latwiejsze/
http://imagazine.pl/2015/06/09/apple-music-a-inne-serwisy-streamingowe/
http://imagazine.pl/2015/06/07/wyciekla-data-premiery-iphone-6s/
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TIDAL Z APLIKACJĄ DESKTOPOWĄ
Ostatnie tygodnie w świecie streamingu muzyki prezentują 

się niezwykle ciekawie. Najnowsza informacja dotarła do nas 

z obozu Tidal, który ogłosił dostępność aplikacji desktopowej 

w wersji beta i zaktualizowanie interfejsu. Na rynku amerykań-

skim wprowadzona została również możliwość zakupu biletów 

przez Ticketmaster.

Czytaj dalej...

KRĘCONE 
IPHONE’EM 6
Na swoim kanale YouTube 

Apple opublikowało serię 

krótkich scen przedstawia-

jących dzieła użytkowników 

iPhone’ów 6.

Czytaj dalej...

WIADOMOŚĆ RESETUJĄCA IURZĄDZENIA
Temat wraca co jakiś czas jak bumerang. Okazuje się, że jeśli ktoś wyśle Wam wiado-

mość określonej treści, to Wasze iUrządzenie się zrestartuje. Problem dotyczy specy-

ficznego ciągu znaków z tabeli Unicode i aplikacji Wiadomości. Usterkę odkrył jeden 

z użytkowników Reddit i szybko okazało się, że narażone są urządzenia z iOS 8.3.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/06/08/tidal-wprowadza-aktualizacje-platformy/
http://imagazine.pl/2015/06/02/krecone-iphoneem-6/
http://imagazine.pl/2015/05/27/wiadomosc-resetujaca-iurzadzenia/
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PIXELMATOR DLA IPHONE’A JEST JUŻ DOSTĘPNY 
W APP STORE 
Na szybko – Pixelmator dla iPhone’a jest już dostępny w App Store. Darmowa aktualizacja jest dla tych, 

którzy kupili wcześniej wersję na iPada. Nowi użytkownicy płacą 4,99 euro.

Czytaj dalej...

NIE DA SIĘ ZROBIĆ DOWNGRADE APPLE WATCH 
Z WATCHOS 2 BETA 
Pamiętam jeszcze czasy, gdy bety wgrywała jedynie garstka szaleńców. Nawet deweloperzy specjalnie nie 

ryzykowali. Czasy się zmieniły, iPhone stał się ikoną popkultury, a wgranie bety uznawane jest za „cool”. Nie-

stety czasami ludzie nie myślą, a tak stało się w przypadku watchOS 2.

Czytaj dalej...

APPLE PRZEJMUJE METAIO
Co jakiś czas słyszymy, że jakaś większa firma wykupuje mniejszą. Nie inaczej jest w przy-

padku Apple — w ostatnim okresie co i rusz dochodzą do nas informacje tej treści.

Najnowszym nabytkiem firmy z Cupertino jest Metaio.

Czytaj dalej...

https://itunes.apple.com/pl/app/pixelmator/id924695435?l=pl&mt=8&at=11lHMT
http://imagazine.pl/2015/06/11/nie-da-sie-zrobic-downgrade-apple-watch-z-watchos-2-beta/
http://imagazine.pl/2015/05/29/apple-przejmuje-metaio/
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Zapewnienie stabilnych i szybkich połączeń sieciowych to wyzwanie, któremu muszą spro-

stać dostawcy Internetu, producenci sprzętu sieciowego oraz administratorzy miejsc ta-

kich jak szkoły, kampusy, centra handlowe, hotele, biura. W każdym z tych miejsc pożądany 

jest jak najlepszy dostęp do Internetu. TP-LINK ułatwia to zadanie wprowadzając do swojej 

oferty punkt dostępowy EAP120. Jest to bezpieczne, łatwe w instalacji i zarządzaniu urzą-

dzenie do rozbudowy sieci bezprzewodowej na dużych powierzchniach.

Możliwość montażu na suficie, uproszczona obsługa dzięki możliwości 

scentralizowanego zarządzania grupą urządzeń oraz uwierzytelnianie przy pomocy 

strony powitalnej- te funkcje sprawiają, że EAP120 jest idealnym rozwiązaniem dla 

hoteli, kampusów, centrów handlowych czy biur.

TP-LINK EAP120 - GIGABITOWY, BEZPRZEWODOWY 
PUNKT DOSTĘPOWY Z ZASILANIEM POE 
PRZEZNACZONY DO ZASTOSOWAŃ BIZNESOWYCH
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EAP120 może być umieszczony praktycznie w dowolnym miejscu a montaż na ścianie lub 

suficie jest niezwykle prosty. Dzięki zasilaniu PoE można szybko i wygodnie zamocować je 

bez korzystania z dodatkowych kabli, a prosty i nowoczesny design umożliwia bezproble-

mowe dopasowanie do każdego wnętrza.

Konfiguracja sieci WLAN oraz zarządzanie zostało uproszczone. Pomaga w tym oprogramowa-

nie EAP Controller, które pozwala na jednoczesną konfigurację i zarządzanie wieloma urządze-

niami z serii EAP. Przy wykorzystaniu programu EAP Controller mamy w jednym miejscu dostęp 

do wszystkich ustawień sieci bezprzewodowej niezależnie od tego jak bardzo jest rozległa.

EAP120 obsługuje zabezpieczenia sieci bezprzewodowej klasy biznesowej, takie jak serwer 

radius 802.1X oraz szyfrowanie WPA/WPA2-Enterprise. Ponadto funkcje Multi-SSID, filtrowa-

nia adresów MAC oraz wykrywania nieautoryzowanych punktów dostępowych pomagają 

maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo sieci.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość uwierzytelniania klientów sieci bezprzewodo-

wej przez stronę powitalną. W celu połączenia się z siecią użytkownik musi wykonać od-

powiednią czynność jak np. zatwierdzenie warunków użytkowania lub zalogowanie się do 

systemu. Następnie działania są weryfikowane przez odpowiedni serwer lub bazę danych 

przygotowaną przez administratora sieci. Po spełnieniu określonego warunku można cie-

szyć się dostępem do Internetu.

Punkt dostępowy TP-LINK EAP120 jest już dostępny w sprzedaży. Produkt objęty jest 

36 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

Cena: 499 zł

TP-LINK jest jednym z największych światowych producentów sprzętu sieciowego dla sek-

tora SOHO i SMB. Firmę założono w 1996 roku i od tego czasu notuje ona systematyczny 

wzrost udziałów w rynku produktów sieciowych. Udział TP-LINK w rynku produktów WLAN 

wynosi ponad 38 proc. (IDC, 1 kwartał 2014), co zapewnia firmie zdecydowaną pozycję li-

dera. Obecnie TP-LINK współpracuje z ponad 600 dystrybutorami na całym świecie. Posia-

da dwie fabryki z 21 liniami produkcyjnymi. Doskonałe zaplecze techniczne oraz system za-

rządzania jakością zgodny z normą ISO9001 sprawiają, że produkty TP-LINK dają gwarancję 

wydajności, pewności i stabilności działania. Jakość produktów została potwierdzona licz-

nymi nagrodami w niezależnych testach urządzeń. Oprócz urządzeń sygnowanych logiem 

TP-LINK firma produkuje wersje OEM dla innych dostawców produktów sieciowych.
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PENDRIVE USB-C OD 
KINGSTONA
Pojawienie się na rynku MacBooka 

z pojedynczym portem komunikacyj-

nym sprawiło, że czołowi producenci 

akcesoriów powoli zaczęli wprowadzać 

do oferty akcesoria wykorzystujące 

USB-C. Kingston jest jednym z pierw-

szych, który pokazał pendrive’a pod-

pinanego bezpośrednio do nowego 

MacBooka.

Czytaj dalej...

PIERWSZE PRODUKTY 
Z HOMEKIT TRAFIAJĄ DO 
SPRZEDAŻY 
HomeKit, czyli standard automatyki domowej opra-

cowany przez Apple, doczekał się pierwszych urzą-

dzeń. Są to inteligentne gniazdka, termostaty, anali-

zatory składu powietrza i inne czujniki.

Czytaj dalej...

APPLE WATCH WCHODZI DO 
SPRZEDAŻY W KOLEJNYCH 
KRAJACH (ALE CIĄGLE NIE 
W POLSCE)
Od sklepowej premiery pierwszego smartzegarka od 

Apple minęło kilka tygodni. Pomimo ograniczenia 

punktów sprzedaży zapotrzebowanie na gadżet jeszcze 

nie zostało zaspokojone. Tymczasem Apple rozszerza li-

stę sklepów oferujących Apple Watcha.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/06/04/pendrive-usb-c-od-kingstona/
http://imagazine.pl/2015/06/02/pierwsze-produkty-z-homekit-trafiaja-do-sprzedazy/
http://imagazine.pl/2015/06/04/apple-watch-wchodzi-do-sprzedazy-w-kolejnych-krajach-ale-ciagle-nie-w-polsce/
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THUNDERBOLT 3 BĘDZIE 
MIAŁ ZŁĄCZE USB-C
Intel poinformował, że Thunderbolt 3 będzie miał 

złącze identyczne do tego, jakie ma USB-C. Jedyna 

różnica we wtyczce będzie polegała na tym, że bę-

dzie miała jeszcze charakterystyczny piorun.

Czytaj dalej...

BARDZO NISKIE 
CENY APPLE MUSIC 
W WYBRANYCH 
KRAJACH? 
Cena dostępu do Apple Music wynosić bę-

dzie 9,99 dolarów na terenie Stanów Zjed-

noczonych. W pozostałych krajach wciąż nie 

jest oficjalnie znana. Według informacji od 

użytkowników, którzy testują nowe opro-

gramowanie, w niektórych państwach może 

być ona znacznie niższa.

Czytaj dalej...

FIRMWARE STARSZYCH 
MACÓW MA POWAŻNĄ LUKĘ
Nie ma systemów doskonałych. Zawsze znajdzie się 

jakiś sposób, by obejść zabezpieczenia, jakaś luka. 

Niestety odnaleziono nową i to na niższym pozio-

mie. Jedna z osób zajmujących się badaniem bez-

pieczeństwa komputerów Mac ujawniła na swoim 

blogu, że z poziomu UEFI można wprowadzić trud-

ny do wykrycia kod malware.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/06/07/thunderbolt-3-bedzie-mialo-zlacze-usb-c/
http://imagazine.pl/2015/06/11/bardzo-niskie-ceny-apple-music-w-wybranych-krajach/
http://imagazine.pl/2015/06/02/firmware-starszych-macow-ma-powazna-luke/
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JBL Xtreme to zaawansowany przenośny głośnik Bluetooth wykorzystujący cztery aktyw-

ne przetworniki i dwie widoczne membrany pasywne JBL. Generuje potężny, budzący po-

dziw dźwięk stereo, a dodatkowo nie ogranicza użytkownika zbędnymi kablami. Głośnik 

zasilany jest przez potężny akumulator litowo-jonowy o pojemności 10 000 mAh, który za-

pewnia nawet 15 godzin odsłuchu! Ponadto posiada dwa wyjścia USB do ładowania in-

nych urządzeń. Pozwala cieszyć się muzyką tak długo, jak się tego zapragnie. Głośnik JBL 

Xtreme zapewnia wiele wrażeń, bez względu na okoliczności – w pomieszczeniu, na ze-

wnątrz, przy basenie czy podczas grilla. Jego odporna na zachlapanie konstrukcja jest do-

Najnowszy głośnik przenośny JBL Xtreme to ekstremalnie dobra jakość dźwięku 

w urządzeniu bezprzewodowym. Ponadto to głośnik odporny na zachlapania, 

o wysokiej jakości wykończeniu. Dostępny w kolorze czarnym, czerwonym i niebieskim.

EKSTREMALNIE DOBRY JBL XTREME!
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stępna w trzech kolorach: czarnym, niebieskim 

i czerwonym. Model JBL Xtreme wykorzystuje 

również wbudowany głośnik z funkcją tłumienia 

zakłóceń i echa, dzięki czemu idealnie się spraw-

dza podczas połączeń konferencyjnych, a tak-

że technologię bezprzewodowego łączenia kilku 

głośników JBL Connect, która pozwala zwięk-

szyć wrażenia z odsłuchu.

Muzyka przesyłana jest do głośnika strumie-

niowo poprzez Bluetooth. Połączenie nawiązać 

mogą aż trzy smartfony czy tablety jednocze-

śnie. Można je również podładować przez port 

USB za pomocą głośnika. Wbudowany zestaw 

głośnomówiący pozwala odbierać krystalicznie 

czyste rozmowy z poziomu głośnika za dotknię-

ciem jednego przycisku (słuchawki). 

Odporność na zachlapanie oznacza spokój, gdy 

pada deszcz lub gdy głośnik zostanie niechcący 

oblany. Można go nawet myć pod bieżącą wodą. 

Nie wolno jedynie zanurzać go w wodzie. Zasto-

sowana w głośniku wzmocniona konstrukcja gu-

mowa jest gustowna i trwała. 

Technologia JBL Connect pozwala stworzyć wła-

sny system łączący ze sobą wiele głośników wy-

posażonych w tę technologię. Odsłuch muzy-

ki zyskuje wówczas na sile. Membrana pasywna 

JBL, widoczna po obu bokach urządzenia, za-

pewnia doskonałe brzmienie basów. Można je 

nawet zobaczyć i poczuć! To dowód mocy drze-

miącej w tym głośniku. 

Cena: 1299 zł
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Na finalistów czekają nagrody finansowe (w tym 20 000 euro), staże w firmach z sektora kosmicz-

nego, wirtualne biura, przestrzenie coworkingowe, a także mentoring przygotowujący do pozy-

skania inwestycji.

European Space Navigation Competition (ESNC) to najważniejszy konkurs dla zainteresowanych 

technologią satelitarną, którym nawet nie śniła się możliwość założenia kosmicznego startupu. 

Do konkursu zgłaszane mogą być pomysły na aplikacje, urządzenia bądź technologie wykorzystu-

jące nawigację satelitarną.

„Galileo Masters to obecnie jeden z bardziej przystępnych mechanizmów oceny potencjału biz-

nesowego pomysłów wykorzystujących nawigację satelitarną” — mówi Krzysztof Kanawka, orga-

nizator Galileo Masters 2015 z firmy Blue Dot Solutions. „Otacza nas obecnie duża ilość rozmaitej 

infrastruktury i procesów, choćby transportowych, których funkcjonowanie może zostać popra-

wione dzięki aplikacjom wykorzystującym nawigację satelitarną” – dodaje.

Finaliści konkursu, oprócz walki o nagrody finansowe, usługi promocji, staże w polskich i zagra-

nicznych firmach, uzyskają również cenną możliwość prezentacji przed inwestorami. W rezultacie 

uczestnicy uzyskają wartościową ocenę potencjału komercjalizacji ich pomysłów. Warto dodać, że 

każdy wniosek zgłoszony do polskiej edycji ma szansę na uzyskanie jednej z nagród specjalnych 

w etapie ponadregionalnym.

W 2014 roku pracownicy Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie zajęli II miejsce 

w ogólnoeuropejskiej kategorii University Challenge, do której zgłoszono kilkadziesiąt aplikacji 

Do końca czerwca trwa konkurs Galileo Masters, którego celem jest wyłonienie 

najlepszych pomysłów na wykorzystania technologii nawigacyjnych. Warto 

skorzystać z tej okazji i spróbować swoich sił w wyjątkowym konkursie 

o europejskiej randze.

OSTATNI MOMENT NA ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU GALILEO MASTERS
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z 26 krajów. Przedstawiony system nawigacyjny NAVDEC wspomaga podejmowanie decyzji w sy-

tuacjach kolizyjnych na morzu. Obecnie system NAVDEC jest zainstalowany na 12 statkach pięciu 

różnych armatorów.

Start w konkursie Galileo Masters pozwolił wypromować projekt, który w momencie składania 

aplikacji, nie był jeszcze produktem komercyjnym. „Nagroda w konkursie pozwoliła nam na na-

wiązanie nowych kontaktów, które procentują obecnie przygotowywaniem nowych wniosków 

projektowych do Horyzontu 2020. 

W międzyczasie firma uzyskała grant z SME Instrument (faza 1) oraz zebrała kolejne wyróżnienia 

np. w konkursie Inicjator Innowacji” – mówi Piotr Wołejsza z Sup4Nav, firmy stojącej za projektem 

NAVDEC.

Na pierwszym miejscu w zeszłorocznej edycji znalazł się zespół tworzący aplikację HYENT. Ideą 

tego rozwiązania jest nagradzanie uczestników za to, w jaki sposób żyją oraz zachęcanie do po-

dejmowania kolejnych wyzwań. Twórcy reklamują ten produkt jako remedium na izolację młode-

go społeczeństwa od rzeczywistości i ucieczkę w wirtualny świat. Obecnie trwają prace nad wdro-

żeniem rozwiązania na rynek.

Z kolei na trzecim miejscu znalazła się aplikacja rozrywkowa Fields Of War w wykonaniu firmy 

ScalaC. Rozwiązanie to jest lokalizacyjną grą miejską, wykorzystującą najnowsze technologie, ta-

kie jak iBeacons oraz wearables do rozszerzenia interakcji z graczem poza standardowe rozwiąza-

nia. Łukasz Kuczera, CEO ScalaC, z perspektywy czasu określa konkurs jako wyzwanie, które warto 

było podjąć, gdyż nic nie kosztowało, a sporo udało się osiągnąć.

Organizatorem konkursu w Polsce jest Blue Dot Solutions, współorganizatorem zaś Black Pearls 

VC. Szereg nagród od wsparcie w organizacji wielu etapów konkursu zapewniają Partnerzy: Agen-

cja Rozwoju Przemysłu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Creotech Instruments, Astri Pol-

ska, GMV Innovating Solutions, ITTI, Hertz Systems oraz Sponsorzy nagród: Business Link, NaviGa-

te, i PCPD.

Patronat honorowy objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Zwią-

zek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Polska Agencja Kosmiczna.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji konkursu, znajduje się na stronach:    

www.galileo-masters.pl i poland.galileo-masters.eu, a także na Facebooku.

http://www.galileo-masters.pl
http://poland.galileo-masters.eu
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

TILLOW – RĘCZNIK PLAŻOWY – OK. 150 ZŁ
Nadszedł czas, kiedy to większość z nas jest myślami na wy-

marzonych wakacjach – słońce, woda, piasek i można odpo-

czywać. Czas ten będziemy jeszcze milej planować (a póź-

niej wspominać!), jeżeli zaopatrzymy się w ręcznik plażowy 

z poduszką o nazwie Tillow. To jeszcze nie wszystko – do-

datkowo zyskamy wodoodporną kieszeń, która ochroni na-

sze dobra nie tylko przed piaskiem i wodą, ale także przed 

obcymi, którzy chcieliby wejść w ich posiadanie. Jest tam 

też specjalna kieszeń, dzięki której nie uszkodzimy np. iPho-

ne’a podczas zmiany utworów czy odczytywania wiadomo-

ści. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne. Trochę mało, 

ale przecież nie to jest najważniejsze.

Dla niej 24

TORBY Z TYVEKU – RÓŻNE CENY
Wygląda jak papier, gniecie się jak papier i na tym chyba koń-

czy się lista cech wspólnych papieru i Tyveku. Tyvek to synte-

tyczny materiał, który jest wodoodporny, oddychający, lek-

ki i odporny na rozdarcia. Jego popularność rośnie wraz ze 

wzrostem eko-świadomości u ludzi, ponieważ w 100% podle-

ga recyklingowi. W ofercie wielu producentów znajdziemy np. 

torby wykonane z Tyveku, które prezentują się niezwykle ory-

ginalnie, a dzięki swoim właściwościom z powodzeniem mo-

żemy zabierać je np. na plażę.

Wśród produktów wykonywanych z Tyveku znajdziemy takie 

rzeczy jak: płaszcze, odzież ochronną, poduszki. Jest nawet 

wykorzystywany w budownictwie, zastępując folię ochronną.
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TRON – JEDNORAZOWY 
NOCNIK – OK. 10 ZŁ
Spędzanie czasu poza domem 

z małym człowiekiem często 

wiąże się z dużą dawką stresu, 

jednym z nich są potrzeby fizjo-

logiczne. Rzadko które dziec-

ko potrafi spokojnie wytrzymać, 

aż znajdziemy dogodne miejsce. 

Zabieranie ze sobą turystycz-

nych nocniczków jest kłopotliwe, 

bo zajmują sporo miejsca. Pora 

zatem na nocnik jednorazowy 

o wymownej nazwie: Tron. Mały, 

poręczny, możemy go zabrać na 

plac zabaw, w długą podróż, na 

plażę i wszędzie tam, gdzie do-

stęp do toalety jest utrudniony. 

Po wszystkim zamykamy, wyrzu-

camy i po kłopocie. Tron do to-

rebki i w drogę.

TRUNKI – PLECAK Z PODSTAWKĄ SAMOCHODOWĄ 
– OK. 200 ZŁ 
Przewożenie dzieci w samochodzie ma być przede wszystkim 

bezpieczne – co do tego nikt z pewnością nie ma wątpliwości. 

Oznacza to, że dziecko korzysta z fotelika albo z podstawki. Co 

zrobić w sytuacjach nietypowych, kiedy dziecko z przedszkola 

albo ze szkoły odbierają np. rodzice kolegi?

Bardzo dobre i praktyczne rozwiąza-

nie w swojej ofercie ma firma Trun-

ki. Jest nim połączenie podstawki sa-

mochodowej z plecakiem. Całość 

wykonano z bardzo wytrzymałe-

go materiału w ciekawych wersjach 

kolorystycznych. Dzięki specjal-

nym prowadnicom pas samochodo-

wy będzie na odpowiedniej wyso-

kości. Świetne rozwiązanie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat.
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RAY-BAN FOLDING WAYFARER – 613 ZŁ
Okulary przeciwsłoneczne to w nadchodzących mie-

siącach konieczność. Jako że nie noszę okularów na co 

dzień, moim największym problemem jest ich notorycz-

ne gubienie. Ten problem mogą rozwiązać okulary z li-

nii Ray-Ban Folding Wayfarer. Wayfarer to jeden z najbar-

dziej znanych i ponadczasowych wzorów okularów na 

świecie, a wersja Folding – jak sama nazwa mówi – skła-

da się. Po złożeniu okulary stają 

się bardzo małe i zajmując mniej 

miejsca niż paczka chusteczek 

higienicznych, idealnie pasu-

ją do kieszeni. Aby ich nie uszko-

dzić, dostajemy małe i zgrabne 

pudełko. Poza składaną formą 

są to okulary jak każde inne 

Ray-Bany, czyli dobre szkła 

i wzorowe wykonanie.

Dla niego

HAPPY SOCKS – OD 25 ZŁ
Zazwyczaj mężczyzna nie może sobie pozwolić 

na specjalne ekstrawagancje w ubiorze. Choć jest 

jeden taki element, przy którym można poszaleć 

– skarpetki. Zazwyczaj ich nie widać, więc wcale 

nie muszą być czarne. Happy socks to pochodzą-

ca ze Szwecji marka, która od kilku lat podbija ry-

nek, a jej produkty powoli osiągają status kulto-

wych. Skarpetki są w wielokolorowe wzory, kółka, 

romby, kwadraty oraz bliżej nieokreślone, abs-

trakcyjne twory. Wzorów i kolorów jest tak dużo, 

że problemem może być szybki wybór. Oczywi-

ście wykonane są ze świetnych materiałów i za-

pobiegają poceniu. Do skarpet możecie dobrać 

bieliznę w podobnych wzorach.

26
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UBRANIA BABYHOOD – OD 70 ZŁ
Jeśli nie lubicie ubierać siebie oraz swoich dzieci 

w sieciówkach, to warto wpaść na stronę firmy Ba-

byhood. Znajdziecie tam unikatowe ubrania dla 

wszystkich dzieciaków z okolicy. T-shirty, spodnie, 

bluzy oraz genialne czapki Snapbacki oraz Fullca-

py. Wszystkie ubrania wykonane są w Polsce, w li-

mitowanych ilościach, ze świetnych materiałów i ze 

starannością, jakiej nie sposób szukać w masowych 

produktach. Jeśli zaś chcecie wyglądać tak samo jak 

Wasze dziecko, to Babyhood ma kolekcję Family 1st, 

w której takie same czapki i T-shirty możecie kupić 

dziecku oraz sobie.

Dla niego

RANGE ROVER SPORT – OD 332 
800 ZŁ
Jeśli jesteście chwilę przed zakupem 

samochodu, to może właśnie auto 

marki Range Rover Sport będzie do-

brym wyborem. Wszystko dlatego, że 

niektóre modele będą mogły być po-

łączone z aplikacją o dużych możli-

wościach. Można zdalnie, z odległości 

maksymalnie 10 m, przejąć kontro-

lę nad pedałami gazu i hamulca, kie-

rownicą, a co najciekawsze – nawet 

nad zmianą biegów i blokadą napę-

du (2 koła / 4 koła). Samochód zdal-

nie sterowany będzie mógł poruszać 

się z maksymalną szybkością 6 km/h. 

Wszystko po to, aby bezpiecznie za-

parkować samochód w ciasnym miej-

scu lub pokonać przeszkodę w tere-

nie, zapewniając sobie jednocześnie 

świetną widoczność.

27



Dwuzakresowe 

Wi-Fi

Pojemna bateria 

2550mAh 

Mobilny

hotspot

Funkcjonalny 

wyświetlacz

Udostępnianie kart 

micro SD po Wi-Fi

Mobilny hotspot LTE
M7350

Internet w kieszeni 
z prędkością

Wreszcie jest. Superszybki Internet 4G LTE na każdym Twoim urządzeniu. W pracy, w podróży i na wakacjach. Mobilny hotspot 

LTE TP-LINK pozwoli dzielić się Internetem z prędkością 4G ze współpracownikami, przyjaciółmi i rodziną. We wszystkich miej-

scach w zasięgu sieci LTE Twojego operatora, zapewniając kilkugodzinną pracę bez potrzeby zasilania urządzenia. A jeśli zain-

stalujesz w nim kartę micro SD, Twój mobilny hotspot będzie pełnił funkcję serwera plików, umożliwiając dostęp do pamięci po 

Wi-Fi. Natomiast wyświetlacz poinformuje Cię o stanie baterii, limitach transferów danych przydzielonych przez operatora i sile 

sygnału sieci 3G/4G. Byś był zawsze w dobrym zasięgu.

w w w.tp -l ink .com.pl 
Czytaj 
w w w.connec tedmagazine.pl

http://www.kontaktzinternetem.pl
http://www.tp-link.com.pl
http://www.kontaktzinternetem.pl
http://www.tp-link.com.pl
https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8&at=11lHMT
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Technologia powinna być niewidoczna

TECHNOLOGIA POWINNA BYĆ 
NIEWIDOCZNA

KINGA OCHENDOWSKA

Należę do tych członków redakcji, którzy muszą przeczytać wszystkie artyku-

ły kilkukrotnie, jeszcze przed publikacją magazynu. Ma to swoje plusy i minu-

sy. Niezaprzeczalnym plusem jest to, że dowiaduję się wszystkich fajnych rze-

czy, zanim przeczytają o nich Czytelnicy. Za minus z kolei możemy uznać fakt, 

że często okazuje się, że ktoś inny napisał już na wybrany przeze mnie temat 

i muszę szybko szukać innego wątku. Tak było i w przypadku felietonu „Zazdro-

sna łapa” redakcyjnego kolegi, Krzysztofa Kołacza, który możecie przeczytać 

w bieżącym numerze. Zapoznałam się z nim z nieskrywaną przyjemnością, jed-

nak w głowie zaświeciło mi się słowo „Bummer”, co tłumaczone z ichniego na 

nasze oznacza: „Szukaj sobie, panno, innego tematu do artykułu!”. Próbowałam 

przez kilka dni, ale temat nieokiełznanego konsumpcjonizmu nie chciał ulot-

nić się z moich myśli, więc ostatecznie zdecydowałam, że jeśli kilku ludzi mówi 

to samo, to w opinii większości nie może to być przypadek. Postanowiłam zapo-

mnieć, że czytałam felieton Krzyśka i podążyć za tokiem swoich własnych roz-

ważań tak, jak to pierwotnie zaplanowałam. W oryginale felieton ten miał nosić 

tytuł: „Ten gość nie ma prezencji II”, w nawiązaniu do artykułu napisanego przed 

laty, ale uderzyłoby to również w drugi tekst, który nadesłał Krzysztof. No cóż 

– wielkie umysły myślą podobnie (MSPANC).

Motorem do tych przemyśleń stał się dla mnie fakt, że zewsząd słyszę, że mam 

sobie kupić aWatcha. Entuzjastycznie, z politowaniem, a nawet z rezygnacją. Pi-

Marzę o czasach, gdy technologia przestanie być widoczna, a my będziemy w końcu mogli 

korzystać z jej dobrodziejstw w sposób naturalny i swobodny.
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szę na Twitterze, że testuję UP Move by Jawbone, a w odpowiedzi słyszę: „Kin-

ga, kup już sobie tego aWatcha, co?”. Zupełnie nie pojmuję, czemu ludzie uparli 

się, żeby mi tłumaczyć, że nie wiem, co robię. Czasem zastanawiam się, czy spra-

wiam wrażenie biednego pisklęcia, które wysiłkiem krótkich nóżek usiłuje pły-

nąć w rwącej rzece pod prąd. Zaprawdę, po trosze żałosny, a po trosze zabawny 

widok. Co jak co, ale biednym pisklakiem nie byłam nigdy.

Zastanawialiście się kiedyś, co wzbudza największy aplauz internetowej publicz-

ności? Jako że w internecie jestem od wielu lat i lubię czytać to, co ludzie piszą, 

to odpowiem Wam prosto z mostu: ostentacyjnie zamieszczane zdjęcia nowych 

nabytków. Koniecznie ostentacyjne. „Ojeju, jak się cieszę, kupiłem w końcu wy-

marzonego MacBooka, na którego oszczędzałem trzy lata!” – maksimum dwie 

gwiazdki. Zbyt dużo zaangażowania leszczu, zbyt wiele informacji. Zwłaszcza 

w zakresie wątpliwej zasobności Twojego portfela. „Nie mieli złotego. O nie! Ku-

pię za dwa miesiące, a ten sprzedam albo oddam teściowej” – pięć gwiazdek! 

Chłop ma kasę i dobre serce, bo i teściowa skorzysta. Oczywiście wyolbrzymiam 

trochę, żeby podkreślić zjawisko. Koniec końców chodzi o to, że kasa i techno-

logia, którą możemy za nią kupić, znacząco wpływa na to, jak jesteśmy postrze-

gani „na scenie”. Z pewnością wielu z Was słyszało, jak ktoś przycina: „Psioczysz 

na aWatcha, bo Cię nie stać, buraku!”. Do mnie nikt tak nie powiedział, bo ludzie 

się mnie boją (MSPANC), ale widziałam i takie riposty. Cały interes kręci się wo-

kół portfela.

Widziałam w życiu mały biznes i duży biznes. Od najmłodszych lat nie mogłam 

się zdecydować, czy chcę biegać w kurtce z frędzlami i kwiatami we włosach, 

czy też maszerować w garniturze i na szpilkach. Przez naturę zostałam pobło-

gosławiona wolnym duchem hipisa i logicznym umysłem biznesmena. Miałam 

to szczęście, że w tym drugim przypadku uczyłam się od najlepszych i mogłam 

brać przykład z osób w wąskim, rodzinnym kręgu. Wierzcie mi, doświadczenie 

niezapomniane, z którego często korzystałam, pracując na stanowisku asystent-

ki prezesa zarządu.

Opowiem Wam pewną anegdotę. Wiele lat temu, jako delegat mojej firmy, 

uczestniczyłam w kongresie „Biznesowych stolic europejskich”, organizowanym 

pod patronatem Prezydenta Warszawy i Prezydenta Polski. Była to cykliczna im-

preza, organizowana kolejno w różnych europejskich stolicach. Ta akurat odby-
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wała się w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Kongres kończyła uroczysta ko-

lacja, stroje wieczorowe, catering z Sobieskiego, a na pożegnanie czerwona róża 

dla każdej z uczestniczących w niej pań. Udałam się na nią razem z moją „Panią 

Prezes”. Na początku wzięto nas za delegację z Grecji, ze względu na to, że obie 

szczyciłyśmy się czarnymi włosami i południową aparycją. Obsługa z pałacu pre-

zydenckiego zaczęła gadać do nas po angielsku i spowodowała ogólną konster-

nację. Jak się potem okazało, w delegacji z Grecji byli sami blondyni. Impreza 

była bardzo przyjemna, w przerwie wyszłyśmy do holu, gdzie siedziało już kil-

ku biznesowych rekinów. Wdałam się w dyskusję z prezesem olbrzymiej firmy, 

świadczącej kompleksowe usługi prawno-księgowe dla podmiotów zagranicz-

nych i rozmawialiśmy o zakładaniu spółek-córek w zagranicznych strefach eko-

nomicznych. Rozmowa była bardzo żywiołowa i na tyle wciągająca, że przega-

piliśmy główne dania z wystawnej kolacji. Prezes z uśmiechem stwierdził, że to 

nie szkodzi, bo jest już porządnie zmęczony uczestniczeniem w tych wszystkich 

obowiązkowych bankietach biznesowych i jedyne, o czym marzy, to spędze-

nie spokojnego wieczoru w domu, z rodziną. Na koniec powiedział, że ponie-

waż tak świetnie nam się rozmawiało, to moglibyśmy zrobić razem jakiś biznes 

i że zostawi swoją wizytówkę mojej sekretarce. Z tymi słowy wyciągnął ją w kie-

runku siedzącej obok… mojej prezesowej. Wyobrażacie sobie głuchą ciszę, jaka 

zapadła w tym momencie. Na szczęście prezesowa miała „jaja”, wzięła wizytów-

kę, podziękowała i schowała do torebki. Nie wspominała nigdy o tym incyden-

cie, ale patrzyła na mnie jakoś dziwnie do końca wieczoru i po bankiecie półto-

rej godziny wracałyśmy na piechotę do domu, w tych naszych „wylaszczonych”, 

wieczorowych kreacjach. I rozmawiałyśmy. Nie pamiętam o czym.

Ta dykteryjka nie pojawia się tu bez powodu. Gdyby taki wieczór odbywał 

się dzisiaj, obowiązkowo trzeba by było strzelić kilka zdjęć z gatunku #food-

porn i umieścić na Instagramie. Konieczne byłoby też selfie z delegacją z Gre-

cji, z pracownikami kancelarii prezydenckiej i owym prezesem, z którym tak faj-

nie się rozmawiało. Trzeba przecież – oczywiście ostentacyjnie i bez entuzjazmu 

– podkreślić, kogo się zna i z kim się imprezuje. Gwarantuję Wam za to, że Pan 

Prezes nie zrobiłby żadnego zdjęcia podawanych dań, bo dla niego to nie dzi-

wota, tylko niewygodna codzienność. A afiszowałby się z pewnością tak cenną 

rzeczą, jaką jest posiadanie WOLNEGO czasu, który może spędzić w domu, z ro-

dziną, układając klocki z dziećmi na podłodze w salonie.
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Zmierzam do tego, że większość prawdziwie „dobrze ustawionych” ludzi nie 

ma potrzeby afiszowania zakupu nowego odkurzacza, telewizora czy kompute-

ra. Kupują rzeczy, które są im z jakiegoś powodu potrzebne i rozważają te zaku-

py dokładnie. Afiszowanie się jest domeną, jak to się mówiło za moich czasów, 

nowobogackich, próbujących doskoczyć materialnie do poziomu znienawidzo-

nej klasy wyższej, której wszystko przychodzi bez problemów. Stąd też wzię-

ła się moda na naszywane w widocznym miejscu metki projektantów, żeby już 

z daleka było widać, że japiszona stać na najlepsze. Natomiast ludzie świadomi 

własnej wartości i pozycji zupełnie nie odczuwają potrzeby ciągłego jej potwier-

dzania. Ze swobodą przyznają, że kupili używany komputer albo telefon, bo po-

siadanie „nówki sztuki nie śmiganej” nie jest dla nich podstawą do oceny wła-

snej wartości. Ani dla nich, ani dla ich znajomych. Czasami łatwiej i szybciej jest 

kupić nowy sprzęt, czasami łatwiej i szybciej przejąć go z rąk znajomego, który 

się go właśnie pragnie pozbyć.

Biorąc pod uwagę wszystkie moje doświadczenia, uznałam, że biznes jest zaję-

ciem nudnym i stresogennym. Pracujesz czasem od świtu do nocy, bez dni wol-

nych. Im więcej masz, tym bardziej musisz się starać, żeby tego nie stracić. Świa-

domie zdecydowałam więc, że wolę mieszkać na wsi i spacerować po łąkach 

w ubłoconych butach, z psem u boku. Nie mam też żadnego respektu (tak to 

chyba trzeba określić) dla ludzi zajmujących wysokie stanowiska i posiadających 

„kasę”. Każdego człowieka oceniam indywidualnie, przez pryzmat tego, co sobą 

reprezentuje: wiedzę, wartości moralne czy etyczne. W naturalny sposób z ludź-

mi na stanowiskach rozmawiam jak równy z równym, co często wywołuje kon-

sternację i zdumienie na twarzy obserwatorów. Jeśli trzeba iść na biznesową 

wojnę, ubiorę się w garsonkę, nakręcę włosy i założę wysokie obcasy. Z drugiej 

strony, to samo zrobię w dresach, nie przejmując się zupełnie tym, co kto sobie 

pomyśli. Bo uwierzcie mi, jeśli macie poczucie własnej wartości zaszyte głęboko 

w sobie, nikt na poziomie nie zakwestionuje Waszych poczynań, nawet jeśli bę-

dziecie w klapkach.

Jeśli czytacie moje felietony lub oglądacie redakcyjnego psa – Yoko – na Pery-

skopie to wiecie, że jeżdżę starą, zieloną RAV4, której nie wstydzę się pokazy-

wać. Tylne siedzenie przykryte jest ręcznikiem, w który wsiąka całe błoto, które 

Yoko przynosi na łapach ze spaceru. Samochody znajomych rozpoznaję po kolo-

rze, a nie po marce i stopniu wypasu. W zimie jeden z kolegów, usłyszawszy, że 
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idę na parking, poprosił, żebym spryskała mu przy okazji szyby płynem odmra-

żającym. Dla pewności zapytałam: „To ten granatowy?”. Oburzył się w odpowie-

dzi: „Ty nie wiesz, czym jeżdżę?! Przecież to srebrna audica!”. Nie wiem i nic mnie 

to nie obchodzi. Dobrze, że zapytałam, bo napryskałabym płynem właścicielo-

wi granatowego. Nie mam też pojęcia, jaki sprzęt mają koledzy z redakcji, cho-

ciaż siłą rzeczy, kiedy go recenzują, coś obija mi się o oczy. Natomiast wkurzam 

wszystkich, a w szczególności Wojtka Pietrusiewicza, zasięgając opinii o aWat-

chu w różnych źródłach i zadając stertę niewygodnych pytań. Bo aWatcha kupię 

dopiero wtedy, kiedy będę przekonana, że jest mi potrzebny i naprawdę spełnia 

moje oczekiwania.

Posiadanie elektronicznych gadżetów w niczym nie zwiększy ani nie zmniejszy 

Waszej wartości. Może wywołać tymczasową aprobatę followersów na Twitte-

rze, ale jeśli nie będziecie mieli tego poczucia zagnieżdżonego głęboko w sobie, 

to ciągle będziecie musieli wracać po kolejny aprobacyjny fix, z coraz to nowym 

gadżetem.

Spójrzcie na to, co pisze Isaacson w biografii Steve’a Jobsa. Jobs nie kupował 

rzeczy, których nie potrzebował albo co do których nie był przekonany. Miał 

prawie nieumeblowany dom, chodził bez butów, jeździł samochodem bez ta-

blic rejestracyjnych, a kwestia wyboru pralki i argumentu – szybsze pranie ver-

sus dłuższy żywot ubrań – była tematem dyskusji przy obiedzie przez dwa tygo-

dnie. Odrzucała go odrobina widocznego kleju w spoiwie noża. Albo coś kochał, 

albo nienawidził. Ale nikt z nas nie kwestionuje, że był człowiekiem sukcesu.

Przypomnijcie też sobie, że największy nacisk kładł na to, co można zrobić przy 

użyciu technologii i jak płynnie ma się integrować w naszym życiu. Technologia 

powinna być niewidoczna, bo dopiero wtedy możemy z niej korzystać w spo-

sób naturalny i swobodny, zgodnie z kierunkiem naszych potrzeb.

Nie na darmo tematem najsłynniejszej kampanii reklamowej było: „Think 

different”.

Here’s to the crazy ones…

santee76
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Zazdrosna łapa

ZAZDROSNA ŁAPA
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Po kolei i w skrócie: pan Wang jest chińskim miliarderem i magnatem na rynku nierucho-

mości. Facet ma jakieś 35 miliardów majątku. Jego syn ma psa rasy Husky (pozdrowienia 

dla redakcyjnej Yoko), któremu kupił dwa złote zegarki Apple Watch. Tak, te najdroższe. 

Chciał cztery, na wszystkie łapy, ale ostatecznie Husky’ego pokazano światu w dwóch, na 

dwóch przednich łapach. Koniec historii. Za to początek afery, moralizatorstwa i wszędo-

bylskiego poruszania „prawdziwych” problemów w kraju, w którym w takich momentach 

wszyscy są jak Janka Ochojska i pomagają krajom trzeciego świata, a przynajmniej tak im 

się wydaje. Znamy, ale nie rozumiemy pieniędzy.

Skażenie zazdrością
Wiele się dziś mówi o największych problemach Polaków – o biedzie, o nieodpowiednich 

albo niecharyzmatycznych lub zbyt charyzmatycznych rządach, prezydentach, o nieodpo-

Tegoroczne lato rozpoczęło się od skandalu. Przynajmniej tak twierdzi około dziewięćdziesięciu 

procent mediów piszących, mniej lub bardziej, o Apple. Winowajcą jest Wang Jianlin, 

a właściwie to jego syn.
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wiedzialnych wyborcach i wszechobecnym braku pracy czy w końcu – o pracy za, owia-

ne złą sławą, dwa tysiące. Szum komunikacyjny związany z tymi tematami jest tak duży, że 

nasz kraj rysuje się jako oaza beznadziei i pomylenia. O daniu szansy samemu sobie lub ko-

muś, kto myśli inaczej, nie ma zbyt często mowy. Tyle że faktyczny problem leży zupełnie 

gdzie indziej. Jest jak szept, którego boimy się słuchać.

Często rozmawiam z moim ojcem na temat tego, jak wyglądało życie „wtedy”. W czasach 

Radia Wolna Europa, jak brzmiał Głos Ameryki i czy „kartki” faktycznie funkcjonowały. Upa-

dek komunizmu dał nam w posiadanie własność – jakąś, ale „naszą”, a nie państwa. Mam 

wrażenie, że do dziś nie potrafimy tego przyjąć, wykorzystać i przekuć na coś trwałego. 

Wolimy zazdrościć innym, zamiast rozejrzeć się po własnej grzędzie, choć to się też powoli 

zaczyna zmieniać. Według mnie kolejna generacja będzie generacją ludzi pasji, ale do tego 

jeszcze trochę.

Znam masę osób, które nie wiedziały – serio, że można kupić używany komputer, w świet-

nym stanie i to będzie komputer niekiedy za 2500, a nie 6000 zł. Te osoby wolały wybrać 

długoletnie (trzy lub czteroletnie – o zgrozo!) zadłużenie w bankach i wziąć go na kre-

dyt. Taki sprzęt nie jest więc ich, a banku. Ale, o dziwo oni myślą inaczej. Włodek Marko-

wicz, w jednym z odcinków „Flashbacku” wspomniał, że nie miał w życiu nowego MacBo-

oka. Wszystkie kupował jako używane, często w serwisach aukcyjnych. Poruszył też jeszcze 

jedną ważną kwestię: Maki kupuje się dla szpanu. To prawda. Wiele osób chce mieć ten 

sprzęt, ponieważ jest na topie. Nieważne, jak można ten sprzęt wykorzystać. To ich pra-

wo. Jednakże nasze skażenie zazdrością zaczyna przesłaniać nam trzeźwe spojrzenie na 

rzeczywistość.

− Kredyt, kredyt na kredyt, pożyczka na futerał? Nie ma sprawy. On ma, to ja też mogę. 

Przecież on też nie wziął pieniędzy z kosmosu, musiał pożyczyć.

– Markowicz ma używanego MacBooka!? Ściema. On jest dziany. Skłamał dla kasy z odcinka.

Tak myśli, niestety, przerażająca liczba młodych osób. To myślenie, że wszyscy są pokrzyw-

dzeni, biedni, a reszta dorobiła się na czarno, tak bardzo nas krzywdzi, że jakakolwiek infor-

macja o ludziach zza granicy, którzy robią w życiu to, co kochają lub tworzą genialne rze-

czy, działa jak płachta na byka.

– On to kupił!? Hejt. Była przyjaźń, nie ma przyjaźni.

Zazdrosna łapa
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Pieniądze pozwalają nie myśleć o pieniądzach
Przedefiniowaliśmy znaczenie słowa „bogaty”. Dziś znaczy ono tyle co modny, fajny, zaje-

bisty, ociekający w dobra luksusowe, ten, co nie robi zakupów w „Biedronce” – ten wyjęty 

z rzeczywistości. Taka moda językowa. Zaczyna się od wpajania tego poglądu. Kłamstwa. 

Tymczasem już nawet Wikipedia mówi: „Posiadający duży majątek lub osiągający wysokie 

dochody”, czym obala wcześniejszy pogląd. Majątek to jeszcze nie znaczy ferrari. Pienią-

dze nas weryfikują, a nie definiują. Ich posiadanie sprawdza, na ile jesteśmy w stanie z nich 

korzystać rozsądnie, mądrze – nie tylko względem innych, ale także względem swoich po-

trzeb i swoich marzeń.

Pamiętam z lat młodości pewne rodziny, które, mieszkając w blokowiskach, nie mogły 

znieść wyprowadzki sąsiada czy zakupu przez niego lepszego samochodu. Ci ludzie czu-

li się momentalni gorsi, bo tak ich kiedyś zdefiniowano lub sami zgodzili się na taką defini-

cję. To były bardzo smutne obrazy wykluczenia. Do dziś je pamiętam i jest mi wstyd. Za to, 

że wtedy nie mogłem nic zrobić. Nie mogłem im pomóc, powiedzieć, że jest inaczej.

Mówimy, że nam się należy, ale nie pytamy, co należy się od nas dla innych – co im może-

my dać i za co mogą nam zapłacić. To jest właśnie nieumiejętność przyjęcia własności, któ-

rej uczymy się w szkole. Na zajęciach z przedsiębiorczości mówi się o wskaźnikach bez-

robocia, demonizuje kwoty poniżej 5000 na rękę i umowy o dzieło, kastruje jakąkolwiek 

kreatywność. Tak jakby 100 zł, a nawet 1 zł nie miały znaczenia. Może w takim razie jeste-

śmy najbogatszym krajem świata? To samo dzieje się z tą dobrą pomocą. Potem słowo 

„pomoc” łączymy mimowolnie ze zdaniem: „Nie mam pieniędzy, żeby pomagać”. Gdy jed-

nak ktoś obok pomoże, od razu oznacza to pomoc finansową. Zapominamy o sensie po-

mocy. (Odsyłam do książki „Świat według Janki”). System edukacji działa i ma działać tak, 

aby robić z nas przedsiębiorcze kaleki. I tu naprawdę nie chodzi o jakieś: „Jesteś zwycięz-

cą”, o bycie diamentem, złotem czy Bóg wie czym jeszcze. Tu chodzi o naszą codzienność, 

z której często to my jesteśmy wyciągnięci, a nie ci, których uważamy za bogatych.

Jest jeden obraz, sytuacja, która wraca. W wielu rozmowach, czasem trudnych. On mówi: 

„Spójrz, przecież nie dałbyś za jego ubranie pięciu groszy, a jest tak bogaty. Coś tu nie gra”. 

Owszem, gra. Żaden prawdziwie wolny i zamożny człowiek, którego znam, nie robi tego, 

co robi, wyłącznie dla pieniędzy. Słowo „pieniądze” w ogóle nic samo w sobie nie znaczy. 

Mówi o tym I.A. Richards, który zwraca uwagę, że znaczenia słów umieszczone są w nas. 

Mieć pieniądze czy być zamożnym dla każdego znaczy coś innego. Jednakże tylko ludzie 

wolni robią to, co robią, z pasji. Pieniądze pozwalają im nie myśleć o pieniądzach. Tyle.

Zazdrosna łapa
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Nie wszystko złoto, co się świeci
Ci właśnie ludzie rozumieją, że zestaw pięciu T-shirtów może być wystarczający. Mają pie-

niądze, ale nie mają też problemu w sytuacji, gdy ktoś ma ich więcej. Michał Szafrański 

(blog jakoszczedzacpieniadze.pl) słusznie zauważa, że nigdy nie wiemy, jak wielka lawina 

długów może kryć się pod czyimś ubiorem, charyzmą, owym bogactwem naszych czasów. 

Warto mieć tego świadomość, nim osądzimy, bo takich przypadków jest naprawdę ogrom. 

Jeśli znacie takie osoby, proszę – powiedzcie im, żeby poszukali w sieci informacji na temat 

lawiny długów lub rozsądnego oszczędzania i po prostu – prawdziwie dobrego życia. To 

jest nasz obowiązek.

Wróćmy do dwóch łap w złocie z Cupertino. Jak syn Wanga mógł kupić psu tak drogie ga-

dżety? Normalnie. Nie wartościuję tej decyzji, bo to jego decyzja. Dla mnie może być ona 

błędna, niezrozumiała, ale to jego decyzja. Daleki jestem od oceniania całej społeczności 

Apple przez pryzmat tego wydarzenia. Jednakże jestem też blisko tych wszystkich osób, 

które komunikują nienawiść za każdym razem, gdy ktoś mówi o pieniądzach. Pamiętacie, 

jak budziliśmy się po premierze Apple Watcha, bo wcześniej zegarki za kilkadziesiąt tysię-

cy złotych rzekomo nie istniały? Mam wrażenie, że my ciągle się budzimy. Nasze pokolenie 

zaczyna dostrzegać, że świat nie jest czarny lub biały. Biedny lub bogaty. Zaczyna widzieć 

połączenia pomiędzy hobby, pasją, muzyką, którą lubimy, a zarabianiem pieniędzy i szczę-

śliwym, wolnym życiem.

Dzięki takim osobom wierzę, że coś uda się zmienić. W nas, Polakach. Nie wiem, czy tu, 

w Polsce, czy gdzieś na świecie. To wybór każdego z nas. Że w końcu, za parę lat, przesta-

niemy marudzić, a zaczniemy rozglądać się dookoła, widząc ludzi, a nie banknoty, zegarki, 

iPhone’y, MacBooki. Że będziemy w stanie zaakceptować fakt istnienia dóbr luksusowych 

i klientów, którzy je kupują. Zaczniemy używać tego, co ułatwia nam pewne czynności, ale 

będziemy potrafili poradzić sobie bez tych dóbr. W końcu, że będziemy chcieli naturalnie 

rozwijać to, co kochamy i zaufamy temu, że da się z tego zrobić duże rzeczy. Nie wiem, czy 

dla świata, ale dla nas.

„Prawdziwa cnota opiera się na wolności”, powiedział kiedyś jeden z polskich psycholo-

gów. Na tym, że możemy wybrać. Co Ty wybierasz na co dzień?

Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, grafik, pasjonat 

Apple, perfekcjonista.

kolaczkrzysztof

Zazdrosna łapa

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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PODRÓŻE 
Z DESKOROLKĄ

TOMASZ SZYKULSKI

Zaczęło się od inspiracji kanałem Casey Neistata i spontanicznym zakupem dwóch małych 

deskorolek. Za sprawą filmów i zdjęć publikowanych na Twitterze 2 miesiące od tamtej 

chwili zaczęło na nich jeździć wiele kolejnych osób, a pomysłem łączenia podróży z jazdą na 

deskorolce zainteresował się nawet portal goforworld.com.
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Ale o co w tym wszystkim chodzi? Ano o to, że 

w krótkim czasie udało się stworzyć w internecie 

coś pozytywnego i zarażać tym coraz większe 

grono osób – szczególnie na Twitterze.

Penny Board to określenie desek australijskiej fir-

my Penny, a także inspirowanych nimi produk-

tów innych firm. Z mojego punktu widzenia 

niewielka deska jest doskonałym środkiem trans-

portu w mieście i wszędzie tam, gdzie znajdę 

równą, utwardzoną nawierzchnię, a nieużywana 

nie sprawia większego problemu w transporcie. 

Jej zalety doceniłem w trakcie wyjazdu do Danii 

i Norwegii, który szczegółowo opisałem w po-

przednim wydaniu iMagazine.

Przez ostatnie tygodnie wielokrotnie spotkałem 

się z opinią, że „to nie dla mnie” lub „nie mam 

41Podróże z deskorolką
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gdzie jeździć”. Wbrew obiegowym opiniom Penny Board doceni niemal każ-

dy – jazda jest znacznie łatwiejsza niż może się wydawać, a przy tym sprawia ol-

brzymią frajdę. Zaledwie kilka dni wystarczy na opanowanie podstawowej tech-

niki, co mogłem zaobserwować podczas pierwszych prób jazdy. I chociaż do 

niedawna temat deskorolek był mi zupełnie obcy, niesamowitą satysfakcję daje 

zachęcanie do tego kolejnych osób. 

Bo Penny Boardy są fajne – szczególnie w sezonie letnim, gdy deskę możemy 

wykorzystać do poruszania się po mieście, dojazdów do pracy lub dla rozryw-

ki w trakcie wakacyjnego wyjazdu. Co ciekawe – bariera wiekowa nie jest tutaj 

ograniczeniem, bowiem tematem zainteresowała się także pokaźna grupa osób, 

które wczesną młodość mają dawno za sobą. Wszystkie sceptycznie nastawione 

osoby gorąco zachęcam do spróbowania, a jeżdżących zapraszam pod stworzo-

ny przez nas twitterowy hashtag #pbPL – polskiej społeczności Penny Board.

t_szykulski

Podróże z deskorolką

https://twitter.com/t_szykulski


In English language version alsoRównież angielska wersja językowa

– Piszemy o nowych technologiach
– Testujemy najnowsze samoloty

– Zapraszamy na niebanalne podróże
Sprawdź nas!

BEZPŁATNA roczna prenumerata tylko do końca marca w AppStore!

https://itunes.apple.com/pl/app/business-traveller-poland/id526515772?mt=8


TOMASZ SZYKULSKI

Zaczął się sezon wakacyjny. Z tego powodu warto przypomnieć kilka porad, które pomogą 

w znalezieniu letnich biletów lotniczych w dobrej cenie. 
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LOTY NA LATO

Loty na lato
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Od czego zacząć
Poszukiwanie tanich przelotów najlepiej zacząć od 

portali www.fly4free.pl, mlecznepodroze.pl, loter.pl 
i podobnych, które codziennie proponują dziesiątki 

pomysłów na tanią lotniczą wycieczkę. Następnie warto 

skorzystać z wyszukiwarek, które w jednym miejscu 

zestawiają ofertę większości linii lotniczych. Osobiście 

korzystam ze strony www.skyscanner.pl, która nie ma 

własnego kanału sprzedaży, a jedynie przekierowuje nas 

do odpowiedniej strony przewoźnika lub pośrednika, 

dzięki czemu nie nalicza żadnych dodatkowych opłat. 

Wart polecenia jest również serwis www.momondo.pl, 
który sprawdzi się zwłaszcza w przypadku planowania 

podróży z różnymi punktami wylotu i przylotu. 

Tanie linie
W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się 

loty krajowe po Polsce irlandzkich linii Ryanair, któ-

re umożliwiają podróżowanie między Warszawą 

(Modlin) a Gdańskiem i Wrocławiem za ceny już od 

9 zł w jedną stronę. W tym przypadku kluczem do 

sukcesu jest regularne sprawdzanie systemu rezer-

wacyjnego przewoźnika, bowiem promocyjne bi-

lety (w cenie 9 zł lub 19 zł) są udostępniane w du-

żych, jednak ograniczonych pulach co kilka tygodni. 

W ofercie Ryanair znajdziemy także wiele interesu-

jących europejskich kierunków. Drugim najważniej-

szym graczem na rynku tanich lotów jest węgierski 

Wizz Air, który, podobnie jak jego irlandzki konku-

rent, ma bogatą ofertę międzynarodowych połą-

czeń z większości polskich lotnisk. www.ryanair.
com, www.wizzair.com

Czartery
W sezonie wakacyjnym z dużą częstotliwością odby-

wają się loty czarterowe, które organizują biura po-

45Loty na lato

http://www.fly4free.pl
http://mlecznepodroze.pl
http://loter.pl
http://www.skyscanner.pl
http://www.momondo.pl
http://www.ryanair.com
http://www.ryanair.com
http://www.wizzair.com


   /   PODRÓŻE   /   46

dróży w celu dowiezienia turystów do kurortów. W wielu 

wypadkach część miejsc w samolotach pozostaje niewy-

korzystana, a biura decydują się na sprzedanie ich bez 

dodatkowych usług (wycieczka, rezerwacja hotelu itd.) 

w korzystnej cenie, na krótko przed datą wylotu. Wśród 

popularnych w Polsce biur podróży lotnicze bilety czarte-

rowe kupimy m.in. w TUI, Neckermann, Itaka oraz Rainbow 

Tours. Rezerwacji dokonujemy na stronie internetowej da-

nego biura. Jest to ciekawa alternatywa dla wycieczek „all 

inclusive”, bowiem pozwala na samodzielne zaplanowanie 

pobytu w wielu interesujących miejscach.

Należy pamiętać, że letnie miesiące to tzw. wysoki sezon 

– im później zaczniemy szukać przelotów, tym trudniej bę-

dzie je zarezerwować w atrakcyjnej cenie. Z tego powodu 

warto zająć się tym jak najszybciej. Miłych podróży!

t_szykulski

Loty na lato

https://twitter.com/t_szykulski


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=10lHvd
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BOOKING.COM 
NOCLEGI NA CAŁYM ŚWIECIE

Booking.com – noclegi na całym świecie

W wakacyjnych podróżach drugą najistotniejszą kwestią jest rezerwacja zakwaterowania 

w interesującym nas miejscu. Do tego celu od lat wykorzystuję booking.com, o którym 

warto tutaj wspomnieć.

TOMASZ SZYKULSKI

http://booking.com
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Największą zaletą serwisu jest bogata baza 

miejsc noclegowych na całym świecie. Zalicza-

ją się do niej hotele, hostele, prywatne kwate-

ry, a także wiele innych form zakwaterowania. 

W ciągu ostatnich 3 lat ze strony skorzystałem 

kilkadziesiąt razy – niemal za każdym razem 

znajdując odpowiednie miejsce w interesującej 

mnie lokalizacji i rozsądnej cenie.

Booking.com odgrywa rolę pośrednika zawiera-

nych transakcji. Jest to istotne, bowiem stanowi 

zabezpieczenie w przypadku problemów z re-

zerwacją lub płatnością. Wiele obiektów zgadza 

się także na potwierdzenie rezerwacji przez po-

danie danych karty kredytowej na stronie, a na-

stępnie dokonanie płatności po dotarciu na 

miejsce lub bezpłatne odwołanie rezerwacji bez 

dodatkowych kosztów na kilka dni przed plano-

wanym pobytem.

Istotną zaletą jest także społecznościowy cha-

rakter serwisu. Recenzje tysięcy użytkowników 

z całego świata pozwalają na uzyskanie wia-

rygodnej opinii na temat wybranego miejsca. 

Przejrzysty system oceny obiektów zdecydowa-

nie ułatwia rezerwację i ogranicza potencjalne 

problemy na miejscu. Warto również wspomnieć 

o bardzo wygodnej aplikacji booking.com na 

iOS. Jej zalety najbardziej doceniłem, gdy na lot-

nisku w Waszyngtonie okazało się, że mój lot do 

Detroit został odwołany, a kolejny zaplanowano 

następnego dnia rano. W ciągu kilku minut zna-

lazłem i zarezerwowałem niedrogie zakwatero-

wanie na dodatkową noc. Aplikacja pozwala tak-

że na wygenerowanie karty Passbooka z danymi 

naszej rezerwacji. 

49Booking.com – noclegi na całym świecie
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Booking.com nie jest oczywiście jedynym ser-

wisem służącym do rezerwacji noclegów, jed-

nak – w mojej opinii – najwygodniejszym. Bo-

gata baza obiektów, możliwość potwierdzenia 

rezerwacji i dokonania płatności po przyjeździe, 

społecznościowy system oceny miejsc, a także 

wygodna aplikacja mobilna – to najważniejsze 

zalety tej strony, która zdecydowanie ułatwi pla-

nowanie wakacyjnej podróży.

Aplikację Booking.com pobierzecie z App Store.

t_szykulski

Booking.com – noclegi na całym świecie

https://itunes.apple.com/us/app/booking.com-hotel-reservations/id367003839?mt=8
https://twitter.com/t_szykulski


Najwyższej jakości kieszonkowe
Power Banki. Na każdą okazję!

Dostępne w sieci sklepów RTV EURO AGD, Komputronik, mediaexpert.

Make Life Simple™

 PowerPack LM3000 

Wbudowane kable ze złączami Micro--
USB i Lightning pozwolą szybko nałada-
ować urządzenia iOS i Android. Cztery 
diody sygnalizują poziom naładowania 
baterii. Pojemność 3000 mAh

PowerPack T2600 Multicolor

Power Bank nie musi być nudny. Różne 
wzory i kolory. Pojemność 2600 mAh.

PowerPack Digital

Stylowa aluminiowa obudowa ze 
szczotkowanym wykończeniem i wbu-
dowanym cyfrowym wyświetlaczem 
naładowania. Pojemności od 2600 mAh 
do 10 000 mAh.

Designed in USA

http://www.euro.com.pl/search.bhtml?keyword=PNY
https://www.komputronik.pl/search/pl/run/showProducts/1/hide_boxes/1//searchString/cG55/category/14508/?query=pny
http://www.mediaexpert.pl/produkty.html?query=pny&kat_id=&szukaj=1


WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Przeczytaj pełną relację na stronie 186...
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MAROKO
TANIO LUB DROGO, ALE ZA KAŻDYM RAZEM PIĘKNIE

Maroko – tanio lub drogo, ale za każdym razem pięknie



NOWOCZESNE
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MOBILNE
I SMART TV
DLA BIZNESU

NASZYCH KLIENTÓW TRAKTUJEMY 
JAK PARTNERÓW, PONIEWAŻ ROZUMIEMY, 
ŻE ICH SUKCES JEST NASZYM SUKCESEM.
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DWIE APKI NA IPADZIE… 
JAK IOS9 WPŁYNIE NA PRACĘ IPADONLY?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Jak wiecie, jestem fanem pracy na urządzeniach iOS (obecnie są to przede 

wszystkim iPhone 6 Plus oraz oczywiście mój iPad Air 2), więc interesowały mnie 

szczególnie informacje o przyszłości tych platform. Po kilku kwartałach odczu-

wanej przez Apple stagnacji w sprzedaży iPadów, ważnym dla firmy pytaniem 

było: co zrobić, aby tę platformę trochę ożywić.

Jak co roku w czerwcu, Apple na konferencji WWDC dla deweloperów prezentuje kierunek 

rozwoju swoich dwóch… a właściwie już trzech systemów operacyjnych: Mac OSX, iOS 

i w tym roku pierwszy raz – watchOS na zegarek.
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Bo iPad nie nadaje się do prawdziwej pracy.
Jednym z koronnych argumentów w dyskusji na temat pracy na iPadzie jest to, 

że można uruchomić na nim tylko jedną aplikację w danym momencie. Z jed-

nej strony jest to wielki atut. Utrzymanie koncentracji, dla wielu będące w obec-

nych czasach wyzwaniem, jest bardzo cenne. Toteż fakt, że na iPadzie skupia-

my się na jednej tylko rzeczy, nie dając się rozproszyć innym migającym wokoło 

okienkom, okazuje się pomocny.

Z drugiej strony, czasami człowiek potrzebuje 
mieć otwarte dwa okna jednocześnie!
No właśnie! Dlatego w iOS 9 pojawią się trzy rozwiązania, na które bardzo cze-

kam, a które jeszcze tylko podwyższą moją produktywność na iPadzie:

1. Slide Over – mieć zawsze Nozbe pod ręką!
Pierwsza sztuczka, jaką będzie można zrobić na iPadzie, to „slide over”. Jednym 

gestem pokazać można na 1/4 ekranu dodatkową aplikację, zrobić coś na niej 

i potem dodatkowym gestem ją zamknąć. Idealnym scenariuszem dla tej funkcji 

jest sytuacja, kiedy np. piszę ten felieton w aplikacji Editorial na iPadzie i przypo-

mina mi się, że muszę coś dodać do listy zadań na dziś. Robię więc „slide over”, 

pokazuje mi się aplikacja do zarządzania projektami i czasem (np. Nozbe) i do-

daję do niej nowe zadanie. Potem sprawnie wracam do pisania tekstu. Dzięki 

temu przeskakiwanie między aplikacjami jest łatwe i przyjemne. I udaje mi się 

zachować skupienie na bieżącym zadaniu.

2. Split View – dwie aplikacje naraz!
Wreszcie! Ponieważ w Nozbe wszystko najpierw piszemy po angielsku, a potem 

tłumaczymy treści na inne języki, w których dostępna jest aplikacja, bardzo czę-

sto muszę otworzyć dwa pliki tekstowe naraz, by móc je porównać. Teraz będę 

mógł to zrobić, otwierając jeden tekst w Editorialu, a drugi np. w AI Writerze.

Kolejny pomysł to: po jednej stronie przeglądarka Safari, a po drugiej Evernote 

do notatek. Możliwości są spore, a ekran iPada Air2 (na którym Split View będzie 

możliwy) jest na tyle duży, że ta funkcja może się bardzo przydać!

Dwie apki na iPadzie… Jak iOS9 wpłynie na pracę iPadOnly?
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3. Picture in Picture – czyli oglądamy wideo!
Kolejna bardzo przydatna sprawa, do której do tej pory wykorzystywałem 

iPhone’a. Czasami wykonujemy zadania, które trzeba zrobić, ale nie wymaga-

ją od nas wyjątkowego skupienia, więc w tym czasie można by coś obejrzeć… 

Teraz będzie to możliwe.

Funkcja ta może się też świetnie sprawdzić w nauce – np. oglądamy ciekawe wi-

deo i od razu robimy sobie z niego notatki. Polecam np. mój darmowy kurs „10 

kroków do maksymalnej produktywności”. Z każdej lekcji można się czegoś in-

teresującego dowiedzieć, więc, korzystając z nowej opcji „Picture in Picture”, 

warto notować pomysły, które zwiększą Twoją produktywność. Fajne, prawda?

iPad zacznie się lepiej sprzedawać?
Te trzy nowe funkcje mają duże znaczenie dla ekosystemu iPada. Po pierwsze, 

zmuszą część osób do kupienia nowego modelu, bo tylko na iPadzie Air2 do-

stępne są wszystkie usprawnienia. Na pozostałych Split View nie pociągnie.

„Problemem” iPada jest to, że jest świetny i na długo starcza. Moje córki do dziś 

z powodzeniem grają na odziedziczonym po mnie iPadzie pierwszej generacji 

z iOS 5, który ciągle się świetnie sprawdza. Myślę, że z tego powodu wielu posia-

daczy starych iPadów nie widziało do tej pory potrzeby kupienia nowego. Teraz 

to się może zmienić.

iPad staje się zatem poważniejszym narzędziem do 
pracy?
Druga sprawa, w zasadzie najważniejsza, to fakt, że nagle w oczach wielu scep-

tyków filozofii iPadOnly iPad stanie się dużo bardziej produktywnym kompute-

rem. Mam nadzieję, że wiele osób przekona się, że na krótsze wyjazdy wcale nie 

trzeba brać laptopa, bo iPad w zupełności wystarczy. Ja nawet w dłuższe podró-

że zabieram tylko iPada i iPhone’a. Do tej pory byłem wyjątkiem, ale myślę, że 

już niedługo.

A co Wy na to? Dajcie mi znać na Twitterze: MSliwinski

Dwie apki na iPadzie… Jak iOS9 wpłynie na pracę iPadOnly?

http://www.twitter.com/MSliwinski
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Nie chciałem go kupować. Nie widziałem dla niego żadnego zastosowania. Pomyślałem nawet 

przez moment, że założę swoje własne Muzeum Apple Watcha. W końcu go jednak kupiłem 

z zamiarem noszenia go przez miesiąc, aby go następnie sprzedać. A tymczasem minęło już 

czterdzieści dni, a ja nie wyobrażam sobie powrotu do klasycznego zegarka…
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APPLE WATCH 
PO 40 DNIACH

Apple Watch po 40 dniach
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Zdecydowałem się na model stalowy, a konkretnie na Apple Watch z czarną, sportową bran-

soletką. Model sportowy wykonany z aluminium również mi się bardzo podoba, ale głównym 

powodem mojej decyzji jest szkło szafirowe wykorzystane do ochrony wyświetlacza. Z moich 

wcześniejszych doświadczeń wiem, że prędzej czy później przywalę nim o coś, więc nie chcę 

od razu lecieć do sklepu po nowy zegarek. Do tego są jeszcze ceramiczne plecki – mam nadzie-

ję, że ich żywotność będzie dłuższa niż plastikowych w Sporcie.

Zegarek
Ten fragment będzie prawdopodobnie najbardziej zaskakującym elementem tej recenzji, 

ale Apple Watch to bardzo przyzwoity zegarek. Jako urządzenie do pokazywania czasu. 

Możemy wyświetlać go na dziewięć różnych sposobów (a kolejne pojawią się w watchOS 

2) i zmieniać tarczę w dowolnej chwili. Na początku myślałem, że będę korzystał tylko 

z jednej tarczy, może dwóch, a dzisiaj już widzę, że codziennie dobieram sobie inną, za-

leżnie od moich potrzeb. Najczęściej jest to chronograf, ale zdarza się, że korzystam z tar-

czy Modular, gdy potrzebuję wyświetlić na niej więcej informacji dodatkowych.

Apple Watch po 40 dniach
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Complications
Complications to termin znany z horologii, określający stopień komplikacji mechanizmu 

zegarka, który może nie tylko odliczać czas na tarczy, ale również pokazywać aktualną 

datę (najczęściej w okienku) lub na przykład obsługiwać dodatkową wskazówkę stopera. 

Apple zapożyczyło ten termin, ale określa on co innego. Każda tarcza ma kilka pól, któ-

re mogą być puste (czyli niewidoczne) lub mogą wyświetlać dodatkowe informacje, takie 

jak stan baterii, ikonkę uruchomiającą stoper, aktualną temperaturę, czas w innym mie-

ście lub strefie czasowej, liczbę spalonych kalorii oraz inne dane fitnessowe. Tych com-

plications jest sporo, a przybędzie ich jeszcze więcej – deweloperzy będą mogli tworzyć 

własne w watchOS, a więc dodatkowo będzie tam można wyświetlać na przykład numer 

bramki naszego najbliższego lotu, liczbę minut do przyjazdu taksówki z mytaxi lub setkę 

innych rzeczy, o których nie pomyślałem. Potencjał tutaj będzie ogromny i jestem bardzo 

ciekawy, co wymyślą deweloperzy.

Podpowiem tylko, że u mnie najczęściej goszczą trzy informacje dodatkowe na tarczach:

• podsumowanie fitnessu z danego dnia, w postaci kółek

• stan baterii (nadal go obserwuję, niepotrzebnie zresztą)

• aktualną pogodę

Bateria
Spodziewam się, że za kilka dni w końcu zrezygnuję z wyświetlania informacji o baterii, bo 

ta trzyma zaskakująco dobrze i w zasadzie nie mam potrzeby zerkania na nią co chwilę. 

Sporadycznie, gdy naprawdę dużo spaceruję i korzystam z funkcji fitnessowych, udaje mi 

się zejść do 10% – zdarzyło się to może ze trzy lub cztery razy, odkąd noszę Apple Watcha. 

Apple Watch po 40 dniach



Regularnie natomiast kończę dzień w rejonie 30-40%, często bliżej tej większej liczby. Mia-

łem też kilka sytuacji, gdzie zegarek miał jakieś szokujące wartości w rejonie ponad 50% 

– prawdopodobnie w tych dniach rzadziej zerkałem na jego tarczę. Dodam tylko, że wsta-

ję codziennie rano między 5:30 a 6:00 i kładę się spać pomiędzy 22:00 a 24:00.

Na Apple Watchu mam aktywne tylko i wyłącznie rozmowy telefoniczne, powiadomie-

nia o iMessages i SMS-ach oraz kilka wybranych aplikacji. Żadnego Twittera. Nic, co by 

mnie często niepokoiło. Najwięcej korzystam z wiadomości i w zasadzie prawie przestałem 

z nich korzystać na iPhonie. Dyktowanie działa zaskakująco dobrze, więc to moja prefero-

wana metoda wprowadzania danych. Przy okazji też wysyłam przynajmniej kilkanaście ry-

sunków dziennie oraz swoje tętno – odkąd moja żona nabyła swojego Apple Watcha jest 

to nasz podstawowy system komunikacji.

Moje zadowolenia wynika jednak z tego, że udaje mi się dotrzeć do końca dnia bez doładowy-

wania zegarka – to byłoby całkowicie niedopuszczalne. W rzeczywistości jednak chciałbym, aby 
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tego typu urządzenie wytrzymywało przynajmniej przez prze-

dłużony weekend (ale dwa dni z lekkim zapasem by wystar-

czyły), żebym mógł gdzieś pojechać bez potrzebny targania ze 

sobą kolejnego kabla i kolejnej ładowarki.

Ciekawostka – na urlopie w Maroku próbowałem ładować Ap-

ple Watcha z power banka. Za każdym razem przestawał łado-

wać przy około 50-60% naładowania. Do dzisiaj nie wiem, czy-

ja to wina.

Komunikacja
Apple podczas prezentacji Watcha wspominało o trzech 

cechach ich wearable, z których jedną z nich była właśnie 

komunikacja. A ta jest teraz możliwa na kilka nowych i in-

nowacyjnych sposobów. Po pierwsze są zwykłe SMS-y 

i iMessages, z tym że wprowadza się je głosem, zamiast kla-

Apple Watch po 40 dniach

Za przykład mogę też 
podać znajomego 
dewelopera Marka Moi, 
który kupił sobie Polar 
Loop i poszedł specjalnie 
na spacer, aby nabić sobie 
kalorii. Raz zapomniał 
włączyć aplikację, a przy 
drugim razie nie wziął go 
ze sobą.
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wiatury. Zupełnie tak jak na iOS. Sprawność tej funkcji niedawno się znacząco polepszyła 

i jest to zauważalne gołym okiem – Siri w tej kwestii naprawdę daleko zaszła i jeśli daw-

no nie próbowaliście niczego dyktować, to sugeruję przetestować tę funkcję. Dyktowa-

nie działa dokładnie tak samo na iOS i OS X jak na Apple Watch, więc nie trzeba daleko 

szukać. Po drugie – można wysłać emoji – zwykłe, znane z wszelakich systemów opera-

cyjnych oraz niezwykłe, które prawidło działają pomiędzy Apple Watchami. W rzeczywi-

stości są to animowane GIF-y, więc można je wysłać też innym osobom. Trzecią metodą 

jest „cyfrowy dotyk”, który składa się z trzech elementów: pacnięć (taps), rysunków oraz 

naszego tętna.

Z Iwoną nawet mamy już nasz własny język, polegający na tym pierwszym. Niestety obecnie 

obowiązuje on tylko pomiędzy 16:00 a 17:00 – nie będę na razie zdradzał szczegółów jego prze-

kazu. Więcej pomysłów na razie nie mieliśmy, ale zapewne z czasem coś sensownego ułożymy 

– w tej kwestii zapewne znacznie lepiej radzą sobie młodsi użytkownicy. Z rysunków korzystam 

kilkanaście razy dziennie, a tętno sobie wysyłamy też w określonych sytuacjach. Niestety, jako 

że oboje pracujemy, to spędzamy ze sobą mniej czasu, niż byśmy chcieli. Dotychczas znajdo-

waliśmy w trakcie dnia tylko kilka minut, aby porozmawiać ze sobą przez telefon. Ten zwyczaj 

podtrzymaliśmy, ale oprócz niego komunikujemy się również „cyfrowym dotykiem” i rysunka-

mi, znacznie częściej niż dotychczas SMS-ami. Niestety, aby to było możliwe, to obie osoby mu-

szą mieć iPhone’y i obie muszą mieć Apple Watche. Ale gdy się do tego dojdzie, to można na-

wiązać intymną komunikację, a nikt wokół nawet o tym nie wie. A jeśli zobaczy, to i tak nie 

zrozumie szczegółów takiego przekazu. Nastolatkowie to pokochają. Szczególnie ci zakochani 

w sobie. W sensie w innych nastolatkach. No chyba że ktoś jest narcyzem, nosi dwa Apple Wat-

che i komunikuje się sam ze sobą. W sumie czemu nie…

Apple Watch po 40 dniach
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Zdrowie
Liczyłem na to, że funkcje fitnessowe Apple Wat-

cha będą porządnie rozwiązane i po tych czterdzie-

stu dniach mogę z całą pewnością stwierdzić, że są 

genialne. A przynajmniej dla takich osób jak ja, któ-

re niekoniecznie wymagają absolutnie najwyższej 

precyzji w każdych warunkach, interaktywnych map 

przedstawiających przebytą trasę i tym podobnych 

rzeczy. Dla mnie istotne jest monitorowanie spala-

nych w trakcie dnia kalorii. Nie jest to możliwe bez 

pomiaru tętna, a różnice względem rzeczywisto-

ści w aplikacjach, które szacują te wartości, sięga-

ją nawet 50%. Aplikacje Health i Fitness sprawują 

się w tej kwestii idealnie, dając innym moim progra-

mom dostęp do danych. MyFitnessPal podlicza mi 

codziennie spożyte posiłki i kalorie w nich zawarte, 

a następnie odejmuje je od tych, które spaliłem od 

rana. Nie jest to w 100% precyzyjne, bo często sza-

cuję wagę swoich posiłków, ale rozbieżność nie po-

winna być większa niż 10%.

Apple Watch monitoruje trzy parametry w trakcie dnia. Pierwszym z nich są po prostu spala-

ne kalorie. Drugim jest funkcja nazwana „Stand” – podlicza, ile razy wstaliśmy zza biurka przy-

najmniej na minutę. Ostatnim jest czas, jaki poświęcamy na ćwiczenia. Jeśli nie ruszamy się za 

dużo, to Watch raz na godzinę prosi nas, abyśmy wstali i się chwilę poruszali – rzekomo ma to 

ogromny wpływ na zdrowie w późniejszych etapach życia. Nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem 

tego – dam znać za trzydzieści lat. „Exercise”, czyli ostatnia funkcja, wymaga od nas, abyśmy po-

ruszali się intensywniej przez przynajmniej trzydzieści minut w ciągu dnia. Wygląda na to, że 

próg tętna, który należy przekroczyć, aby zegarek zaczął klasyfikować ruch jako ćwiczenia, jest 

indywidualnie i automatycznie dobierany do nas na podstawie danych z Health. To tylko moje 

przypuszczenia, ale opieram to na podstawie skrajnych różnic pomiędzy mną a Iwoną – ma lep-

szą kondycję ode mnie (według mnie, bo ona twierdzi co innego) i potrzebuje większego wysił-

ku, aby u niej się to włączyło.

W praktyce największą zaletą Apple Watcha jest to, że on po prostu działa. Po pierwsze, moty-

wuje mnie codziennie do tego, aby się jeszcze trochę poruszać. Aby wstać zza biurka i ruszyć 
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swoje cztery litery. Po drugie, mam go zawsze przy sobie, więc nie muszę pamiętać o tym, żeby 

cokolwiek zabierać ze sobą. A kupiony przeze mnie rok temu pulsometr leży nieużywany… Za 

przykład mogę też podać znajomego dewelopera Marka Moi, który kupił sobie Polar Loop (lub 

podobny pulsometr na klatkę piersiową) i poszedł specjalnie na spacer, aby nabić sobie kalo-

rii. Raz zapomniał włączyć aplikację, a przy drugim razie nie wziął go ze sobą. A co jeśli mamy 

szansę na marsz, bieg, jazdę na rowerze lub siłownię w niespodziewanym momencie? Apple 

Watcha mam na nadgarstku, a pulsometr prawdopodobnie leżałby w domu.

Aplikacje natywne i trzecie
Obecnie natywne aplikacje działają dobrze – trochę dodatkowej optymalizacji momen-

tami nie zaszkodzi. Natomiast te trzecie – już niekoniecznie. W zasadzie jedyne dwa bar-

dzo sensowne programy, które warto mieć na zegarku dzisiaj, to PCalc Jamesa Thomso-

na [wersja Lite i pełna w App Store] i Overcast Marco Armenta [App Store]. Ta pierwsza 

ma całkiem sensowny UI, wspiera RPN i dyktowanie działań matematycznych, a ta druga 

jest znakomitym pilotem dla Overcasta na iPhonie, dzięki czemu nie trzeba wyjmować 

go z kieszeni.

Apple Watch po 40 dniach

To zegarek z funkcjami 
komputera na nadgarstku, 
a nie gadżet przypominający 
zegarek – istotna różnica.



   /   SPRZĘT   /   66

Fluoelaoelasotmerao
Najtańszy pasek w ofercie Apple jest również najlepszy. Nie żartuję. Fluoelastro… flu-

oesaltrome… fluoelastomerowa (czyli gumowa) bransoleta sprawuje się znakomicie. Jest 

bardzo przyjemna w dotyku, bardzo prosta w obsłudze, jeśli chodzi o montaż i demon-

taż z nadgarstka oraz dziecinnie prosta w czyszczeniu. Planuję sobie również dokupić Le-

ather Loop, gdy ten będzie w końcu dostępny w Polsce, ale tymczasem nie żałuję decyzji 

– spisuje się na medal.

FAQ
Prosiłem Was o zadanie swoich pytań – na najciekawsze odpowiadam poniżej.

Zasięg BT do iPhone’a
Jeśli chodzi o zasięg Bluetooth do iPhone’a, to nie sprawdzałem tego precyzyjnie, ale na 

oko oceniałbym to od kilkunastu metrów, jeśli w domu macie naprawdę grube ściany 

(80-100 cm), do około trzydziestu, jeśli są to ściany działowe. Na otwartej przestrzeni za-

pewne więcej.

Jest jednak kwestia zasięgu Wi-Fi, która jest w tym wypadku istotniejsza. Otóż jeśli oba urzą-

dzenia znajdują się w zasięgu tej samej sieci, nawet jeśli Apple Watch będzie poza zasięgiem 

Bluetooth, to nadal będzie otrzymywał informacje z iPhone’a.

Apple Watch po 40 dniach
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38 mm vs 42 mm
Temat koperty jest z mojego punk-

tu widzenia prosty – 38 mm jest 

dla kobiety o małych nadgarstkach 

(naprawdę małych!), a 42 mm dla 

wszystkich mężczyzn oraz dla kobiet 

o normalnych nadgarstkach. Wolę 

większe zegarki, a należy pamię-

tać, że 42 mm w przypadku Apple 

Watcha to wymiar pionowy – zega-

rek jest węższy i dzięki temu wca-

le nie tak duży jak tradycyjna, okrą-

gła 42 mm koperta. Dla porównania, 

większy model jest maleńki optycz-

nie w porównaniu z moim 45,5 mm 

mechanikiem.

Bateria pomiędzy modelami
Pozostaje jeszcze kwestia baterii pomiędzy modelami – Apple w swoich parametrach 

technicznych wylicza czas pracy dla modelu 38 mm. Model większy ma większą baterię 

i wygląda na to, że większy ekran nie pobiera proporcjonalnie więcej prądu. To kolejny 

plus przy wyborze 42 mm modelu. Nie można też zapomnieć o tym, że wygodniej nawi-

guje się większy ekran, przynajmniej moimi palcami.

Dokładność pomiarów z GPS-em i bez niego
Dzięki temu, że Iwona ma Apple Watcha oraz że często razem chodzimy na spacery, 

miałem okazję przetestować dokładność tych pomiarów w dwóch sytuacjach (ona ma 

swojego od zaledwie czterech dni). Na wstępie podpowiem, że swojego kalibrowałem 

z GPS-em zgodnie z zaleceniami Apple, ale i tak zawsze mam iPhone’a przy sobie, więc 

liczy on dystans na podstawie informacji z satelit. Iwona ma wyłączoną funkcję przeka-

zywania informacji z GPS-a do Apple Watcha i nie przeprowadzała kalibracji (która pole-

ga na 20-minutowym spacerze na otwartej przestrzeni stałym tempem). Dzisiaj według 

swojego Apple Watcha pokonałem pieszo dystans 6,83 kilometrów, a według jej – 6,78 

km – różnica wynosi 50 metrów na jej niekorzyść. Wczoraj spacerowaliśmy po Łazien-

kach Królewskich – mój wynik to 3,73 km, a jej 3,78 km – ponownie 50 metrów, ale tym 

razem na jej korzyść.

Apple Watch po 40 dniach
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Z mojego punktu widzenia to znakomita pre-

cyzja, ale pamiętajcie, że samo badanie nie jest 

precyzyjne.

Jak słuchać podcastów?
To obecnie najbardziej problematyczna kwe-

stia. Obecny SDK dla Apple Watcha nie przewi-

duje, aby deweloper mógł streamować dźwięk 

z iPhone’a do Apple Watcha. Nie przewiduje też, 

aby jakakolwiek aplikacja mogła przenosić pliki 

audio na pokład Apple Watcha – to może tylko 

natywna od Apple’a. Tym samym jedyny spo-

sób, żeby słuchać podcastów podczas biegu 

bez iPhone’a to stworzyć z nimi playlistę w iTu-

nes, zsynchronizować ją z iPhone’em i następnie 

z Apple Watchem. Taki workflow miałem w cza-

sach pierwszego modelu telefonu firmy z Cu-

pertino. Polecam poczekać do jesieni, do debiu-

tu watchOS 2 – deweloperzy otrzymają wtedy 

większe możliwości i nie wątpię, że Marco spró-

buje stworzyć coś ciekawego w tym zakresie.

Apple Watch po 40 dniach
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Na koniec
Czterdzieści dni temu spakowałem swoje me-

chaniczne zegarki do pudełek i schowałem 

przed kurzem, światłem i innymi szkodliwy-

mi rzeczami. Myślałem, że będę bardzo za nimi 

tęsknił. Fakt, że trochę mi ich brakuje, ale ze 

względu na „kółka”, które przecież muszę za-

mknąć w Workout.app, nawet nie korci mnie 

zmiana na jeden lub dwa dni. Miałbym wtedy 

dziurę lub trzy, a tego nie jestem w stanie zaak-

ceptować. Ciekawy jestem, czy z czasem coś mi 

się zmieni w tej kwestii, ale obecnie niczego ta-

kiego się nie spodziewam.

Apple Watch to bardzo intymne urządzenie. To ze-

garek z funkcjami komputera na nadgarstku, a nie 

gadżet przypominający zegarek – istotna różnica. 

Do jakości wykonania nie mam absolutnie żadnych 

zastrzeżeń, a to zdarza mi się rzadko. No i pomimo 

że chodzę z nim regularnie pod prysznic i nie oba-

wiam się zanurzać go w basenie, to żałuję jedynie, 

że nie potrafi mierzyć liczby przepłyniętych base-

nów. Jednak do bardziej zaawansowanych sporto-

wych czynności są specjalne narzędzia. Szkoda tyl-

ko, że żaden nie jest tak transparentny i wygodny, 

jeśli chodzi o obsługę.

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n


PO DWÓCH MIESIĄCACH 
Z APPLE WATCH

MICHAŁ ZIELIŃSKI, FOT. ALEKSANDER BIEROŃSKI

Kiedy Apple wprowadzało pierwszego Macintosha, mnie nie było na świecie. Kiedy Apple 

wprowadzało pierwszego iPoda, nie byłem zainteresowany technologią. Kiedy Apple 

wprowadzało pierwszego iPhone’a, uznałem go za największy niewypał w historii telefonów 

komórkowych. Kiedy Apple wprowadzało pierwszego iPada, miałem mieszane uczucie. 

Kiedy Apple wprowadziło pierwszego Apple Watcha, również nie byłem przekonany do tego 

pomysłu. Mimo to 25 kwietnia wyjąłem z pudełka swój egzemplarz: 38-milimetrowy model 

Sport z niebieską opaską.
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Od tego dnia minęło sporo czasu. Część z Was zdążyła nabyć swoje Apple Watche, niektórzy je 

już nawet sprzedali, a potem szybko wrócili do smartzegarka od Apple. Ba. Samo Apple zdążyło 

zaprezentować drugą odsłonę watchOS − systemu operacyjnego, który napędza opisywany ze-

garek. Recenzje urządzeń zazwyczaj są pisane po tygodniu użytkowania sprzętu. Przyjęło się, 

że to czas potrzebny na zapoznanie się z filozofią i technologią stojącą za danym produktem. 

Minęły już blisko dwa miesiące z Apple Watchem i ciągle odkrywam coś nowego.

To, co zrobiło Apple, jeśli chodzi o sprzęt
Stylistyka Apple Watch jest dyskusyjna. Mnie z początku nie przypadła do gustu i ciągle 

nie uważam go za dzieło sztuki, jednak od ostatniego września wygląd zegarka zdążył 

mi się na tyle opatrzyć, że nie zwracam na niego specjalnej uwagi. Nie jest to iPhone 4, 

który cieszył oko, ale również nie odraża. Ot, po prostu jest tam sobie na nadgarstku. Być 

może gdybym zdecydował się na droższy model stalowy, sprawa wyglądałaby inaczej, 

ale w przypadku tańszego, aluminiowego Sporta jest tak a nie inaczej.

Jak pewnie wiecie, do obsługi Watcha używamy ekranu dotykowego, komend głosowych, 

przycisku bocznego oraz pokrętełka o wdzięcznej nazwie Digital Crown. Z początku uważałem 

je za bzdurę, ale teraz nie wyobrażam sobie powrotu do smartzegarka bez tej funkcji. Ani ma-

zianie palcem po malutkim wyświetlaczu, ani klikanie przyciskami nie jest równie wygodne czy 

efektywne. Produktowi Apple należy się korona za tę koronkę.

Po dwóch miesiącach z Apple Watch



Podobnym sukcesem jest system Taptic Engine. 

W dużym uproszczeniu są to wibracje, dzięki któ-

rym wiemy o przychodzących powiadomieniach. 

W przeciwieństwie do wibracji, które znajdziemy 

chociażby w iPhonie, te nie irytują w żaden sposób. 

Zamiast trzęsawek czujemy na nadgarstku delikat-

ne puknięcie. Doceniam również bezszelestność 

działania samego silniczka. Na drugiej ręce noszę 

opaskę Jawbone UP, która wibracjami przypomi-

na o konieczności przejścia się co 45 minut. Szkoda, 

że poza mną o tym przypomnieniu wie każdy, kto 

stoi w promieniu jednego metra ode mnie, właśnie 

przez szalenie głośny silniczek wibracyjny. Duży 

plus dla Apple.

Na koniec tej sekcji chciałbym wspomnieć o tym, 

co zdecydowanie wyróżnia aWatcha na tle konku-

rencji. Mianowicie można w nim wymieniać paski. 

Ale to nie wszystko. Cały proces jest banalny. Wy-

starczy poluzować blokadę przyciskiem i wysu-

nąć pasek, po czym w wolne miejsce wsunąć nowy. 

Tyle. Żadnych śrubokrętów, gubienia części czy wi-

zyt u zegarmistrza. Najlepsze jest to, że praktycznie 

każdy pasek można dostosować do aWatcha dzię-

ki zestawowi adapterów, które można kupić za oko-

ło 100 złotych. Gdy piszę te słowa, mój zegarek jest 

przypięty paskiem, który nosiłem od prawie roku 

przy swoim Timeksie. Na razie wybór tych akceso-

riów nie jest duży, ale za dwa, trzy lata paski dla Ap-

ple Watcha będą tym, czym dla iPhone’a są etui. To 

też rodzi pytanie, czy w przyszłości Apple umożliwi 

zakup samego zegarka, bez ich fabrycznego paska?
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To, co Apple zrobiło, jeśli chodzi o oprogramowanie
Apple Watch działa pod kontrolą systemu o bardzo jasnej nazwie − watchOS. Gdybym miał-

bym wskazać na jedną, największą wadę zegarka, to zdecydowanie watchOS przyszedłby 

mi na myśl jako pierwszy. Nie twierdzę, że on jest zły, wręcz przeciwnie. Jednak w tym sys-

temie widać, że Apple do dzisiaj nie do końca rozumie, czym sam Watch ma być.

Tam się zwyczajnie za dużo dzieje! Gdy podnoszę nadgarstek z zegarkiem, w oczy rzuca się cy-

frowa tarcza, gdzie poza czasem widzimy do pięciu dodatkowych małych widżetów. Z kolejną 

aktualizacją będziemy mogli tam dodawać również szczątkowe informacje z aplikacji trzecich. 

Jeśli potrzebujemy trochę więcej informacji, sięgamy po Glances, które są ulokowane jakby rzą-

dek niżej w porównaniu z cyferblatem. Aby dostać kolejną część danych, należy otworzyć apli-

kację na zegarku. Jeśli i to okaże się niewystarczające, trzeba będzie sięgnąć po telefon.

Świetnym przykładem jest tutaj aplikacja Kalendarza, która nie potrafi wyświetlać innych mie-

sięcy niż ten aktualny. W pewnym momencie dochodzimy do absurdu, w którym żeby spraw-

dzić, jaka data będzie za dwa dni, trzeba użyć iPhone’a.

Jest też inny problem: nie ma jak obsługiwać aWatcha jedną ręką. Jeśli w jednej ręce mamy tor-

bę, a na drugiej zegarek, to albo trzeba odłożyć torbę, albo trzeba przełożyć ją do tej ręki z ze-
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garkiem i wymachiwać nią w przedziwny sposób, aby aktywować ekran aWatcha. Zazwyczaj 

w moim przypadku kończy się na przewijaniu nowych powiadomień nosem i pokrętną próbą 

wykonania jakiejkolwiek akcji z nimi.

Nie byłbym sobą, gdybym nie przyczepił się do jeszcze jednej bzdury. Z centrum powiadomień 

zegarka (które, swoją drogą, można wywołać tylko z jednego, konkretnego miejsca w systemie) 

otwieramy zbliżające się wydarzenia zachowane w Passbooku. W przypadku kart pokładowych 

na samolot mamy kod QR, który jest skanowany podczas przechodzenia przez bramkę. Ów kod 

znajduje się w dolnej części karty, więc trzeba do niego przewinąć, najlepiej koronką. Aby został 

poprawnie odczytany, zostaje on powiększony po ustawieniu go w środku ekranu. Niestety, 

z jakiegoś powodu nie jest to absolutnie ostatnia część panelu, więc zamiast wykonać porząd-

ny, zamaszysty ruch koronką trzeba idealnie wcelować w rysunek. Nie muszę mówić, jak bardzo 

jest to wkurzające, kiedy po długim biegu przez kontrolę na lotnisku ledwo zdążamy na samo-

lot i próbując na niego wejść, kontrolujemy małą koronkę trzęsącą się ze stresu ręką.

Oczywiście, nie wszystko w watchOS jest tragedią. Bardzo podoba mi się odpisywanie na SMS-

-y przy użyciu wcześniej zdefiniowanych odpowiedzi lub dyktowania. Codziennie doceniam 

część fitnessową, która dba abyśmy się odpowiednio dużo ruszali i przypomina o konieczności 

zrobienia przynajmniej minutowej przerwy po każdej godzinie siedzenia. Bardzo lubię możli-

wość szybkiej zmiany tarczy, dzięki czemu przy odpowiednich okazjach mogę nadać aWatcho-

wi bardziej elegancki wygląd. Wreszcie, kontrolowanie muzyki. Bardzo często mam podłączo-

ny telefon pod głośniki zewnętrzne i możliwość wybrania piosenki czy regulowania głośności 

z nadgarstka jest dużym udogodnieniem.

To co zrobili programiści
Zaraz po premierze Watcha nazwałem Apple „królem aplikacji” i do dzisiaj wiele się nie 

zmieniło. Apple uwielbia programistów, programiści uwielbiają Apple. To symbioza, któ-

ra działa i dzięki której obie struktury mają się zdecydowanie lepiej. Zaskoczeniem nie 

jest więc, że Apple Watch pozwala na używanie aplikacji z App Store.

Programiści mogą tworzyć specjalne dodatki do swoich programów, które potem są otwiera-

ne na Apple Watchu (ponieważ trudno to dzisiaj nazywać pełnymi aplikacjami) od listopada ze-

szłego roku. Efekt był taki, że w dniu premiery dostępne było ponad 3000 pozycji. Brzmi impo-

nująco, dopóki nie zaczniemy z nich korzystać.

Po dwóch miesiącach z Apple Watch
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Już pal licho, że wszystko działa zabójczo powoli. Większość z tych aplikacji jest kompletnie po-

zbawione sensu na zegarku. Pojawiła się moda, aby absolutnie każdy miał swój program w ze-

garkowej wersji. To byłoby w porządku, gdyby ktoś zastanowił się, po co tworzy tę wersję. Weź-

my takiego Twittera. Na Apple Watchu możemy przeglądać timeline (czyli wszystkie tweety 

osób, które obserwujemy) oraz lokalne trendy. Po co? Czy nie lepiej byłoby, gdyby pojawiły się 

tam informacje o liczbie interakcji, które zgarnęliśmy w ostatnim czasie? Albo liczba tweetów, 

które będziemy mieli do przeczytania, gdy otworzymy aplikację na telefonie. Lepszym pomy-

słem nawet byłoby wyświetlanie wiadomości prywatnych.

Przez niewielki wyświetlacz i specyficzny sposób obsługi przemyślany projekt aplikacji ma jeszcze 

większe znaczenie niż w przypadku wersji iPhone’owej. Świetnie to widać na przykładzie dwóch 

pozycji z dziedziny transportu: MyTaxi oraz Uber. Obie są proste, ale ta pierwsza pokazuje, gdzie 

dokładnie zamawiamy taksówkę, w przypadku Ubera musimy podejrzeć lokalizację na telefonie.

A jak to wszystko się sprawuje?
Apple Watcha odebrałem w sobotę wieczorem. Do nocy był skonfigurowany, od następ-

nego poranka używam go praktycznie bez ustanku. Jest to pierwsze narzędzie, które 

bardzo płynnie weszło w mój workflow. Nie musiałem się zastanawiać, jak z niego korzy-

stać – po prostu to robiłem.
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No tak, ale jak to się ma do tego, co wcześniej pisałem? Ano z rozbudowanych funkcji Watcha 

w ogóle nie korzystam. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio otworzyłem jakąś aplikację na 

zegarku, kiedy skorzystałem z innego Glances niż kontrola muzyki. Nawet podczas ostatniej po-

dróży przestałem używać Passbooka na zegarku, a zamiast tego wybrałem iPhone’a.

Prawdopodobnie dlatego, gdy ktoś pyta mnie, czy kupować Apple Watcha, odpowiadam, 

że na razie nie. To jest fajny gadżet, fajny bajer, fajny dodatek, ale nic poza tym. A przynaj-

mniej na razie.

A jak będzie wyglądać przyszłość?
Na ostatniej konferencji dowiedzieliśmy się, że przyszłość będzie rysowana jeszcze bar-

dziej rozbudowanymi aplikacjami. Programiści będą mogli tworzyć programy, które od 

początku do końca będą działały na zegarku, a do dyspozycji będą mieli praktycznie 

wszystko, co w aWatchu jest dostępne.

Z tym, że ja nie wiem, czy dokładnie na to czekam. Pobieranie danych z telefonu zdaje się opty-

malnym rozwiązaniem, o ile te dane są prezentowane w sensowny sposób, a tego Watch nie 

robi. Korzystając z zegarka, mam wrażenie, że Apple wie, jak to zrobić, czym to zrobić, ale nie 

wie, po co to robi. Dopóki nie zostanie ustalony jakiś prawdziwy cel istnienia Apple Watcha, do-

póty to będzie urządzenie, które będziemy nazywać tylko gadżetem. A teraz przepraszam, bo 

zegarek krzyczy, żebym wstał.
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TEAC – HA-P90SD

JAROSŁAW CAŁA

Kto by pomyślał, że na łamy naszego pisma trafi recenzja przenośnego odtwarzacza 

muzycznego, na którym nie widnieje logo nadgryzionego jabłka? Ja na pewno się tego nie 

spodziewałem. Więcej pieniędzy postawiłbym na to, że już nigdy żadnej recenzji takiego 

urządzenia nie przyjdzie mi napisać.
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Uśmiercenie iPoda Classic zabolało mnie bardziej niż wszystkie porażki reprezentacji polskiej 

w piłkę nożną. Myślę, że w tej kwestii Apple już jakiś czas temu podjęło decyzję. To koniec kul-

towych iPodów, bardzo możliwe, że nie będzie już kolejnych generacji modeli Nano i Touch. 

Taki produkt jak przenośny odtwarzacz muzyki musiał w końcu podzielić los swoich poprzedni-

ków – walkmana i discmana.

Jak widać, życie redaktora iMagazine potrafi zaskakiwać 

i przynosi takie niespodzianki jak ta − odtwarzacz HA-P90SD 

firmy TEAC, który jest jak żyjący Tyranozaur Rex w muzeum 

zapełnionym wypchanymi eksponatami dinozaurów. TEAC, 

tworząc taki odtwarzacz, poszedł w absolutną niszę, a co za 

tym idzie – konkurencji praktycznie nie ma. Inaczej nie da się 

wytłumaczyć urządzenia przenośnego o wadze zbliżonej do 

cegłówki, które ma czarno-biały wyświetlacz, nie ma Wi-Fi, 

a kosztuje tyle co sprowadzony opel astra II z aluminiowymi 

felgami. Coś takiego nazywa się właśnie nisza. Spokojnie, bez 

dłuższego zastanowienia mógłbym wypisać dwadzieścia trzy 

wady tego urządzenia, ale nie zamierzam tego robić, ponie-

waż zawsze na początku jest ten jeden plus HA-P90SD, który 

od razu wykreśla całą listę minusów. Jest nim jakość muzyki, 

jaka wydobywa się z tego odtwarzacza i to jest jedyna rzecz, 

Jak widać, życie redaktora 
iMagazine potrafi zaskakiwać 
i przynosi takie niespodzianki 
jak ta − odtwarzacz HA-
P90SD firmy TEAC, który jest 
jak żyjący Tyranozaur Rex 
w muzeum zapełnionym 
wypchanymi eksponatami 
dinozaurów.
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która powinna interesować nas przy zakupie. Wszystko inne przestaje się liczyć, nagle nieważne 

są jego wymiary, sposób obsługi i brak jakichkolwiek nowoczesnych rozwiązań.

TEAC HA-P90SD jest solidnym kawałem aluminium i może również skutecznie służyć do sa-

moobrony. Ciężka konstrukcja zakończona ciekawymi, wyrastającymi z obudowy krawędzia-

mi, może okazać się niebezpieczna. HA-P90SD wygląda jakby wypadł z samochodu Mad Mak-

sa − ta konstrukcja ma w sobie coś postapokaliptycznego, co sprawia, że nie można oderwać 

od niej wzroku. Z jednej strony toporna i prosta, a z drugiej niezwykle intrygująca i nowocze-

sna. Zastosowane aluminium ma też swój udział w jakości odtwarzanej muzyki, ponieważ mi-

nimalizuje wpływ zewnętrznego szumu na układy elektroniczne. Front urządzenia to prosty, 

monochromatyczny wyświetlacz, na który procesor poświęca tylko minimalną ilość swoich ob-

liczeń. Z przodu znajduje się również dobrze nam znane kółko do sterowania. Oczywiście nie 

jest to click wheel, ale częściowo spełnia swoje zadanie. Szkoda, że kółko nie jest wciskane, co 

zatwierdzałoby operacje. Do zatwierdzania TEAC przewidział dodatkowy sterownik na prawej 

krawędzi urządzenia. Obok niego znajduje się jeszcze blokada „hold” i czytnik kart pamięci mi-

cro SD. Karty micro SD są jedyną formą pamięci odtwarzacza. W jego górnej części znajdzie-

my duży, klasyczny potencjometr służący również do włączania i wyłączania. Nieraz pisałem 

o tym, że jestem wielkim fanem tego typu potencjometrów, więc w moich oczach tym zagra-

niem TEAC zyskał kilka punktów. Góra skrywa jeszcze dwa 3,5 mm złącza jack, jedno z nich jest 

TEAC – HA-P90SD
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słuchawkowe, a drugie to Line In i co ciekawe – Di-

gital. Dolna część przeznaczona jest na złącza USB 

oraz zasilanie. W aluminiowej obudowie TEAC za-

stosował akumulator litowo-jonowy, który wystar-

cza na średnio pięć godzin słuchania, wszystko za-

leżne jest od źródła.

Trzymając w ręku HA-P90SD, ma się uczucie, że 

to nie jest zwykły przenośny odtwarzacz muzy-

ki. Jest ono jak najbardziej prawidłowe. TEAC stwo-

rzył urządzenie łączące sekcję wzmacniacza, od-

twarzacza, przetwornika cyfrowo-analogowego 

oraz zaawansowanego wzmacniacza słuchawkowe-

go. Środek tego sprzętu przypomina najnowocze-

śniejszą, miniaturową elektrownię atomową, która 

jest w stanie zasilić spore państwo. Użyte elemen-

ty elektroniczne są powodem wysokiej ceny, ale to 

właśnie dzięki nim efekt końcowy jest piorunujący.

TEAC zrobił wszystko, żeby w tak stosunkowo nie-

wielkiej obudowie zmieścić najlepsze układy do-

stępne na rynku. Mózgiem odpowiedzialnym za 

przeliczenia jest wysokowydajny procesor Black-

fin, a rola serca pompującego ogrom mocy przy-

padła przetwornikowi Burr-Brown PCM1795. Cy-

frowo-analogowy przetwornik wyposażony jest 

w zegar sterujący z dwoma precyzyjnymi oscyla-

torami kryształowymi, które są kluczowym ele-

mentem w obróbce i perfekcyjnej synchronizacji 

cyfrowego dźwięku. Wzmacniaczem operacyj-

nym jest OPA1603, czyli kolejny topowy układ fir-

my Burr-Brown. Oprócz tego HA-P90SD ma jesz-

cze wzmacniacz słuchawkowy klasy AB. Zrobiło 

się trochę ciężko, prawda? Uwierzcie mi, cały opis 

techniczny tego sprzętu musiałem przeczytać kilka 

razy, żeby uzmysłowić sobie, jakim farszem TEAC 

TEAC – HA-P90SD

Spokojnie, bez dłuższego 
zastanowienia mógłbym wypisać 
dwadzieścia trzy wady tego 
urządzenia, ale nie zamierzam tego 
robić, ponieważ zawsze na początku 
jest ten jeden plus HA-P90SD, który 
od razu wykreśla całą listę minusów.



   /   SPRZĘT   /   81

naszprycował swoje danie. Przejdźmy do praktyki, bo ta pochłonęła mnie jak nowo odkryta ja-

skinia pochłania grotołaza. Zamknąłem się w pokoju pośród wszystkich moich sprzętów grają-

cych i nie miałem ochoty stamtąd wychodzić przez długi czas. W ruch poszły wszystkie możli-

we słuchawki, w każdej z możliwych konfiguracji. Przeglądaniu biblioteki bezstratnych plików 

muzycznych nie było końca. Czułem się tak, jakbym na nowo odkrywał wiele ulubionych al-

bumów. Szczegółowość wszystkich niuansów zawartych w nagraniach spowodowała, że dużo 

z nich słuchałem po trzy razy. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to niesamowity smak, w jaki 

HA-P90SD podaje muzykę. Wszystkie dźwięki są poukładane jak przestraszone dzieciaki na lek-

cji prowadzonej przez samego dyrektora szkoły. Żadnych różnic między dołem, środkiem czy 

górą, pasma są zgranym zespołem i uzupełniają się 

świetnie. Spodziewałem się, że wszystko będzie pod-

bite i uderzy we mnie z niewyobrażalną siłą, ale nic 

takiego nie miało miejsca. Efekt był diametralnie inny 

– ta siła polega na dokładności w odzwierciedleniu 

każdego dźwięku. Na szerokości sceny i przekaza-

niu muzyki w taki sposób, w jaki autor sobie tego ży-

czył. Takie odczucie miałem na każdym sprzęcie, któ-

ry oczywiście w ogóle zasługuje na podłączenie do 

tego odtwarzacza. Słuchawki, które powędrowa-

ły gdzieś w zapomnienie, na nowo odzyskały swój 
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blask. Nie spotkałem się jeszcze z urządzeniem, które jest w stanie wycisnąć absolutnie wszyst-

ko z każdego sprzętu.

Pliki jakości 320 kbps są nie do przyjęcia, brzmią jak trzydziestoletnie kasety wąsatego kierowcy 

PKS-u. TEAC HA-P90SD najzwyczajniej w świecie gardzi nimi i nie życzy sobie, żeby ktokolwiek 

próbował je odtwarzać. W grę wchodzą tylko najcięższe pliki, na czele z najbardziej zaawanso-

wanym formatem DSD, o którym mówi się, że to przyszłość bezstratnej muzyki. Niestety nad-

gryziony format lossless nie jest obsługiwany, ale to nie koniec świata.

Ratuje nas złącze USB, do którego przez przewód Lightning podłączymy naszego iPhone’a. Od-

palamy aplikację Tidal, ustawiamy jakość Hi-Fi i odpływamy. W takim zestawieniu bardzo długo 

testowałem HA-P90SD i taki rodzaj interakcji spodobał mi się najbardziej. Nie tracimy na jakości, 

a sterowanie odbywa się przez iPhone’a. Możliwości tego aluminiowego potwora są ogromne, 

sprawdza się na tak wielu płaszczyznach, że jestem w stanie w jednej chwili zamienić na niego 

wiele sprzętów, które od teraz stają się dla mnie zbyteczne. Zastanawiam się, gdzie są te dwa-

dzieścia trzy wady, o których pisałem na początku. Przecież wada jest tylko jedna i jest nią stan 

mojego konta. Nie wiem, co musiałbym powiedzieć żonie, żeby bez krzyków zgodziła się na 

wydanie kwoty 2699 zł na przenośny odtwarzacz muzyki. Może nie trzeba nic mówić, wystar-

czy przekonać ją, żeby odsłuchała na nim swój ulubiony utwór.

TEAC – HA-P90SD             

Dane techniczne:
• Moc wyjściowa: 0,17 W

• Impedancja głośników: 8 Ω

• Typ wzmacniacza: Cyfrowy

• Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 80 kHz

• Stosunek sygnał/szum: 105 dB

• Zniekształcenia THD: 0,004%

• Wymiary (S x W x G): 69,6 
× 21,5 × 123 mm

• Waga: 0,28 kg

TEAC – HA-P90SD

calamuzyka

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


CREATIVE 
SOUND BLASTER X7

JAROSŁAW CAŁA

Pisaliśmy już o tym, że firma Creative po raz kolejny chce zdobyć rynek podzespołów 

komputerowych, który blisko dwadzieścia lat temu zdecydowanie należał do nich. 

Niezapomniane karty dźwiękowe Sound Blaster czy akceleratory graficzne VooDoo to już 

ikony, które dawały odpowiedni respekt na osiedlu. Czasy się zmieniły, a użytkownicy mający 

olbrzymi wybór na rynku stali się zdecydowanie bardziej wybredni. Dlatego firma Creative być 

może już nie rządzi rynkiem tak wyraźnie jak na przełomie wieku, ale w dalszym ciągu potrafi 

mocno wyróżniać się na tle konkurencji.
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Szczególnie widać to w ostatnich latach, gdy producent z Singapuru wrócił do formy i wyraź-

nie złapał drugi oddech. Odzwierciedleniem tego są świeże, bardzo ciekawe produkty trafiające 

na rynek. Przykładem może być bardzo udana seria przenośnych wzmacniaczy słuchawkowych. 

Jednego z nich używam na co dzień i muszę przyznać, że rzadko się z nim rozstaję.

Tym razem trafił do nas topowy produkt spod znaku Sound Blaster, model X7, który został uzu-

pełniony głośnikami E-MU XM7.

X7 jest biurkowym systemem marzeń dla każde-

go, kto kocha kompatybilność, z którą w parze 

idzie wysoka jakość. Mało na rynku jest podobnych 

urządzeń, a biorąc pod uwagę cenę, to można na-

wet stwierdzić, że nie znajdziemy nic podobne-

go. Nawet nie wiem, od czego zacząć przedstawia-

nie tego produktu. Przypomina to trochę sytuację, 

w której Michael Buffer, amerykański konferansjer 

bokserski, przedstawia przed walką utalentowane-

go boksera. Czasami taka prezentacja wydaje się 

nie mieć końca: „Mistrz kategorii lekkiej, piórkowej 

i koguciej, dwadzieścia pięć walk wygranych przed 

czasem, żadnej przegranej…”. Czym jest SoundBla-

ster X7? „Let’s get ready to rumble”.

Creative – Sound Blaster X7
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Creative opisuje to urządzenie w ten sposób: funkcjonalny system o wysokiej jakości dźwię-

ku HRA, służy jako zewnętrzny konwerter USB DAC oraz potężny wzmacniacz audio z technolo-

gią Bluetooth o niskiej latencji i funkcją dekodowania sygnału Dolby Digital. Te wszystkie funk-

cje mieszczą się w stosunkowo niewielkiej obudowie, co jeszcze bardziej zadziwia. X7 wygląda 

nowocześnie, ciekawy kształt przypominający trochę trapez przykuwa uwagę. Jest jak pudełko 

przywiezione z obcej planety przez Transformersów. Dla mnie najpiękniejszym elementem kon-

strukcji jest to, co znajduje się na jej spodzie. Dziwne? Nie do końca, bo właśnie tam jest klapka, 

po której otwarciu serce zaczyna mocniej bić. Creative chciał pokazać, z jakich elementów stwo-

rzony został X7. Konkretnie chodzi o kondensatory „Fine Gold” firmy Nichicon, przy czym „gold” 

w nazwie nie jest przypadkowe. Są piękne i powinny zostać przeniesione w centralne miejsce 

urządzenia, a zamiast czarnej klapki powinno być szkło, przez które cały czas byłyby widoczne. 

Z przodu duże, podświetlone pokrętło służące za potencjometr sprawdza się doskonale. Jestem 

wielbicielem tego typu rozwiązań, jego czułość skalibrowana jest dokładnie tak, jakbym sobie 

tego życzył. Na przednim panelu znajdują się jeszcze dwa przyciski i trzy złącza jack. Dwa z nich 

dla słuchawek 3,5 mm oraz 6,3 mm oraz jedno wejście dla mikrofonu. Oprócz tego front urzą-

dzenia skrywa jeszcze dwa dobrej jakości mikrofony, które dokładnie zbierają i filtrują wszystko 

w jego zasięgu. Tak więc trzeba uważać, bo sprzęt szpiegowski jest ostatnio w modzie.

Wróćmy jeszcze do złączy, gdyż w tej materii Creative po prostu oszalał. Pomyślał o wszystkim, 

tworząc prawdziwą bestię połączenia. Mam wrażenie, że prawdopodobnie podłączylibyśmy do 

niego nawet elektroniczną maszynę do pisania. Wiem, że nic by z tego nie wynikło, ale podłą-

Creative – Sound Blaster X7



czyć można. Oczywiście żartuję, ale prawda jest taka, że jedno urządzenie wielkości tostera po-

trafi przejąć kontrolę nad wszystkimi elektronicznymi sprzętami, jakie mamy w całym domu. Te-

lefony, tablety, komputery, telewizory, słuchawki, konsole do gier, kino domowe i stereofoniczne 

kolumny głośnikowe to świat, w którym żyje X7. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą układów 

elektronicznych zastosowanych w X7. Mózgiem jest wielordzeniowy, cyfrowy procesor dźwię-

ku (DSP) SB-Axx1™ z funkcją dekodowania Dolby Digital 5.1, odpowiedzialny za przetwarzanie 

dźwięku, przywracanie utraconych detali i przetwarzanie efektów specjalnych. Opatentowana 

magistrala EMU32 może przetwarzać do 32 strumieni audio, dzięki czemu Sound Blaster X7 ob-

sługuje jednocześnie wiele wejść i wyjść audio. Procesor dźwięku zastosowany w X7 zapewnia 

wysoką jakość dźwięku zarówno w stereo, jak i układzie 5.1 (24 bity/192 kHz). Takie parametry zro-

bią wrażenie na każdym.

Dla mnie jedną z największych radości jest fakt, że tak zaawansowane technologicznie urzą-

dzenie ma wbudowany świetny wzmacniacz klasy D i możliwość podłączenia ukochanego ste-

reo. Użyty wzmacniacz to cyfrowy TPA3116D2 klasy D o mocy 100 W (2 × 50 W przy 4 Ω), który 

umożliwia podłączenie półkowych lub wolnostojących głośników pasywnych. Wyposażony jest 

w przełącznik impedancji o zakresie 4 Ω do 8 Ω. Nawet tak się złożyło, że Creative do testu razem 

z X7 dostarczył nam swój zestaw dwóch głośników E-MU XM7. Dzięki temu mogliśmy w praktyce 

sprawdzić, czy te wszystkie kosmiczne systemy potrafią zagrać na odpowiednim poziomie.
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System został stworzony dla młodych ludzi żądnych energii, mocy i adrenaliny, lubiących słyszeć 

wyraźny dźwięk przeładowanej broni, mocne uderzenie wystrzału i szczegółowy odgłos spa-

dającej łuski w tle. Jednak myślę, że możliwości drzemiące w X7 mogą zaskoczyć nawet samych 

twórców. W żaden sposób nie można ograniczać tego urządzenia. Elektronikę, jaką Creative wy-

korzystał w budowie X7, mogą docenić nawet najbardziej wymagający słuchacze i nie boję się 

w tym miejscu użyć słowa „audiofile”. Na wielu światowych forach można znaleźć bardzo pro-

fesjonalne testy z pomiarami i wynikami, które szokują wiele osób. Na początku mogłem deli-

katnie zlekceważyć sprzęt z logiem Creative, ale moje myślenie szybko zmieniło się. Jak w tych 

czasach niewiele trzeba, żeby cieszyć się muzyką w najlepszej jakości. Wystarczył iPhone 6 z apli-

kacją Tidal HiFi, podłączony do X7 kablem USB.

Połączenie SoundBlaster X7 z głośnikami E-MU XM7 tworzy niezwykle skuteczny system nagło-

śnienia. Trudno znaleźć jakiekolwiek minusy, piękna separacja stereo, dobrze ułożony bas i czy-

ste góry bronią się same. Podobnie ma się sytuacja w momencie, gdy podłączymy słuchawki. 

Nie można zapominać, że X7 jest też świetnym wzmacniaczem słuchawkowym. Dynamika przy-

kuwa nas do fotela na wiele godzin, nasze słuchawki zyskują nowe, lepsze życie.

Warto też sprawdzić aplikację stworzoną przez firmę Creative. Napisana na każdą platformę ma 

w sobie całą masę ustawień, z czego zawsze słynął producent z Singapuru. SoundBlaster X7 jest 

urządzeniem, które sprawdza się na tylu płaszczyznach, że chyba najlepiej porównać je z robo-

tem kuchennym. Zastępuje całą masę niepotrzebnego sprzętu, a korzyści wynikające z korzy-

stania z jednego tak kompatybilnego urządzenia są niedocenione. Na koniec podaję cenę, która 

biorąc pod uwagę możliwości, powinna zachęcić każdego. SoundBlaster X7 można nabyć za nie-

spełna 1500 zł.

calamuzyka
Creative                                                    
– Sound Blaster X7       

Dane techniczne: creative.com
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NORBERT CAŁA 

Apple Watch musimy ładować codziennie, kabelek rzucony na nasze dizajnerskie biurko lub szafkę nocną będzie 

zdecydowanie raził poczucie dobrego smaku. Dlatego wybrałem dla Was trzy, moim zdaniem najładniejsze, 

podstawki do ładowania Apple Watch, jakie może aktualnie znaleźć na rynku. Wszystkie kosztują podobne 

pieniądze i wybór zasadniczo ograniczy się do stwierdzenia, która z nich podoba się Wam najbardziej. 

PODSTAWKI DLA 
APPLE WATCH
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Nomad Stand for Apple Watch - cena około 250 zł
Nomad to firma, która dała się poznać dzięki ciekawie rozwiązanym kabelkom do łado-

wania np. iPhone’a. W przypadku Stand for Apple Watch mamy do czynienia z produk-

tem o bardzo minimalistycznym wyglądzie, który idealnie będzie wyglądał postawiony 

obok MacBooka. Wykonany jest z całości z jednego ciężkiego kawałka ciekawie wygię-

tego aluminium. Zamawiając możemy wybrać, czy decydujemy się na kolor srebrny, czy 

gwiezdnej szarości. Widziałem oba i mi bardziej podoba się kolor gwiezdnej szarości. Od 

spodu tej podstawki mamy przyklejona gumę zapobiegającą ślizganiu się po biurku. Tak 

naprawdę, podstawka nie spełnia swojej roli bez kabla do ładowania Apple Watch. Jego 

umieszczenie jest stosunkowo proste, dzięki przewidzianym na niego odpowiednim pro-

wadnicom. Kabelek dobrze ułożony jest praktycznie niewidoczny, a jego wyjęcie, jeśli to 

będzie konieczne, jest bardzo szybkie. Niezależenie od tego jaki pasek mamy w naszym 

Apple Watch, zegarek umieszczony na podstawne leży bardzo pewnie i to niezależnie 

od tego, czy ma zapięty pasek czy nie. Jednocześnie możemy pokusić się o umieszczenie 

zegarka w poziomie, dzięki czemu aktywuje się funkcja nocnego zegarka, jaką zobaczy-

my w watchOS 2.

Nomad Stand for Apple Watch nie kupimy w żadnym stacjonarnym sklepie w Polsce, ale wysył-

ka do Polski jest tania i dość szybka. 

Podstawki dla Apple Watch
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Twelve South HiRise Stand - cena 
269 zł
Twelve South to uznany producent, który pro-

dukuje ciekawe podstawki pod różne urządze-

nia Apple. HiRise na Apple Watch to również 

produkt w całości wykonany z aluminium. Tym 

razem jednak nie jest to jeden element, a trzy, 

które musimy sami złożyć i skręcić. Nie jest to 

szczególnie trudne zadanie, a po wykonaniu 

tych czynności otrzymujemy bardzo ciekawą 

i nowocześnie wyglądającą podstawkę. W przy-

padku tego produktu możemy wybierać mię-

dzy dwoma kolorami, srebrnym i czarnym. 

Twelve South HiRise Stand ma bardzo dużą i stabil-

na podstawę, dzięki temu praktycznie nie ma szans 

na ślizganie się na biurku - tam gdzie ją postawi-

my, tam będzie stała. Trochę problematyczne jest 

Podstawki dla Apple Watch
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umieszczenie kabla, gdyż oczywiście ta podstawka również nie posiada wbudowanego kabla 

- nasz własny musimy przełożyć pod specjalną klapką i może to być problematyczne, jeśli 

często go chcemy wyjmować.

Miejsce, w które odkładamy zegarek, jest wykończone silikonem, dzięki czemu zega-

rek leży bardzo pewnie oraz nie ma żadnych obaw o to, czy się porysuje jego obudowa. 

W tym przypadku również wszystkie modele Apple Watch, ze wszystkimi typami zapięć, 

będziemy mogli bez problemu w nim umieścić. 

Twelve South HiRise Stand bez problemu kupimy w Polsce, listę sklepów możecie spraw-

dzić na stronie dystrybutora iCorner. 

Mophie Watch Dock - cent 
279 zł
Mophie to uznany producent zewnętrz-

nych baterii dla iSprzętów. Ich Watch 

dock to najbardziej elegancka i smu-

kła podstawka na zegarek Apple Watch 

z naszego zestawienia. Wykonana jest 

z wytrzymałego aluminium, ze skórza-

nym wykończeniem najwyższej jako-

ści. W tym przypadku mamy sporych 

rozmiarów podstawę, z której wyra-

sta bardzo smukły, aluminiowy uchwyt 

na zegarek. Zarówno miejsce, w któ-

re odkładamy zegarek, jak i podsta-

wa wykończone są bardzo dobrej jako-

ści skórą. W przypadku tego produktu 

nie możemy wybrać koloru, jedyna do-

stępna konfiguracja to srebrne alumi-

nium i czarna skóra. Wybór jednak nie 

jest chyba potrzebny, bo taka konfigu-

racja wygląda znakomicie. W tej sta-

cji również nie dostajemy kabla ładow-

nia, musimy użyć tego, który dostaliśmy 

Podstawki dla Apple Watch
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z zegarkiem. Jego umieszczenie 

w uchwycie gumowej prowadnicy jest 

stosunkowo skomplikowane i jeśli mu-

sicie go ciągle wyjmować, to może być 

to kłopotliwe. Zegarek odłożony na 

swoje miejsce potrafi dość łatwo się 

przekręcić, ale nie ma obaw o to, czy 

spadnie. To cena najbardziej smukłej 

konstrukcji. W przypadku Mophie le-

piej zapiąć pasek zegarka przed odło-

żeniem go do ładowania. 

Mophie Watch Dock bez problemu ku-

pimy w Polsce, listę sklepów może-

cie sprawdzić na stronie dystrybutora 

iCorner. 

Podstawki dla Apple Watch

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


IT’S TIME, PEBBLE TIME

DOMINIK ŁADA

To miał być zwykły weekend. Nic nie zapowiadało, że będzie szczególny. Wszystko 

zmieniło się w piątek po południu, gdy przyjechał kurier. Otwieram paczkę, a w niej 

jest… Pebble Time.
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Najnowszy smartwatch, którego poprzedni model zrewolucjonizował rynek. Paczkę przysłał 

mi przyjaciel, który kilka dni wcześniej otrzymał go w ramach pierwszej partii wysłanej przez 

producenta dla tych, którzy wsparli projekt na Kickstarterze.

Bardzo mnie zaskoczyła przesyłka. Skontaktowałem się z Przemkiem. 

Powiedział mi, że wysyła go do nas, bo musimy go koniecznie pokazać 

w zbliżającym się iMagazine. Powiedział, że przesyła go teraz, na week-

end, zaraz jak go dostał, bo woli to zrobić, zanim się do niego przyzwy-

czai. Słusznie. Zegarek jest dla mnie czymś bardzo osobistym. Nie je-

stem typem ministra Nowaka, który wymienia się zegarkami, dlatego 

jestem pełen podziwu dla Przemka, że się na to zdecydował. Miałem 

weekend. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dużo, ale mimo wszystko 

chyba wystarczająco, aby wyrobić sobie zdanie o nowym Pebble Time.

Pebble, jak się wydaje, odrobił lekcje. Słuchał uważnie tego, co mówi-

li i pisali użytkownicy oraz przyjrzał się bacznie rynkowi, który w dużej 

mierze jako jedni z pierwszych tworzyli.

It’s time, Pebble Time

Nie jestem typem 
ministra Nowaka, 
który wymienia 
się zegarkami, 
dlatego jestem 
pełen podziwu dla 
Przemka, że się na to 
zdecydował.

https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-time-awesome-smartwatch-no-compromises
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Pebble to jeden z największych sukcesów Kick-

startera. Pierwsza edycja pobiła rekord w serwi-

sie crowdfundingowym, zdobywając ponad 10 mln 

USD. Time nie był gorszy, pobił kolejny rekord 

– ponad 20 mln USD. To jest niesamowita siła na-

pędowa – z jednej strony gotówka, a z drugiej – sil-

na społeczność wspierająca producenta.

Moja przygoda z Pebble była dość krótka. Mia-

łem wersję Steel dokładnie przez tydzień przed 

odebraniem Apple Watcha. Dostałem go od Al-

stora w momencie oficjalnego wprowadzenia jej 

na polski rynek. Byłem zadowolony z tego ze-

garka, a w szczególności z jego baterii. Przez cały 

czas, gdy go używałem, naładowałem go… tylko 

raz, pierwszego dnia. Przez ten tydzień poznałem 

Pebble dość dokładnie – jego filozofię, progra-

my i możliwości. Podobał mi się, choć miał trochę 

It’s time, Pebble Time

https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android
https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-time-awesome-smartwatch-no-compromises
https://getpebble.com/pebble_steel
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niedociągnięć, które nazwałbym dizajnerskimi. Po pierwsze totalnie nie pasował 

mi duży napis „Pebble” znajdujący się na kopercie zegarka. Druga sprawa to opro-

gramowanie – wyglądem odbiegające od tego, co mamy na rynku. Miejscami nie-

spójny wygląd i brak konsekwencji. Nowy Pebble Time jest pod tym względem 

świetny, ale po kolei.

Zacznijmy od wyglądu. Przemek kupił Pebble Time w wersji standardowej, plasti-

kowej. W odróżnieniu od pierwszej wersji, Time nie wygląda tandetnie i zabawko-

wo. Jest bardzo dobrze wykonany, dość cienki i projektanci zdecydowali się deli-

katnie wyprofilować go tak, aby lepiej i wygodniej leżał na ręce. Jednak nie ma co 

się oszukiwać, do Apple Watch mu daleko – to plastik. Podejrzewam, że wersja sta-

lowa, która ma pojawić się za kilka tygodni, będzie robiła dużo lepsze wrażenie.

Złącze zasilające zostało przeniesione z boku na spód i uzupełnione o dodatko-

we piny umożliwiające transfer danych. Jest to o tyle ważne, że otwiera drogę 

dla projektantów i programistów do tworzenia inteligentnych akcesoriów – np. 

pasków z dodatkowymi czujnikami.

A propos pasków – mają one specjalne spinki umożliwiające szybką wymia-

nę na dowolny inny pasek. Pebble Time ma standardowy pasek o szerokości 

24 mm. Nareszcie, bo poprzednia wersja – Steel – niestety wymagała specjal-

nych pasków – żadne inne nie pasowały.

Pebble Time ma zupełnie nowy wyświetlacz. Kolorowy. E-papier w kolorze. 

Sprawia wrażenie ekranu od Game Boya. Niestety ma dwie wady – ma niską roz-

dzielczość i kolory są wyblakłe. W pełnym słońcu ekran jest średnio czytelny. 

It’s time, Pebble Time
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Inna sprawa, że jest on „always on”, czyli permanentnie włączony. Duży plus za usunięcie 

loga Pebble z obudowy.

Niewątpliwie jednym z największych atutów Pebble była bateria. Bateria jest zawsze najsłab-

szym ogniwem w smartwatchach. Większość produktów dostępnych na rynku wytrzymu-

je 1, maksymalnie 2 dni. Z Pebble zawsze było dużo lepiej – wyznaczał niedościgniony przez 

innych standard 5-7 dni na jednym ładowaniu. W Pebble Time jest nawet lepiej niż w mode-

lu Steel. Dostałem Pebble w piątek, z baterią na poziomie 78%. W poniedziałek wieczorem, 

przed odesłaniem go do właściciela, bateria wskazywała 30%. Pebble cały czas był włączony, 

przychodziły powiadomienia, co chwila wibrował itp. Ładowanie Pebble co 7 dni, podawane 

przez producenta, jest jak najbardziej realne.

It’s time, Pebble Time

Pebble Time ma zupełnie nowy wyświetlacz. Kolorowy. E-papier 
w kolorze. Sprawia wrażenie ekranu od GameBoya.
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Skąd wzięła się nowa nazwa Pebble – Time? 

Oczywiście od mierzenia czasu, ale przede 

wszystkim od nowego systemu operacyjnego. 

Taka gra słów. Nowy system Pebble 2.0 ma zu-

pełnie inną filozofię, opartą o linię czasu. Przyci-

ski w nowym smartzegarku pozostały niezmie-

nione, ale logika korzystania z systemu przy ich 

użyciu jest inna. W tej chwili trzy przyciski po 

prawej stronie odpowiadają za podgląd minio-

nych wydarzeń i powiadomień (górny przycisk), 

bieżących (środkowy) oraz przyszłych (dolny). 

Wbrew pozorom jest to dosyć wygodne i prze-

myślane rozwiązanie.

System jest bardzo szybki, responsywny i wresz-

cie wygląda spójnie. Ma ładne grafiki (wcześniej 

przypomnę, że był tylko tekst). Co więcej, grafiki 

te są animowane, co było dla mnie swego rodzaju 

zaskoczeniem, ze względu na rodzaj wykorzysta-

nego w Pebble ekranu.

Oprogramowanie jest dobrze przygotowane, ale 

niestety ma ograniczenia wynikające z ograniczeń 

systemu. Nie mamy kontroli nad powiadomie-

niami, tak jak to ma miejsce w Apple Watchu, tak 

że na nasz nadgarstek lądują wszystkie, a nie tyl-

ko wybrane. Odebranie na zegarku przychodzącej 

rozmowy telefonicznej uruchamia tryb głośnomó-

wiący… w iPhonie – mikrofon mamy w zegar-

ku, ale głośnika już nie. Nie mamy możliwości wy-

korzystania w pełni wbudowanego w Pebble mikrofonu – nie znalazłem żadnej aplikacji na 

Pebble umożliwiającej nagrywanie notatek głosowych albo uruchomienie Siri. W tym przy-

padku lepiej mają użytkownicy Androidów – Pebble wspiera i obsługuje Google Now.

Szybkość działania systemu to nie wszystko. Jest on, jak już wspominałem, bardzo dobry, ale do-

stępnych jest stosunkowo mało sensownych aplikacji. Wprawdzie w sklepie Pebble znajdziemy 

It’s time, Pebble Time

Skąd wzięła się nowa nazwa Pebble 
– Time? Oczywiście od mierzenia 
czasu, ale przede wszystkim od 
nowego systemu operacyjnego.
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ich ok. 6000, ale ile z nich jest użytecznych? Więk-

szość to kolejne tarcze lub mniej lub bardziej wy-

myślne gadżety. Klasyki w postaci Evernote, Wun-

derlist itp. to są tylko „wyświetlacze”, bez możliwości 

interakcji. Tutaj Apple Watch nie ma sobie równych, 

choć dostępny jest dopiero od dwóch miesięcy. Po-

woli deweloperzy dostosowują swoje aplikacje do 

Pebble Time, ale nie ma się czym stresować. Wszyst-

kie „stare” aplikacje działają z nowym Time – są po 

prostu czarno-białe, jeśli deweloper nie wydał wersji 

uwzględniającej możliwości nowego Pebble.

Plus dla Pebble za jeszcze jedną informację – nie-

bawem wszystkie stare modele mają dostać 

nowy system. Niestety jeszcze nie wiadomo, kie-

dy to będzie. Obstawiam, że jak tylko rynek nasy-

ci się wersją Time, aby nie osłabiać jej sprzedaży.

Jeszcze jeden duży plus dla Pebble w stosunku 

do innych smatzegarków, wynikający z czasu pra-

cy na baterii, to możliwość wykorzystywania go 

jako monitora snu. Morpheus to oprogramowa-

nie, którego bardzo mi brakuje na Apple Watch.

Podsumowując weekend, powiem tak – Pebble 

Time to świetna propozycja dla wszystkich użyt-

kowników, którzy nie chcą płacić prawie dwa razy 

więcej za najtańszego Apple Watcha i są w stanie 

zaakceptować ograniczenia wynikające z systemu 

oraz dla których ekran nie jest najważniejszy, ale 

bateria stanowi niepodważalną wartość. Pebble 

odrobił lekcje i przygotował godnego następcę 

swoich poprzednich modeli. Pebble Time kosztuje 

teraz w przedsprzedaży 250 euro. Ewidentnie nie 

jest produktem premium jak Apple Watch, ale ide-

alnie wpasowuje się w niszę, którą sam stworzył 

It’s time, Pebble Time
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na rynku. To dobry sprzęt i polecam go wszystkim 

chcącym sprawdzić, jak wygląda życie ze smartze-

garkiem, zanim zdecydują się na Apple Watcha.

Pebble Time na razie można kupić przez stronę 
Pebble, ale według moich informacji niebawem po-

winien pojawić się w ofercie polskiego dystrybuto-

ra – Alstor. Jeszcze raz dzięki, Przemku, za użyczenie 

nowej zabawki.

I już całkiem na koniec – Pebble Time ma takie ce-

chy, jakich mi brakuje w Apple Watchu, czyli szyb-

kość, bateria i wodoszczelność. Nie ma za to cech, 

na jakich mi jednocześnie bardzo zależy – wyglą-

du, wykonania, pełnej zgodności z ekosystemem 

Apple. Nie można mieć widać wszystkiego. Za-

wsze można chodzić z oboma na ręku, jak to robił 

swego czasu Maradona z Roleksami…

Pebble Time             

Plusy:
• bateria

• szybkość działania

• wodoszczelność

• cena

Minusy:
• ograniczenia systemu

• wygląd wersji plastikowej 
zdecydowanie nie premium

• mało sensownego oprogramowania

• brak głośnika

Cena:  250 euro (przedsprzedaż)
Dostępny na stronie producenta

It’s time, Pebble Time

dominiklada

https://getpebble.com/pebble_time
https://getpebble.com/pebble_time
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://getpebble.com/pebble_time
http://www.twitter.com/dominiklada
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GARMIN VIVOFIT 2

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Garmin vivofit 2

W zeszłym roku napisałem recenzję Garmina vivofit pierwszej generacji – ukazała się 

ona w iMagazine 8/2014. W tym roku pojawił się następca vivofita, a do jego nazwy 

dodano jedynie cyfrę 2. Rzadko się zdarza, aby producent wprowadził tak niewiele 

zmian, które tak bardzo poprawiają funkcjonalność urządzenia.
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Nie będę powtarzał się w temacie samej opa-

ski na nadgarstek, bo specyfikacja technicz-

na niewiele się zmieniła, ale wspomnę o tym, 

co się zmieniło i jaki ma to wpływ na wrażenia 

z użytkowania.

Podświetlenie
Jedną z rzeczy, która irytowała mnie w poprzed-

niku, był brak podświetlenia ekranu, co było 

szczególnie irytujące, gdy w łóżku, po omacku, 

próbowałem ją przełączyć w tryb monitorowa-

nia snu. Ekran teraz jest podświetlany i nie wpły-

wa to według producenta na żywotność baterii. 

Umówmy się, że nawet jeśli ta się skróci o 10-20%, 

to tragedii nie będzie – pozostanie nadal ponad 

10 miesięcy pracy bez zmartwień.

Dźwięki
Vivofit 2 wydaje z siebie dźwięki w sytuacjach, 

w których za długo pozostajemy w spoczynku 

– poprzednik tego nie robił, przez co łatwo było 

to przegapić. Myślałem, że będzie mnie to iryto-

wało, ale tak się nie stało.

Automatyczna synchronizacja
Garmina możemy synchronizować na dwa sposoby – za pomocą komputera i załączone-

go dongla lub przez smartfona. Update aplikacji w zeszłym roku powodował, że vivofit syn-

chronizował się automatycznie. Teraz dotyczy to również sytuacji, w której korzystamy 

z komputera. Jedna czynność mniej jest zawsze mile widziana – wystarczy, że znajdziemy 

się w jego zasięgu.

Nowe zapięcie
Pierwsza generacja vivofita miała bardzo solidne zapięcie, na które jednak niektórzy użyt-

kownicy narzekali. Firma zrobiła ukłon w stronę klientów i wysyłała im darmowe dodatkowe 

zabezpieczenie. W nowym modelu na zatrzasku znajduje się pokrętło, które dodatkowo za-

bezpiecza pasek przed niechcianym rozpięciem – sprawuje się idealnie.

Garmin vivofit 2
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Nowe opaski, nowe kolory
Garmin już w zeszłym roku miał duży wybór kolorów 

opasek, do których wkładany był moduł. W tym roku 

rozszerzono ofertę do 25 różnych modeli, z czego czte-

ry wykonano z metalu. Zdecydowano się również na 

współpracę z Jonathanem Adlerem, który stworzył dwa 

zestawy po trzy opaski – nazwano je Palm Beach Trio 

i The Newport Beach Trio. Tym razem już naprawdę każ-

dy powinien znaleźć sobie coś odpowiedniego do swo-

jego stylu.

Iterate, iterate, iterate!
Vivofit i teraz jego druga generacja mają dwie ogromne 

zalety – możliwość pracy na jednej baterii przez ponad 

rok oraz możliwość podłączenia czujnika tętna w stan-

dardach ANT+ lub Bluetooth 4. To może być dla niektó-

rych ważne, że opaska nie przeszkadza na nadgarst-

ku i jest to wygodniejsze niż na przykład bieganie ze 

smartfonem. Oczywiście nie ma GPS-u, ale przynajmniej 

otrzymujemy szczegółowe dane na temat tętna i dzięki 

temu na temat spalonych kalorii. Drobne usprawnienia 

dokonane przez Garmina nie zmieniły charakteru urzą-

dzenia, a po prostu je poprawiły.

Garmin vivofit 2             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 4/6

Dane techniczne:
• Producent: Garmin

• Model: vivofit 2

• Kolory i style opasek: 
25 różnych modeli

• Rozmiary opasek: S (120−175 mm), 
L (152−210 mm)

• Ekran: 25,5 × 10 mm

• Waga: 25,5 g

• Bateria: 2 × CR1632

• Żywotność baterii: ponad rok

• Wodoodporność: do 50 m

• Protokoły: Bluetooth 4.0/LE; ANT+

Cena: 109 euro

Garmin vivofit 2

morid1n

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/morid1n


PAWEŁ HAĆ

Podpinanie wszystkich urządzeń peryferyjnych do komputera jednym kablem jest 

wygodne, o czym przekonałem się, korzystając z docka Elgato. Teraz do testu dostałem 

podobne rozwiązanie OWC, oferujące jednak trochę większe możliwości.
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OWC THUNDERBOLT 
2 DOCK

OWC Thunderbolt 2 Dock
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Dock OWC jest bardzo eleganckim, ale też całkiem dużym urządzeniem. Obudowa wyko-

nana z anodowanego aluminium ma zaokrąglone boki, na górze dock przykrywa natomiast 

czarny, błyszczący plastik. Spód ma małe, gumowe podstawki, które stabilizują całość na 

biurku. Dock jest ciężki i nie przesuwa się tak łatwo, nawet podczas podłączania wtyczek 

USB. Większość portów została umieszczona z tyłu, dodatkowo dwa porty USB znalazły się 

też na boku obudowy. Z tyłu znalazło się gniazdo zasilania, trzy porty USB, Ethernet, FireWi-

re 800, dwa porty Thunderbolt 2, wyjście i wejście audio przez mini Jack oraz HDMI. Złącza 

są tak rozmieszczone, że poszczególne wtyczki nie blokują 

się wzajemnie, wyjątkiem są jedynie usytuowane pionowo, 

a nie poziomo, porty USB. W przypadku podłączania na stałe 

większych pendrive’ów, modemu bądź podobnego sprzętu 

istnieje ryzyko, że zablokuje on sąsiednie wejścia. Szkoda też, 

że nie pokuszono się o przeniesienie portów USB na przód 

obudowy – dock ustawiony na biurku skierowany jest tyłem 

do tylnej krawędzi biurka, natomiast przód zwrócony jest za-

zwyczaj do użytkownika. Porty na boku nie są w tym usta-

wieniu aż tak wygodne.

OWC Thunderbolt 2 Dock

Boczne porty urządzenia 
mają moc wyjściową 
równą 10 W, co pozwala 
szybko naładować 
iPhone’a 6 bądź 6 Plus.
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Dock podłączany jest do komputera za pośrednictwem Thunderbolt 2, ale jest też kompatybil-

ny z poprzednią wersją tego złącza (osiągany transfer jest po prostu niższy). Urządzenie można 

kupić w zestawie z metrowym kablem bądź też bez niego, jeżeli potrzebujemy dłuższego bądź 

też mamy już taki. Różnica w cenie jest spora, kable tego typu są niestety drogie. Jedno ze złącz 

Thunderbolt 2 zajęte jest zawsze przez kabel łączący z komputerem, drugie natomiast pozwa-

la zarówno na podpięcie dysku, jak i drugiego ekranu. Dodatkowy monitor może być również 

podłączony przez HDMI – wspierana jest rozdzielczość 4K z odświeżaniem 30 Hz. Jednocześnie 

urządzenie obsługuje dwa ekrany, w tym jeden podłączony przez HDMI i drugi podpięty do 

Thunderbolt. Przepustowość złącza Thunderbolt 2 to 20 Gb/s, jest więc teoretycznie do 4 razy 

szybsza niż USB 3.0, w praktyce faktycznie trudno temu zaprzeczyć. Przy docku podłączonym 

do komputera przez Thunderbolt 2, podłączonych dwóch dyskach USB 3.0, jednym pendrivie 

USB 3.0 oraz zewnętrznym monitorze nie zauważyłem żadnych zmian w prędkości transferu. 

W kilku powtarzalnych testach kopiowania tego samego pliku występowały różnice rzędu se-

kundy podczas transferu trwającego minutę, przy czym na zmianę lepsze wyniki uzyskiwałem, 

podłączając dysk bezpośrednio do komputera lub do docka.

Boczne porty urządzenia mają moc wyjściową równą 10 W, co pozwala szybko naładować iPho-

ne’a 6 bądź 6 Plus, a także ładować baterie iPadów i innych urządzeń, wymagających większej 

mocy. Podłączyłem do nich na stałe stację dokującą do iPhone’a oraz kabel przeciągnięty przez 

dock tabletu. Nie synchronizuję co prawda tych urządzeń z komputerem za pomocą kabli, jed-

nak ładowanie z docka pozwoliło mi oszczędzić miejsce. Urządzenie jest bowiem stale zasila-

OWC Thunderbolt 2 Dock
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ne, co z jednej strony jest wygodne, bo każdy pod-

pięty sprzęt jest zawsze ładowany, z drugiej jednak 

te dyski, które włączają się po podłączeniu do zasi-

lanego urządzenia, pracują cały czas. Dock nie ma 

wyłącznika, więc zmuszony byłem do odłączania go 

od zasilania po skończeniu pracy, by nie słyszeć du-

żego, 3,5-calowego dysku stacjonarnego, stojącego 

pod biurkiem. OWC nie dostarcza z dockiem żadne-

go oprogramowania, pozwalającego go skonfiguro-

wać w choćby najmniejszym stopniu. Nie ma więc 

szans na wyłączanie zasilania z poziomu kompute-

ra, a do wysuwania wszystkich urządzeń konieczne 

jest stworzenie skryptu w Automatorze.

Stacja dokująca do komputera rozwiązuje wiele problemów – zamiast kilku kabli, do podłącze-

nia wszystkich urządzeń wykorzystuję tylko jeden. Dostaję też dodatkowe porty do zagospo-

darowania, a poza tym nie mam problemu z podpięciem monitora przez HDMI oraz internetu 

przez Ethernet. OWC stworzyło świetny sprzęt, wyposażony w pokaźny zestaw portów, zanie-

dbało jednak kwestię oprogramowania. O ile ręczne wysuwanie urządzeń można jakoś rozwią-

zać, to brak fizycznego wyłącznika potrafi dać się we znaki.

OWC Thunderbolt 2 Dock       

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena: 1399 zł (bez kabla), 
1499 zł (z 1-metrowym kablem 
Thunderbolt w komplecie)

OWC Thunderbolt 2 Dock

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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KNOMO

PAWEŁ HAĆ

Knomo

Do noszenia elektroniki służą mi skrajnie różne akcesoria – od wielkiej, błyszczącej torby VAX 

Barcelona po skromne etui Otulfilcem. Knomo plasuje się ze swoimi produktami dokładnie 

pośrodku – owszem, są eleganckie, ale mają przy tym coś odjechanego i surowego.
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Leather Folio dla iPhone’a 6 Plus
Wielokrotnie zastępowałem portfel iPhone’em no-

szonym w etui z miejscem na karty. Skutki były róż-

ne, co wynikało głównie z kiepsko przemyślanej 

kieszeni, która uniemożliwiała wygodne wyjmo-

wanie kart. Knomo doskonale rozwiązało ten pro-

blem w swoim skórzanym etui. Kieszonka na karty, 

umieszczona na klapce, ma duże wycięcie, na doda-

tek nawet po włożeniu do środka dwóch dokumen-

tów nie ściska ich szczególnie mocno. Po otwarciu 

klapki i złożeniu jej do tylnej ściany etui wyciąganie 

kart staje się banalnie proste, podobnie jak w kla-

sycznym portfelu. Kieszeń nie odstaje przy tym od 

klapki, więc jej zawartość nie pogrubia sztucznie 

całości.

Etui jest całkiem lekkie i cienkie – telefon przytrzymu-

je plastikowy, matowy uchwyt z wycięciami na przyci-

ski i złącza, który pomimo niewielkiej grubości sprawia 

wrażenie wytrzymałego, nie rysuje się też zbyt łatwo. 

Wykorzystana skóra jest świetnej jakości, ma gładką po-

Knomo
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wierzchnię i delikatne szwy z nici w ko-

lorze skóry. Etui jest niestety dość śli-

skie, przez co wysunęło się mi z kieszeni 

spodni, gdy wsiadłem do samocho-

du. Minimalizm towarzyszący proceso-

wi projektowania sprawił też, że etui nie 

może zastąpić podstawki do telefonu, 

nie ma bowiem żadnego elementu, któ-

ry utrzymywałby ekran w pozycji innej 

niż pozioma.

Knomad Air
Zdarza się mi być iPad-only i na kilkudniowe wyjazdy zabierać jedynie tablet. Knomad Air 

to etui stworzone właśnie na takie okazje. Przeznaczone jest do iPadów Air obu genera-

cji, ale pomieści też oczywiście wersję mini. Wygląda bardzo surowo – jego ściany są gru-

be, wykonane z wytrzymałej, sztywnej tkaniny, wnętrze zaś ma zamszowe wstawki, zabez-

pieczające tablet przed porysowaniem. Zamykane jest na dwa duże zatrzaski. Na zewnątrz 

umieszczono jedną dużą kieszeń, natomiast wnętrze jest nimi wręcz pokryte. Najwięk-

Leather Folio                  

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Cena: 199 zł
Dystrybutor: Alstor

Knomo

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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sza z nich służy do przenoszenia tabletu, nato-

miast trzy mniejsze, również wyłożone zamszem, 

nadają się do przenoszenia telefonu bądź inne-

go urządzenia, które łatwo się rysuje. Po dru-

giej stronie umieszczono trzy kieszonki na karty 

bądź wizytówki, dwie mniejsze na bilety lub po-

dobne drobiazgi, sporą kieszeń na niewielki no-

tatnik oraz pasek gumy przeszyty w trzech punk-

tach, pozwalający przypiąć kable. Na środku 

mamy natomiast uchwyt na rysik albo długopis.

Ogrom uchwytów, kieszeni i przegródek sprawia, 

że Knomad wydaje się niesamowicie pojemnym 

dodatkiem, obowiązkowym dla każdego, kto po-

dróżuje z iPadem. To po części prawda – nawet 

po zapakowaniu wszystkich kieszeni mogłem 

dość wygodnie go zapiąć, a po rozłożeniu do-

stęp do każdej ze schowanych w nim rzeczy był 

równie łatwy. Problemem okazało się jedynie ko-

Knomo



   /   SPRZĘT   /   112

rzystanie z etui w ruchu – o ile tablet 

można bez trudu wyjąć, otwierając je-

dynie krótką część okładki, to już do-

stęp do pozostałych kieszeni jest bar-

dzo ograniczony. Do przenoszenia 

iPada z akcesoriami Knomad nadaje 

się więc doskonale, ale w biegu zdecy-

dowanie lepiej sprawdzi się nawet naj-

prostsza torba na ramię.

Falmouth
Nigdy nie byłem fanem plecaków na komputery – kojarzyły mi się z nieporęcznymi, ogrom-

nymi monstrami, w których trudno utrzymać porządek. Ten od Knomo zmienił moje po-

dejście − nie dość, że wygląda doskonale, to na dodatek został świetnie przemyślany. Przy-

pomina ugładzoną wersję plecaka wojskowego z zeszłego stulecia, ma sztywne ściany, 

Knomo

Knomad Air                     

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena: 269 zł
Dystrybutor: Alstor
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Falmouth                      

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Cena: 559 zł
Dystrybutor: Alstor

klapę zamykaną prze-

wlekanym przez meta-

lowy zaczep pasem oraz 

dwie dość wąskie szel-

ki, wszyte na środku gór-

nej krawędzi pleców, z re-

gulowanymi, parcianymi 

paskami. Na zewnątrz nie 

uświadczymy żadnych do-

datkowych kieszeni, suwaków 

czy ozdób (z wyjątkiem małego 

logo producenta), jest tak prosto, 

jak tylko to możliwe.

Po zajrzeniu do środka w oczy rzuca się 

olbrzymia wolna przestrzeń, w której zmie-

ścimy plik dokumentów, kilka książek, ubra-

nia lub cokolwiek innego – miejsca jest po pro-

stu mnóstwo. Kieszeń na komputer przylega do 

tylnej ściany plecaka, nie przeszkadza więc, gdy 

pakujemy do niego inne rzeczy. Oprócz niej do 

dyspozycji mamy trzy mniejsze kieszenie (w tym 

jedną z uchwytami na długopisy oraz dość po-

jemną kieszeń na suwak. Są one wszyte w ten 

sposób, by sięgać co najwyżej do połowy głę-

bokości plecaka, więc nie ma problemu z dosta-

niem się do ich zawartości. Dodatkowa kieszeń 

pojawiła się pod klapą, na zewnętrznej stro-

nie plecaka – ta jest bardzo głęboka, zazwyczaj 

wrzucałem do niej drugi telefon i portfel. Głów-

ną komorę plecaka można dodatkowo powięk-

szyć, wystarczy rozpiąć boczne zatrzaski – roz-

wiązanie to sprawdza się doskonale, nie zawsze 

potrzebuję bowiem maksymalnej pojemno-

ści plecaka, a dzięki zatrzaskom wydaje się on 

znacznie mniejszy.
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Par i Hanover
Knomo ma w ofercie dwie torby na laptopa, które wydają się tym samym projektem, dostosowa-

nym do potrzeb obu płci. Par to męska, natomiast Hanover – damska, torba do noszenia w ręku, 

z opcjonalnym paskiem na ramię. Do produkcji obu wykorzystano gładką, grubą skórę, nie za-

brakło też wyraźnych, metalowych wstawek. 

Par wykonano głównie z grubej bawełny, 

a Hanover z delikatniejszego nylonu. W obu 

torbach najważniejszą rolę odgrywa kieszeń 

na laptopa – ta jest zapinana na podwójny 

suwak, który niestety nie zabezpiecza przed 

deszczem, od środka nie jest bowiem niczym 

osłonięty. Komputer jest chroniony jedynie 

przez usztywnione ściany obu toreb, dlatego 

też należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Pomimo wielu podobieństw, Par i Hanover 

różnią się detalami. Męska torba opatrzo-

na została masywnym zapięciem zewnętrz-

Knomo
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nej kieszeni ze skórzanym paskiem. Kieszeń 

ta ma w środku kilka małych przegródek 

oraz uchwyty na kable z rozciągliwej taśmy. 

W tym samym miejscu Hanover ma dużą 

kieszeń, zapinaną na niewielki, magnetycz-

ny zatrzask, a także dwie mniejsze, opatrzo-

ne błyszczącymi suwakami. Z drugiej strony 

również dodano bardzo pojemną kie-

szeń z dodatkową przegródką, swobodnie 

mieszczącą Kindle’a lub iPada mini. W Par 

jej zabrakło, jednak wewnątrz głównej ko-

mory dodano dodatkową kieszonkę, prze-

znaczoną na tablet (z powodzeniem mie-

ści się w niej iPad Air). Na pierwszy rzut oka 

torby są niemal identyczne, jednak dzielą je 

wcale nie tak subtelne różnice.

Podsumowanie
Nigdy wcześniej nie miałem styczności z produktami Knomo, dlatego też doświadczyłem 

bardzo miłego zaskoczenia. Przemówiło do mnie zarówno proste, pozbawione zbędnych ele-

mentów wzornictwo, jak i bardzo wysoka użyteczność wszystkich rzeczy. Knomo oferuje do 

tego możliwość zarejestrowania produktu zgodnie z wszytą etykietą, by w przypadku zgu-

bienia i zgłoszenia go do firmy móc odesłać go nam bezpłatnie – to miły drobiazg, z którego 

mam nadzieję nigdy nie skorzystać. Najczęściej korzystałem z Par, która zastąpiła mi służbo-

wą, noszoną do bardziej formalnego stroju torbę. Nie robiła bowiem wrażenia ekstrawaganc-

kiej, ale zdecydowanie wybijała się na tle nijakich neseserów w rękach innych osób.

Par                      

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena: 439 zł
Dystrybutor: Alstor

Hanover                      

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena: 519 zł
Dystrybutor: Alstor

pawelhac

Knomo

http://www.twitter.com/pawelhac
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ROWER DOPOSAŻONY 
– SERIA AKCESORIÓW THULE PACK’N’PEDAL

Letni okres można wykorzystać na wycieczki rowerowe. iPhone, iPad oraz inne sprzęty 

elektroniczne mogą nam w nich towarzyszyć. Pozostaje pytanie, jak to wszystko 

przymocować i bezpiecznie przewieźć. Rozwiązaniem jest seria gadżetów Thule Pack’n’Pedal.

PAWEŁ OKOPIEŃ

Rower doposażony – seria akcesoriów Thule Pack’n’Pedal
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Thule to szwedzka firma założona w 1942 roku i większość z nas kojarzy ją z bagażników sa-

mochodowych. Popularne „trumny” na narty czy bagażniki rowerowe – to właśnie najbar-

dziej rozpoznawalne produkty Thule. Od 2007 roku firma jest też właścicielem Case Logic, 

znanego z przeróżnych pokrowców na urządzenia elektroniczne. Pod logiem Thule wystę-

pują też plecaki ze specjalnymi kieszeniami na MacBooki, torby fotograficzne czy obudowy 

dla iPada i iPhone’a.

Połączeniem tych wszystkich obszarów działal-

ności Thule jest seria Pack’n’Pedal, która pozwala 

wygodnie zamontować na naszym rowerze sze-

reg akcesoriów. Podstawowym elementem tego 

zestawu jest uchwyt na kierownicę, do którego 

będziemy przyczepiać pozostałe gadżety.

Uchwyt ten kosztuje 200 złotych i jest trzonem 

całego systemu. Przy jego montażu będziemy 

musieli poświęcić chwilę i skorzystać z dołączo-

nego klucza imbusowego. Montujemy go na 

środku kierownicy roweru i tak już zostaje na sta-

łe. Uchwyt ten ma dwa mocowania do akceso-

Rower doposażony – seria akcesoriów Thule Pack’n’Pedal
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riów. To specjalny system mocowań, który w tej 

chwili przechodzi proces patentowy. Thule stwo-

rzyło sobie standard, za sprawą którego do jedne-

go typu mocowania możemy podpiąć przeróżne 

gadżety.

W ofercie Thule znajdują się już w tej chwili dwie 

różnej wielkości torby. Ta większa jest wodood-

porna i pomieści aż 9 litrów. Oprócz tego jest 

też organizer, w którym zmieścimy portfel, klu-

cze i inne drobiazgi, na jego froncie zamieszczo-

no kieszeń z przezroczystą osłoną, gdzie możemy 

schować naszego iPhone’a (z powodzeniem mie-

ści się 6 Plus). Raczej nie będziemy używać w cza-

sie jazdy tak zapakowanego smartfona, ale w ra-

zie czego dotyk działa przez osłonę organizera.

Reszta akcesoriów jest już zdecydowanie bardziej 

technologiczna. Thule serię Pack’n’Pedal wyposa-

żyło w uchwyt do kamer sportowych ze standar-

dowym mocowaniem GoPro. Mamy też uchwyt 

na smartfony, który dość pewnie trzyma nasze-

go iPhone’a (lepiej mieć go i tak w dodatkowej 

obudowie, jak Lifeproof czy Thule Atmos). Najbar-

dziej może zadziwiać jednak futerał na iPada. Tak 

– za 178 złotych kupimy wodoodporny pokrowiec 

z mocowaniem rowerowym na iPada lub inny ta-

blet o przekątnej do 10 cali, ewentualnie możemy 

tam też włożyć klasyczne mapy. iPad rzeczywiście 

przy dłuższych wycieczkach w teren może być 

przydatny, zwłaszcza do podglądu map. Produ-

cent sugeruje też inne zastosowanie swojego 

mocowania i pokrowca dla iPada. Taki 

zestaw możemy ulokować na na-

szym stacjonarnym rowe-

rze treningowym. 

Rower doposażony – seria akcesoriów Thule Pack’n’Pedal
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Dzięki temu zapewnimy sobie rozrywkę w trakcie nieco nudnej, monotonnej jazdy po sypial-

ni czy domowej siłowni.

Rozwiązanie Thule pozytywnie zaskakuje szybkością wpinania i odpinania akcesoriów. Jest 

wygodne, praktyczne, a jednocześnie bardzo solidne. Wpinając torbę, organizer czy pokro-

wiec na iPada, nie musimy się obawiać o jego nagłe odpadnięcie w czasie jazdy. Jednocze-

śnie też wypięcie torby, gdy tylko na chwilę będziemy opuszczać nasz rower, nie stanowi 

żadnego problemu. Plusem jest też to, że uchwyt przygotowany jest pod dwa akcesoria jed-

nocześnie. Co pozwala nam zamontować i torbę, i iPhone’a. Amatorzy filmowania ucieszą się 

z możliwości podpięcia z przodu kamerki GoPro, a na górze kierownicy – iPada, mając w ten 

sposób bardzo wygodny podgląd tego, co nagrywa kamera na dużym wyświetlaczu.

Thule stworzyło system, który maksymalnie wykorzystuje miejsce na froncie naszego rowe-

ru. Całość wydaje się też bardzo rozwojowa i trzeba liczyć na to, że wkrótce pojawią się kolej-

ne akcesoria z tej serii. Pakiet takich gadżetów nie należy do najtańszych − kupując wszyst-

kie elementy dostępne na rynku, zapłacimy ponad tysiąc złotych, wtedy jednak możemy 

żonglować nimi w zależności od potrzeb. Każdy z elementów jest sprzedawany osobno, 

więc nasz zestaw rozbudowujemy wedle preferencji. Jeśli jesteśmy częstymi użytkownikami 

roweru, to zdecydowanie docenimy tę różnorodność.

Rower doposażony – seria akcesoriów Thule Pack’n’Pedal

paweloko

https://twitter.com/paweloko
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FRITZ!BOX 6840

PAWEŁ HAĆ

FRITZ!Box 6840

Do łączności z internetem w domu wykorzystuję głównie dostęp od usługodawcy 

kablowego. Gdy jednak ten zawodzi (a zdarza się mu to w najmniej oczekiwanych chwilach), 

przełączam się na hotspot komórkowy. Router FRITZ!Box 6840 może robić to za mnie.
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Gdy dostałem do przetestowania najbardziej zaawansowany router z oferty AVM, od razu zwró-

ciłem uwagę na to, że oprócz standardowych funkcji oferuje też połączenie z siecią komórko-

wą za pośrednictwem LTE. To rzadko spotykana rzecz, zwłaszcza w urządzeniach stacjonarnych, 

jednak z uwagi na rosnący zasięg LTE w Polsce powinno się to wkrótce zmienić. Znam wiele 

osób, które zdecydowały się na przejście z internetu kablowego na LTE, oferowany przez opera-

torów komórkowych transfer w zupełności im wystarcza, jest to też opłacalne rozwiązanie, jeże-

li w tej samej sieci korzystamy też z innych usług i dzięki temu oferta na internet LTE opatrzona 

jest dużym rabatem. Sam co prawda nie jestem w stanie zdecydować się na taki krok, chciałbym 

natomiast, by LTE w routerze pełniło funkcję awaryjną i pozwoliło mi pracować, gdy mój ISP za-

wiedzie. FRITZ!Box 6840 jest do tego teoretycznie dostosowany. Teoretycznie, bo z praktyką 

bywa niestety różnie.

Stylistyka urządzeń AVM nie zmieniła się przez lata, stąd też nie powalają one swoim wyglądem. 

Router ma srebrno-czerwoną obudowę z przeciętnego plastiku, reprezentującą przy tym wzor-

nictwo, które kojarzy się z produktami z najniższej półki. Zdecydowanie nie nadaje się on do po-

stawienia w widocznym punkcie mieszkania. Porty rozmieszczono wyłącznie na tylnej krawę-

dzi, znalazły się tam cztery gniazda Ethernet (w tym pierwsze pełnić też może rolę portu WAN), 

mniejsze gniazdo telefoniczne, port karty mini SIM oraz pojedyncze USB w standardzie 2.0. Na 

obudowie umieszczono też diody sygnalizujące status poszczególnych funkcji – żałuję, że nie da 

się ich wyłączyć, są bowiem duże i świecą z dużą mocą. Urządzenie wyposażone jest w trzy an-

teny, w tym dwie odpowiadające za połączenie z siecią komórkową. Router kompatybilny jest 

też z zewnętrznymi antenami, które sprawdzają się, gdy musimy ustawić go w miejscu, gdzie 

mamy słaby zasięg LTE – antena może być wtedy wyprowadzona w dowolne miejsce o lepszej 

jakości sygnału.

Router można skonfigurować na kilka sposobów. Najprostszym 

z nich jest WPS, czyli błyskawiczne połączenie z istniejącą siecią 

po wciśnięciu jednego przycisku. To świetne rozwiązanie, jeże-

li ma on rozbudowywać istniejącą sieć, jednak w wypadku, gdy 

ma stanowić centrum nowej sieci, warto skonfigurować go za 

pośrednictwem przeglądarki. Interfejs jest niestety bardzo prze-

starzały i nie chodzi mi jedynie o jego wygląd, ale też o małą intuicyjność. Jest niezwykle su-

rowy, a dostęp do niektórych opcji został niepotrzebnie zagrzebany głęboko w ustawieniach 

(problemem jest nawet znalezienie przełączenia trybu pracy z routera na repeater sygnału). Pod-

stawowy konfigurator nakazuje jedynie ustalenie hasła dostępu do routera, natomiast nie mo-

dyfikujemy już nazwy i sposobu zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. To podstawowy błąd 

FRITZ!Box 6840

Interfejs jest niestety 
bardzo przestarzały.
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– użytkownicy bardzo często zostawiają te parametry niezmienione, co ułatwia dostanie się do 

sieci niepowołanym osobom. Mamy za to prosty konfigurator dostępu do internetu przez LTE, 

który spisuje się dobrze – wybieramy operatora, czekamy chwilę, aż przeprowadzona zosta-

nie diagnostyka, a następnie możemy się cieszyć połączeniem z siecią komórkową. W przypad-

ku niektórych operatorów wymagane jest też podanie danych serwera APN. Po zagłębieniu się 

w opcje urządzenia znajdziemy też inne konfiguratory, pozwalające na ustawienie sposobu po-

łączenia z internetem, wykonanie kopii zapasowej ustawień czy zmianę zabezpieczeń.

Zrozumienie działania wszystkich funkcji urządzenia zajmuje trochę czasu. Jak już wspominałem, 

interfejs tego nie ułatwia, a szkoda, bo możliwości jest mnóstwo. Wi-Fi może działać na częstotli-

wości 2,4 GHz bądź 5 GHz (zawiodłem się mocno, bo spodziewałem się, że router będzie potrafił 

stworzyć dwie sieci na obu częstotliwościach jednocześnie), a w jej doborze pomaga wykres ilu-

strujący obciążenie poszczególnych kanałów. Możemy ustawić kanał na sztywno, jednak może 

to skutkować zakłóceniami ze strony innych sieci, które również będą na nim pracować. Znacz-

nie lepiej sprawdza się automatyczne wybieranie kanału. Urządzenie reguluje też moc nadawa-

nia sygnału, co jest o tyle ważne, że pozwala oszczędzić energię oraz ograniczyć zasięg sieci do 

niezbędnego minimum, by nie przeszkadzała sąsiadom. Router pozwala też na konfigurację ser-

werów DNS, a także na blokowanie adresów MAC, rejestruje przy tym całą aktywność w sieci 

i pokazuje listę aktualnie podłączonych do niej urządzeń, by łatwiej było je kontrolować, a w ra-

zie potrzeby też blokować. Oprócz tego obsługiwane są telefony DECT (maksymalnie 6 słucha-

wek) oraz połączenia telefoniczne z wykorzystaniem zainstalowanej karty mini SIM.

Tak jak wspominałem wcześniej, router działa na częstotli-

wości 2,4 GHz oraz 5 GHz, jednak nie przełącza się między 

nimi automatycznie ani też nie generuje dwóch sieci jed-

nocześnie, przez co zmuszony byłem na sztywne ustawie-

nie jednej z częstotliwości. Z uwagi na to, że korzystam 

z różnych urządzeń, działających na obu tych częstotli-

wościach, muszę i tak posiłkować się dodatkowym route-

rem, który stworzy drugą sieć na innej częstotliwości. To 

bardzo niekomfortowe, liczyłem na to, że w najwyższym 

modelu routera firmy będę miał dostęp do tak oczywi-

stej funkcji. Działanie sieci nie pozostawia już nic do ży-

czenia, z powodzeniem oglądam za jej pośrednictwem fil-

my w jakości 1080p z komputera na Apple TV, streamując 

je przez urządzenia z iOS. Zawiodłem się trochę na wbu-

FRITZ!Box 6840

Router działa na 
częstotliwości 2,4 GHz 
oraz 5 GHz, jednak nie 
przełącza się między 
nimi automatycznie 
ani też nie generuje 
dwóch sieci 
jednocześnie.
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dowanym modemie – o ile bez problemu łączy się z siecią komórkową, jeśli znajduje się w jej 

zasięgu (co pozwala ustalić konfigurator z graficznym przedstawieniem zasięgu), to już w miej-

scach, gdzie sieć przełącza się na 3G, z internetu nie da się praktycznie korzystać. Modem ob-

sługuje bowiem jedynie LTE, natomiast sieci 3G nie są już wspierane. Jestem tym bardzo za-

wiedziony – jest to w końcu urządzenie stacjonarne, do stosowania w budynkach, gdzie mogą 

występować problemy z zasięgiem LTE. Wbudowane gniazdo USB wykorzystałem do podpię-

cia do niego pendrive’a, by mieć do niego dostęp z całej sieci. Służy mi on do przenoszenia 

małych dokumentów, dlatego też niska prędkość (USB 2.0) nie była problemem. Po podłącze-

niu większego, 2,5-calowego, przenośnego dysku okazało się jednak, że router nie radzi sobie 

z odczytywaniem jego zawartości. Urządzenie jest odczytywane, ale jego zawartość już nie 

– najprawdopodobniej port oferuje zbyt małą moc wyjściową, by obsłużyć każdy dysk.

Od dwóch lat moja sieć domowa oparta jest na produktach AVM. Przeszkadzało mi w nich je-

dynie to, jak niewygodny mają interfejs, nigdy nie miałem jednak zastrzeżeń co do ich działa-

nia. FRITZ!Box 6840 nie dość, że powiela błędy o dwa lata starszych poprzedników, to na do-

datek obłożony jest dość niezrozumiałymi ograniczeniami. Niemożność tworzenia dwóch 

sieci Wi-Fi na różnych częstotliwo-

ściach oraz problematyczny modem 

LTE, który nie wspiera 3G to dwie naj-

bardziej dokuczliwe wady. Rozumiem, 

że wyeliminowanie ich wiązałoby się 

z dodatkowymi zmianami sprzęto-

wymi, jednak obie te rzeczy wydają 

się tak oczywiste, że ich brak po pro-

stu zaskakuje. Negatywnie, niestety.

pawelhac

FRITZ!Box 6840              

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 3/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 4/6

Cena: 999 zł
Dostępne w...

FRITZ!Box 6840

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://fritzbox.com.pl/pl/p/AVM-FRITZBox-6840-LTE-Router-LTE%2C-300-MBits%2C-Baza-DECT%2C-4x-Gigabit-LAN/53
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RECENZJA TWELVE 
SOUTH BOOKARC

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja Twelve South BookArc

Bardzo cenię sobie produkty Twelve South. To firma, która robi bardzo wysokiej jakości 

akcesoria − pięknie zaprojektowane i przeważnie bardzo dobrze przemyślane. A na 

dodatek proste.
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BookArc to odpowiedź Twelve South na 

wszelkiej maści docki dla MacBooków, 

które siłą rzeczy najczęściej starczają 

na jedną lub dwie generacje kompute-

ra – ten powinien sobie radzić lepiej, co 

wynika z jego bardzo prostej konstruk-

cji. Składa się z dwóch elementów – alu-

miniowej podstawki oraz silikonowe-

go wkładu do niej. W komplecie zresztą 

przychodzą dwa wkłady. Domyślnie za-

instalowany (wkład nr 5) przeznaczony 

jest dla MacBooka Pro 13", 15" i 17" unibo-

dy poprzedniej generacji, a opcjonal-

ny dla MacBooka Pro z ekranem Retina 

13" i 15". Wkład nie tylko służy do prawi-

dłowego trzymania MacBooka w pionie, 

ale również ma pod spodem prowadnice 

dla kabli. Jeśli korzystamy z zewnętrzne-

go monitora lub akcesoriów, to warto je 

tamtędy poprowadzić, aby mieć na biur-

ku porządek.

MacBooka można używać z zamknię-

tym ekranem. Jest to oficjalnie wspiera-

ne przez Apple. Zamknięcie ekranu na-

turalnie usypia komputer, więc należy 

zawczasu podłączyć klawiaturę i track-

pada, jeśli są bezprzewodowe. Można go 

potem wybudzić z nich, a zaletą takie-

go rozwiązania jest fakt, że GPU w Mac-

Booku musi napędzać jedynie ekran ze-

wnętrzny zamiast dwóch. Nie podoba mi 

się jedynie to, że Twelve South sugeru-

je stawianie MacBooka grzbietem (zawia-

sem ekranu) do dołu, a przynajmniej tak 

Recenzja Twelve South BookArc
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Twelve South BookArc             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: n/d

Dane techniczne:
• Producent: Twelve South

• Model: BookArc

• Kompatybilność:

•  unibody MacBook Pro 13", 15" i 17"

•  MacBook Pro z ekranem 
Retina 13" i 15"

Cena: ok. 259 zł
Dystrybucja w Polsce: Alstor, 
dostępność u resellerów

wynika z ich oficjalnych zdjęć. To właśnie tam 

znajdują się główne otwory wentylacyjne, a jako 

że ciepło lubi uciekać do góry, to osobiście sta-

wiałbym go odwrotnie. Powoduje to nieco bar-

dziej niechlujnie ułożone kable, ale przynajmniej 

Mac mniej się grzeje.

Jakość wykonania BookArc jest bez zarzutu 

i wzorowa – nie dość, że wygląda świetnie, to 

idealnie pasuje swoim designem do linii MacBo-

oków Pro. Istnieje też model dla MacBooka Air 

– nie wystarcza w tym wypadku wymiana samej 

wkładki. Cena nie jest niska i oscyluje w rejonie 

259 zł, ale uważam, że jest jej warty.

morid1n

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/morid1n


„MUST-HAVE” 
CZYLI MOPHIE JUICE PACK AIR DO IPHONE’A 6

NORBERT CAŁA

Jak dobrze liczę, baterii Mophie juice pack używam już od pięciu generacji iPhone’a. Pierwszą 

tego typu baterią był model do iPhone’a 4. Od tamtej pory niewiele się zmieniło.

   /   SPRZĘT   /   127„Must-have”, czyli Mophie juice pack air do iPhone’a 6
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Mophie juice pack ciągle ma formę plecek zakła-

danych na tył naszego telefonu, a składają się one 

z dwóch części, które rozsuwamy, aby wyjąć lub wło-

żyć nasz telefon. Mophie juice pack air wykonano 

z lekko gumowanego plastiku, do wyboru w jednym 

z ośmiu kolorów − wersja czerwona (Product) RED 

będzie dostępna dopiero pod koniec lipca. Dzięki ta-

kiemu materiałowi bardzo pewnie leży w ręku i ani 

razu nie miałem wrażenia, że zaraz mi wypadnie. 

Zresztą nawet gdyby się tak stało i telefon wyśliźnie 

się nam z ręki, to mamy o wiele większe szanse, że 

przetrwa w dobrej kondycji, ponieważ Mophie chro-

ni zarówno obudowę naszego telefonu, jak i (dzięki 

lekko wystającej krawędzi przedniej) wyświetlacz.

„Must-have”, czyli Mophie juice pack air do iPhone’a 6

Zresztą nawet gdyby się tak stało 
i telefon wyśliźnie się z nam ręki, 
to mamy o wiele większe szanse, 
że przetrwa to w dobrej kondycji, 
ponieważ Mophie chroni zarówno 
obudowę naszego telefonu, jak 
i (dzięki lekko wystającej krawędzi 
przedniej) wyświetlacz.
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Obudowa przykrywa wszystkie krawędzie iPho-

ne’a, więc konieczne było zastosowanie przeloto-

wych przycisków i przełącznika wyciszenia. O ile 

przyciski działają dobrze, to z przełącznikiem wy-

ciszenia czasem są problemy. Podobne problemy 

możemy mieć z podłączeniem niektórych słucha-

wek z grubą wtyczką jack, a to dlatego, że złącze 

jest teraz ukryte dość głęboko w obudowie. Jed-

nak w tym celu dostajemy z obudową specjalny 

kabelek, który na to pozwoli.

Obudowa przykrywa też mikrofon i głośnik iPho-

ne’a. Aby nie powodować utraty jakości dźwię-

ku, wyprowadzono do przodu kanały akustyczne. 

W praktyce nasz rozmówca nie poczuje spadku ja-

kości rozmów, ale my, korzystając z głośnika try-

bu głośnomówiącego, poczujemy niewielkie po-

gorszenie dźwięku. Z tyłu obudowy mamy jeszcze 

LED-owy poziomu naładowania baterii oraz prze-

łącznik uruchamiający ładowanie. Ładowanie od-

bywa się nie za pomocą kabelka Lightning, tylko 

micro USB, który to dostajemy w pakiecie. Rów-

nież za jego pomocą możemy przeprowadzić syn-

chronizację telefonu.

Wielokrotnie ktoś, widząc baterię Mophie założoną na mojego iPhone’a 6, pytał mnie, po co 

to robię, przecież już lepiej kupić sobie po prostu iPhone’a 6 plus. Powyższa tabelka chyba 

wyraźnie pokazuje, dlaczego nie jest to lepsze rozwiązanie. iPhone 6 z założoną baterią Mo-

phie juice pack air jest cięższy i grubszy od iPhone 6 plus, ale niższy i chudszy. Ma przy tym 

iPhone 6; 138,1 × 67,0 × 6,9 mm; waga 129 g; bateria 1810 mAh

iPhone 6 Plus; 158,1 × 77,8 × 7,1 mm; waga 172 g; bateria 2915 mAh

iPhone 6 z Mophie juice pack air; 150,5 × 70,4 × 10,5 mm; waga 228 g; bateria 4560 mAh

„Must-have”, czyli Mophie juice pack air do iPhone’a 6
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łącznie większą baterię niż iPhone 6 plus oraz jesz-

cze jedną niezaprzeczalną zaletę – obudowę moż-

na zdjąć i znów się cieszyć względnie małymi wy-

miarami iPhone’a 6 – małymi w porównaniu do 

brata z plusem. Obudowa zaś dodaje 100% wię-

cej energii naszemu telefonowi. Korzystając ostat-

nio z systemu iOS 9 w wersji beta, nie ruszam się 

z domu bez tej obudowy.

To jedno z tych akcesoriów, które jest moim must-

-have dla każdego iPhone’a. Nie kosztuje mało, bo 

około 400 zł, ale prawdopodobnie dzięki polity-

ce modelowej Apple to Mophie będzie pasowa-

ło również do kolejnej generacji iPhone’a. Gorąco 

polecam, Nowakowski… znaczy Cała.

„Must-have”, czyli Mophie juice pack air do iPhone’a 6

Mophie juice pack air             

Sprzęt do testów przekazał 
dystrybutor Alstor

norbertcala

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


http://nozbe.com
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Ryanair to jedna z tańszych linii lotniczych, która operuje z Polski 

i dodatkowo lata na krajowych trasach. Dział podróży w iMagazine 

mocno z tego korzysta. Doczekaliśmy się właśnie nowej starej 

aplikacji do obsługi rezerwacji. Dlaczego starej? Już raz była 

bowiem w App Store, a potem znikła na długi czas. Teraz chyba 

pojawiła się na stałe. W nowej wersji pozwala na przeglądanie 

wszystkich rezerwacji z naszego konta, szybką odprawę, 

generowanie Passbooków, zakup lotów i jest w języku polskim.

Cena: za darmo             Pobierz

RYANAIR

Ostatnio mój samochód pali jakoś za dużo. Chyba każdy 

z nas wypowiedział kiedyś takie zdanie. Od tego, aby to 

zdanie mniej nas bolało, jest aplikacja Paliwko. To aplikacja 

społecznościowa, zrzeszająca kilkanaście tysięcy kierowców, 

która pozwoli nam wybrać stację benzynową z najtańszym 

paliwem. Możecie sobie nie zdawać sprawy z tego, że 

czasem przejechanie kilometra powoduje, że możemy kupić 

paliwo o 30 groszy tańsze. W aplikacji mamy listę wszystkich 

stacji, którą możemy sortować, aby odszukać te najtańsze 

z informacją, jak daleko do nich mamy. Zalecam pobrać 

i aktualizować ceny.

Cena: za darmo            Pobierz

PALIWKO

https://itunes.apple.com/pl/app/ryanair-cheapest-fares/id504270602?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/paliwko/id740504907?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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Umarł król, niech żyje król. Znika WiMP, pojawia się 

Tidal. Dlaczego król? WiMP jako jedyny streamingowy 

system muzyczny pozwalał na odtwarzanie muzyki 

w formatach bezstratnych. To dziedzictwo nowego 

systemu Tidal, który jest bezpośrednim kontynuatorem 

WiMP-a. Nowy system to aplikacja z playlistami 

znanych muzyków, bardzo fajnym interfejsem, radiem, 

czyli wszystkim tym, czego brakowało w WiMP. 

Moim zdaniem to jedyny serwis, który będzie mógł 

konkurować z Apple Music.

Cena: za darmo      Pobierz

TIDAL

Gry i programy z App Store

Nowa aplikacja mobilna banku to oczywiście nic 

seksownego. W przypadku banku Millennium jest jednak 

inaczej. Wszystko za sprawą pewnego szczegółu, jakim 

jest logowanie za pomocą usługi Touch ID. To pierwszy 

bank w Polsce, który oferuje taką możliwość. Dla fana 

nowinek Apple wystarczający powód, aby zmienić 

bank. Jak już się zdecydujecie, to z aplikacji będziecie na 

pewno zadowoleni, oprócz megawygodnego logowania 

za pomocą palca oferuje ona naprawdę dużo funkcji 

ułatwiających korzystanie z banku.

Cena: za darmo           Pobierz

BANK MILLENNIUM

https://itunes.apple.com/pl/app/tidal/id913943275?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/bank-millennium/id412646128?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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Każdy, kto lubi mroczne 

klimaty oraz przedkłada 

myślenie nad szybkie klikanie, 

powinien spojrzeć na grę 

Limbo. Jesteśmy małym 

chłopcem, budzimy się nagle 

w środku nocy na mrocznych bagnach i nie ma nikogo. Nie ma też siostry, którą musimy 

odnaleźć. Po drodze napotkamy wiele niebezpieczeństw, będziemy musieli pomyśleć, wybrać 

dobre rozwiązania i nie przestraszyć się mrocznego klimatu. To kolejna gra, w której pomysł 

jest o wiele ważniejszy niż efekciarska grafika, której w tej grze nie odnajdziemy. W końcu cała 

jest utrzymana w odcieniach szarości.

Cena: 1,99 euro                   Pobierz

LIMBO

Gry i programy z App Store

Ta gra to przede wszystkim 

świetny pomysł. Co zrobić, jak 

mamy dwa iPhone’y (działa 

też na Androidzie) i dwójkę 

znudzonych osób? Można 

zagrać wspólnie w grę. W tym 

celu łączymy dwa urządzenia za pomocą Bluetooth lub Wi-Fi. Potem oba zaczynają tworzyć jeden 

ekran. My zaś możemy wybrać jeden z typów rozgrywki. Ogólnie we wszystkich chodzi o to samo 

− strzelamy do swojego przeciwnika i staramy się nie oberwać. Grafika i muzyka jak z lat 80., ale 

grywalność lepsza niż niejednego z nowych tytułów na konsole najnowszej generacji.

Cena: za darmo                  Pobierz

DUAL

norbertcala

https://itunes.apple.com/pl/app/limbo/id656951157?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/dual!/id918902604?l=pl&mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala


http://paweljonca.etsy.com
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iPad to bardziej wszechstronne narzędzie, niż wielu jego użytkowników myśli. Są ludzie 

na tym świecie, którzy dzięki specjalistycznym narzędziom i skryptom wyczyniają takie 

cuda, że większość z nas nie potrafiłaby tego zrobić na normalnym komputerze. iPad to 

jednak tablet, który należy dostosować do własnych potrzeb za pomocą stosownych ak-

cesoriów lub aplikacji, zależnie od przeznaczenia. Do pisania zapewne przyda się przede 

wszystkim dobra klawiatura…

Apple Wireless Keyboard
Klawiatura od Apple jest naturalnym wyborem z kilku powodów. Po pierwsze jest iden-

tyczna z tymi w MacBookach czy komputerach stacjonarnych, więc łatwiej się na niej pi-

sze – pamięć mięśniowa nie musi zmieniać przyzwyczajeń. Po drugie jest bardzo wy-

sokiej jakości i stosunkowo długo pracuje na jednym komplecie baterii. Wadą jest 

oczywiście fakt, że potrzebujemy specjalnej klawiaturę do iPada, bo nie da się jej połą-

czyć z kilkoma komputerami równocześnie. Tania też nie jest.

Apple Wireless Keyboard – 329 PLN

DO PISANIA
WHAT IS IPAD?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

http://store.apple.com/pl/product/MC184SM/B/apple-wireless-keyboard-szwajcarska?fnode=3e
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Logitech
Ta firma ma bardzo bogatą ofertę klawiatur i akcesoriów do iPada. Są modele jak 

Keys-to-Go, który przypomina fabryczną klawiaturę do Microsoft Surface. Jest też 

Duo-to-Go, który prawie zamienia iPada w Surface Pro. Są też modele z magne-

sami w rowku, do którego wstawiamy iPada, aby zrobić z niego prawie laptopa. 

Albo modele zakładane jak Smart Cover, z zaszytą w środku klawiaturą – oferta jest 

w każdym razie bardzo bogata.

Oferta Logitech – od 279 do 479 PLN

Stojak
Jeśli zdecydujemy się na klawiaturę niezależną od 

iPada, to musimy mieć sposób na postawienie go 

jak monitora. Osobiście polecam Stump – to gumo-

wy klocek, który stawiamy gdzie chcemy. Jest wy-

trzymały i można go wrzucić gdziekolwiek do tor-

by bez martwienia się, że się zniszczy. Alternatywą 

mogą być Twelve South HiRise Deluxe lub BookArc, 

ale te znacznie trudniej transportować po mieście. 

Najwygodniejszą alternatywą, pod warunkiem, że 

korzystam z Apple Wireless Keyboard, jest Incase 

What is iPad - Do Pisania

http://www.logitech.com/pl-pl/tablet-accessories?overview#
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Origami Workstation. To pokrowiec na klawiaturę, który ją chroni w trakcie trans-

portu, a po rozłożeniu stanowi stojak dla iPada. Tego zestawu używam z powodze-

niem nawet na kolanach. Maciek Skrzypczak jeszcze mi donosi, że warto zaintere-

sować się nową Microsoft Universal Mobile Keyboard.

Rozwiązań w tym zakresie jest bardzo dużo i wiele z nich znajdziecie (wraz z recenzjami) 

w archiwalnych numerach iMagazine.

Stump dla iPada
Twelve South HiRise Deluxe
Twelve South BookArc for iPad
Incase Origami Workstation
Microsoft Universal Mobile Keyboard

ZAGG i Moshi
Ciekawą ofertę mają też ZAGG i Moshi – warto zainteresować się ich produktami 

przed podjęciem decyzji.

Oferta ZAGG
Oferta Moshi

Software
Komputer bez oprogramowania byłby niczym, ale na szczęście Apple daje nam kil-

ka porządnych programów za darmo, pod warunkiem, że kupiliśmy chociaż jeden 

iProdukt w ostatnich kilku latach.

Pages
Ten edytor tekstu autorstwa Apple jest pod wieloma względami czymś więcej niż 

Microsoft Word. Nastawiony przede wszystkim na konsumenta, a nie pracownika 

korporacyjnego, oferuje mnóstwo narzędzi do tworzenia pięknych stron z ilustra-

cjami, zaproszeń, wizytówek, plakatów, a przy okazji całkiem dobrze sobie radzi 

jako miejsce do zapisywania naszych słów. Niedawno był całkowicie odświeżony 

i teraz jest w pełni kompatybilny z Pages dla iPhone’a i OS X – oznacza to, że może-

my zacząć tworzyć dokument na iPhonie, dokończyć go na Macu, a potem spraw-

dzać i wprowadzać korekty na iPadzie (lub jak Wam wygodniej).

Pages – iOS – za darmo (9,99 euro dla osób, które nie kupiły nowego iPada 
lub iPhone’a, odkąd Apple wprowadził tę promocję)
Pages – Mac – za darmo (j.w.)

What is iPad - Do Pisania

http://www.stumpstore.com
https://www.twelvesouth.com/product/hirise-iphone5-ipad-mini
https://www.twelvesouth.com/product/bookarc-for-ipad-ipad-mini
https://www.goincase.com/shop/ipads/incase-origami-workstation-for-ipad-2/
https://www.microsoft.com/hardware/pl-pl/p/universal-mobile-keyboard
http://www.zagg.com/us/en_us/keyboards?kb_device=3133
http://www.moshi.com/tablets/apple#t=5
https://itunes.apple.com/pl/app/pages/id361309726?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/pages/id409201541?mt=12&at=11lHMT
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Ulysses dla iPada
Moją pełną recenzję Ulyssesa znajdziecie w archiwalnym numerze iMagazine – jeśli 

ten kombajn Was zainteresuje, to gorąco polegam cofnąć się do niej i przeczytać 

w całości. To program nastawiony na pisanie w plain text, opcjonalnie w struktu-

rze Markdown. To zapewnia kompatybilność danego pliku .txt (lub w tym przy-

padku .md, bo zawiera składnię Markdown) z praktycznie każdym komputerem na 

świecie na wiele lat wstecz i w przyszłość. Jeśli dany plik potrzebujecie w konkret-

nym formacie jak RTF, DOC czy PDF, to wystarczy go wyeksportować. Osobiście ko-

rzystam z niego obecnie na iPadzie i pod OS X – jego unikalny system trzech pa-

neli oraz możliwość strukturyzowania artykułów jest dla mnie bezcenna. Obecnie 

jest wsparcie dla iCloud Drive i firma czeka na uaktualnienie aplikacji Dropboksa, 

aby móc go również wesprzeć należycie. Ulysses też zostanie uaktualniony o UI dla 

iPhone’a i stanie się wtedy aplikacją uniwersalną. Nie jest niestety tani, ale to na-

prawdę bardzo porządne narzędzie.

Ulysses – iPad – 19,99 euro
Ulysses – Mac – 44,99 euro

iA Writer
Jedną z moich ulubionych aplikacji do niedawna był iA Writer. To, podobnie jak 

Ulysses, również minimalistyczny edytor tekstu i również wspiera Markdown. Apli-

kacja jest uniwersalna, więc będzie działała też na iPhonie, a iA oferuje również 

kompatybilną wersję na Maca. Cechą wyróżniającą ten program na tle konkuren-

cji jest praktycznie brak jakichkolwiek opcji – deweloper zadbał o idealne jego zda-

niem środowisko i jestem skłonny zgodzić się z jego tokiem myślenia. Z programu 

korzysta się bardzo przyjemnie i ma tak zwany „tryb maszyny do pisania”, co ozna-

cza, że aktualnie pisana linijka tekstu zawsze znajduje się na środku ekranu. Dodat-

kowo, pozostała część tekstu poza aktualnym zdaniem wyszarza się, aby nie roz-

praszała oczu.

iA Writer – iOS – 4,99 euro
iA Writer – Mac – 9,99 euro

iA Writer Pro
Information Architects wydali również bardzo rozbudowaną wersję iA Writera. 

Wersja Pro wspiera wszystkie funkcje poprzednika wraz z rozbudowanym syste-

mem podświetlania struktury tekstu, aby na przykład znaleźć powtarzające się sło-

wa. Niestety obecnie nie jest wspierany język polski. Writer Pro zawiera również 

What is iPad - Do Pisania

https://itunes.apple.com/pl/app/ulysses-for-ipad/id950335311?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/ulysses/id623795237?mt=12&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/ulysses/id623795237?mt=12&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/ia-writer/id439623248?mt=12&at=11lHMT
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ciekawy workflow – każdy plik przypisujemy do stanu, w jakim się znajduje: notat-

ka, pisanie, edycja i czytanie. W każdym z tych stanów program korzysta z innych 

fontów i działa ciut inaczej.

iA Writer Pro – iOS – 9,99 euro
iA Writer Pro – Mac – 19,99 euro

Microsoft Word dla iOS
Nie jestem fanem pakietu Office Microsoftu, ale niewątpliwie jest to najpopular-

niejsza aplikacja na rynku. Firma obrała nowy kierunek, odkąd przewodniczy jej 

Satya Nadelli i ich produkty są teraz też dostępne na iUrządzeniach. Przypominam, 

że aplikacje z Office dla iOS są ograniczone, dopóki nie wykupi się subskrypcji dla 

usługi Office 365. Wkrótce ma się też pojawić nowa wersja Office dla Mac. Nie mam 

wielu doświadczeń z tą aplikacją, więc zwracam uwagę tylko na jej obecność, 

a ocenę pozostawię Wam.

Microsoft Word – iOS – za darmo

Editorial – diabelski kombajn
Autorem tego wyjątkowego programu jest Ole Zorn, twórca Pythonista dla iOS. 

Editorial jest wyjątkowy ze względu na liczbę funkcji, jaką oferuje. Można do nich 

zaliczyć pisanie skryptów w Pythonie do wykonywania powtarzających się czyn-

ności. Ma też wbudowaną przeglądarkę www i wspiera Markdown. To tylko wierz-

chołek góry lodowej – wyobraźmy sobie, że piszemy jakiś tekst ilustrowany zdję-

ciami, który potem jest wysyłany mailem do wybranej przez nas osoby, a zdjęcia 

dołączone do tekstu są uploadowane do wybranego przez nas serwisu, po czym 

linki do nich dołączone do maila. To oczywiście tylko jeden przykład – tym narzę-

dziem można zdziałać cuda.

Editorial – iOS – 6,99 euro (wkrótce 9,99 euro)

Day One
Ten program przede wszystkim służy do pisania własnego dziennika czy też pa-

miętnika – w końcu możemy też przecież pisać tylko dla siebie. Wspiera Mark-

down, dodawanie zdjęć, tagi i wiele innych ciekawych funkcji jak krokomierz na 

iPhonie oraz ma możliwość dołączenia naszej lokalizacji. Od niedawna można rów-

nież upubliczniać wybrane przez siebie wpisy przez media społecznościowe. Jest 

to o tyle nietypowe, że nie mamy strony domowej, a bez bezpośredniego linku 

nikt naszego wpisu nie znajdzie. Program synchronizuje się z Mac i iPhone przez 

What is iPad - Do Pisania

https://itunes.apple.com/pl/app/ia-writer-pro/id775737172?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/ia-writer-pro/id775737590?mt=12&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/microsoft-word/id586447913?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/editorial/id673907758&at=11lHMT
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iCloud lub Dropboksa i od niedawna wspiera również Apple Watcha. Dodam jesz-

cze, że dwukrotnie wygrał Apple Design Award – jest naprawdę godny uwagi.

Day One – iOS – 4,99 euro
Day One – Mac – 9,99 euro

Maszyna do pisania
Programów do pisania w App Storze jest całe mnóstwo – znacznie więcej, niż wy-

mieniłem powyżej. Przede wszystkim jest masa programów, które genialnie nada-

ją się do notowania. Warte uwagi będą też systemowe Notatki w iOS 9 – zostaną 

przepisane i mocno rozbudowane o nowe funkcje. Są też mniej lub bardziej rozbu-

dowane narzędzia i każdy powinien znaleźć coś do wpasowania w swój własny styl 

pracy. A iPad do pisania z zewnętrzną klawiaturą to naprawdę świetne narzędzie 

– mamy przed oczami po prostu kartkę papieru (ekran) i klawisze, niczym maszyna 

do pisania sprzed wielu lat. Pozwala się to skupić na aktualnie wykonywanym za-

daniu i, przynajmniej u mnie, zwiększa to moją wydajność.

morid1n
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https://itunes.apple.com/pl/app/day-one-journal-notes-diary/id421706526?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/day-one/id422304217?mt=12&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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Zaczęły się wakacje, czas odpoczynku i wyjazdów. Właśnie te wyjazdy często spędzają sen 

z oczu niejednemu rodzicowi. Książeczki i zabawki zazwyczaj zajmują kilkuletniego malucha 

na krótko. Co jeszcze można zrobić z dzieckiem, żeby się nie nudziło i nie marudziło podczas 

długiej podróży samochodem lub kilkugodzinnego lotu? Wystarczy dać mu tablet lub 

smartfona. Lepiej już zawczasu ściągnąć dużo gier i aplikacji przeznaczonych dla najmłodszych.

Poniżej przedstawiam listę gier i aplikacji, które podczas dłuższych wypraw z córką ratują mi życie.

Pettson’s Inventions 1 i 2
Aplikacja nie tylko bawi, lecz także uczy samodzielnego myślenia, kreatywności i plano-

wania przestrzennego. Przeznaczona jest raczej dla starszych dzieci, ale mimo to moja 

WAKACYJNE APLIKACJE 
DLA DZIECI

PATRYCJA RUDNICKA
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2-letnia córka bardzo dobrze radzi sobie z budowaniem zadanych mechanizmów i kon-

strukcji. Gra opiera się na zasadzie przeciągnij i upuść. Mały wynalazca musi wybrać od-

powiednie elementy i dopasować je w odpowiednie miejsce konstrukcji wynalazku.

Obydwie części są płatne (kosztują po 2,99 euro), lecz mają także bezpłatne wersje Lite.

Toca Hair Salon
Czyli zabawmy się we fryzjera. Do wyboru jest kilka postaci, którym można dowolnie ob-

cinać włosy nożyczkami, brzytwą i maszynką. Do stylizacji wykorzystuje się grzebień, 

prostownicę, lokówkę, a także kolorowe farby. Na koniec malec może ozdobić wykona-

ną fryzurę kokardkami, spinkami i innymi dodatkami. Zupełnie jak w prawdziwym salo-

nie piękności.

Poza walorami rozrywkowymi aplikacja pobudza fantazję dziecka i może też pełnić funkcję 

oswajania malucha przed pierwszą wizytą u prawdziwego fryzjera.

Lego Junior’s Quest
Mały gracz najpierw wciela się w przestępcę, któremu pomaga uciec z więzienia, a na-

stępnie jako policjant go ściga. Po drodze stoi przed nim wiele zadań polegających głów-

nie na budowaniu z klocków różnych obiektów i pojazdów oraz na prostych pościgach. 

Wakacyjne aplikacje dla dzieci

Pobierz

Pobierz

https://itunes.apple.com/pl/app/pettsons-inventions/id524685220?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/toca-hair-salon/id426382105?mt=8&at=11lHMT
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Moja córka, mając 1,5 roczku, potrafiła przejść całą grę. Problem sprawiał jej jedynie po-

ścig, gdzie trzeba było kierować samochodem tak, by uniknąć zderzenia z klockami. Te-

raz nawet pościgi nie sprawiają jej trudności, tak więc myślę, że dla 2- lub 3-latka będzie 

to idealna propozycja.

Lego Duplo Food
Propozycja dla najmłodszych dzieci. Gracz wciela się we właściciela budki sprzedającej 

lody i burgery, które składają się oczywiście z klocków Lego Duplo. Nawet około roczne 

maluchy powinny sobie doskonale z tym poradzić. A nawet jeśli nie uda im się ułożyć od-

powiedniego loda, to i tak gra sprawi im mnóstwo radości.

Świat bajek
Aplikacja jest zestawem najbardziej znanych bajek dla dzieci. Starsze pociechy mogą sa-

modzielnie je czytać, a młodsze słuchać nagrań lektora. Menu jest bardzo intuicyjne, 

a cała aplikacja bardzo kolorowa i opatrzona wieloma ilustracjami. Jest to idealny sposób, 

by na dłużej zająć każdego malucha w podróży.

The Wheels on the Bus
Propozycja przede wszystkim dla rodziców dwulatków, które szaleją za rymowankami. Moja 

córka mogłaby pół dnia oglądać filmiki z różnymi wersjami tej piosenki. Aplikacja poza samą 

piosenką zawiera interaktywne gry, kolorowanki oraz część edukacyjną. Wszystko dostoso-

Wakacyjne aplikacje dla dzieci

Pobierz

Pobierz

Pobierz

https://itunes.apple.com/pl/app/lego-juniors-quest/id845046214?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/lego-duplo-food/id810933446?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/swiat-bajek/id840901082?mt=8&at=11lHMT
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wane do 2- i 3-letnich dzieci. Malec łatwo nauczy się liczyć po angielsku, pozna angielskie na-

zwy pojazdów i nauczy się śpiewać swoją ulubioną rymowankę.

Angry Birds
Kultowa gra, którą pewnie chociaż pobieżnie zna każdy posiadacz smartfona i tabletu. 

Seria składa się z kilkunastu gier. Ja polecam przede wszystkim te trzy:

Wakacyjne aplikacje dla dzieci

Pobierz

https://itunes.apple.com/pl/app/wheels-on-bus-all-in-one-educational/id543545550?mt=8&at=11lHMT
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Angry Birds Slingshot Stella – główną rolę pełni różowy, wesoły ptak o imieniu Stella, dzięki cze-

mu ta wersja spodoba się głównie małym dziewczynkom.

Angry Birds Star Wars II – postacie ptaków ucharakteryzowane są na wzór bohaterów „Gwiezd-

nych wojen”. Również sceneria gry nawiązuje do gwiezdnej sagi. Ta część zapewni długie go-

dziny rozrywki nie tylko dzieciom.

Angry Birds Rio – ta wersja cieszy się u nas w domu największym zainteresowaniem. Nawiązuje do 

filmu animowanego „Rio”, a strzelając wściekłymi ptakami, nie tylko niszczy się wrogów, lecz także 

uwalnia inne kolorowe ptaszki. Dla małych fanów filmu jest to pozycja obowiązkowa.

Talking Ginger i My Tal-
king Angela
Aplikacji tej serii jest dużo więcej, 

lecz wszystkie polegają mniej 

więcej na tym samym. Postacie 

(w tym przypadku rudy kot Gin-

ger i kotka Angela) powtarzają 

śmiesznym głosem to, co my mó-

wimy. Oprócz tego dziecko musi 

dbać o swojego kotka. Trzeba go 

kąpać, myć mu zęby (Ginger ma 

opcję stopera i może myć ząbki 

razem z dzieckiem), karmić, kłaść 

spać i oczywiście się z nim ba-

wić. Gra w pewnym sensie uczy 

odpowiedzialności.

Wakacyjne aplikacje dla dzieci

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

iPatrycjaR

https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-rio/id420635506?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-star-wars-ii/id645859810?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-slingshot-stella/id875251011?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/talking-ginger/id531323947?mt=8&at=11lHMT
https://twitter.com/iPatrycjaR


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-londyn/id929291521?mt=8&at=11lHMT
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IDZIDZIA, 
CZYLI APLIKACJE DLA NIEMOWLĄT 
I NIE TYLKO…

Muszę Wam się przyznać otwarcie, że ostatnio z mojego iPada korzysta częściej nasza mała 

Julka niż ja, i wcale nie wynika to z pójścia na łatwiznę czy chęci zajęcia czymś dziecka. 

Wręcz przeciwnie!

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Myślę, że widok 5- czy 7-latka grającego w jakąś 

grę na iPadzie nikogo już nie zdziwi. Ale co zro-

bić, gdy ma się roczne lub dwuletnie dziecko? 

Czy taki maluch jest w ogóle w stanie obsłużyć 

iPada? Oraz co ważniejsze − czy iPad (a właści-

wie iOS) ma cokolwiek, co mogłoby zaintereso-

wać takiego bobasa i pomóc w jego rozwoju? 

Okazuje się, że tak, ale…

Szczerze powiedziawszy, do szukania aplikacji 

(gier) dla najmniejszych dzieciaczków namówiła 

mnie żona. Ja z początku podchodziłem do te-

matu dość sceptycznie, no bo takie małe dziec-

ko i iPad? Owszem mała uwielbia, od czasu do 

czasu, obejrzeć sobie odcinek Teletubisiów czy 

Świnki Peppy, no ale to właściwie byłoby na tyle, 

jeśli chodzi o jej interakcję – prosty odbiór prze-

kazu, najlepiej nie za długi, aby dziecka nie mę-

czyć (i nie przyzwyczajać jedynie do biernego 

odbioru tego, co leci z „telewizora”).

Nie sądziłem, że na tym etapie rozwoju iPad 
mógłby cokolwiek zaoferować mojemu 
dziecku, na szczęście jednak się myliłem…

Aplikacji dla najmniejszych bobasów w iTunes 

Store nie ma wcale tak wiele, ale na szczęście są 

wśród nich prawdziwe perełki. Aby jednak móc 

wykorzystać iPada do wspólnej zabawy z dziec-

kiem, należy najpierw włączyć tzw. „Dostęp 

nadzorowany”.

W tym celu musimy udać się do Ustawienia > 

Ogólne > Dostępność i z sekcji Nauka wybrać 

Dostęp nadzorowany, a następnie go włączyć. 

W tym momencie będziemy musieli ustawić kod 
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blokady i ewentualny limit czasowy. Gdy już to zrobimy, musimy upewnić się, że w polu na sa-

mym dole Skrót funkcje dostępności mamy wybrany Dostęp nadzorowany. Jeśli tak, to jesteśmy 

gotowi na wykorzystanie iPada do zabawy z naszym bobasem.

Sęk bowiem w tym, że małe dzieci nie mają jeszcze w zwyczaju obsługiwać tego typu urządzeń 

jednym palcem, nie rozumieją multigestów i temu podobnych rzeczy. Dzięki trybowi nadzoro-

wanemu możemy np. całkowicie zablokować wszystkie przyciski fizyczne i ekran dotykowy albo 

tylko zablokować możliwość wyjścia z danej aplikacji. Sam tryb nadzorowany włącza się trzy-

krotnym (szybkim) naciśnięciem przycisku domowego i tak samo wyłącza (w tym wypadku jed-

nak musimy podać ustawiony kod).

Same aplikacje dla maluchów podzieliłbym na dwie podstawowe kategorie: najprostsze, czy-

li wymagające minimalnej interakcji oraz rozwojowe. Do pierwszej kategorii zaliczyć możemy ta-

kie tytuły jak:

1. Bubbles
Jest to niezwykle prosta aplikacja, która ma właściwie tylko 2 funkcje. Gdy dotykamy pustego 

obszaru ekranu, pojawiają się na nim bańki mydlane. Natomiast gdy dotkniemy bańki, pęka ona, 

wydając charakterystyczny dźwięk. Choć gra nie powala na kolana i pod względem graficznym 

jest relatywnie prosta, to bardzo fajnie działa w kontakcie z małym dzieckiem, które trochę bez-

myślnie szura całą ręką po ekranie lub go „skrobie” swoimi paluszkami. W aplikacji możemy też 
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dokonać zakupu dodatkowych motywów graficznych, aby nieco urozmaicić zabawę. Do naszej 

dyspozycji oddane są baloniki, petardy, kule dyskotekowe i tym podobne urozmaicenia.

Cena: 0,99 euro                    Pobierz 

2. Balls
Kolejną bardzo prostą, lecz ciekawą aplikacją jest Balls. Gra, w któ-

rej pod wpływem grawitacji spadają z nieba kolorowe piłeczki, któ-

re następnie odbijają się od krawędzi naszego ekranu i od samych 

siebie. Oczywiście piłeczki wchodzą też w interakcje z naszymi dło-

niami. Możemy je zatrzymywać, przesuwać, potrącać itd. Gra, mimo 

relatywnie prostej szaty graficznej, jest dość atrakcyjna pod wzglę-

dem wizualnym i również fajnie sprawdza się przy „niekontrolowa-

nym” dotyku dziecka.

Cena: za darmo            Pobierz

3. Sound Touch Lite
Sound Touch jest prostą aplikacją, w której różne grupy przedmio-

tów czy zwierząt przedstawione są w formie ikonki. Po jej naciśnię-

ciu na całym ekranie pojawia się zdjęcie i słyszymy charakterystycz-

ny odgłos towarzyszący wybranej rzeczy. Wart uwagi jest fakt, że 

do każdej rzeczy (np. samochody) przypisanych jest ileś różnych ob-

razków, a aplikacja pokaże nam jeden losowy. Sama aplikacja jest 

dość droga, biorąc pod uwagę jej prostotę, na szczęście dostępna 

jest darmowa wersja Lite z 2 kategoriami (zwierzęta i pojazdy).

Cena: 4,99 euro (pełna wersja), darmowa wersja próbna.      Pobierz

Do drugiej kategorii (aplikacji rozwojowych) zaliczyłbym takie apli-

kacje jak:

1. PianoBall
Ta aplikacja to nasza ulubiona wspólna zabawa. Uczy dzieci nie tyl-

ko tego, jak brzmią różne instrumenty, ale też pomaga im odkryć 

różne kolory i znane rytmy kołysanek z wielu krajów (w tym i Polski). 
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https://itunes.apple.com/pl/app/sound-touch-lite-babies-toddlers/id363705863?mt=8&at=11lHMT
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Plejada kolorów i towarzyszących im dźwięków to prawdziwa frajda 

dla małych dzieciaków.

Dodatkowo widzę, że aplikacja będzie towarzyszyła nam przez 

dłuższy czas, bowiem „starsze” dzieci mogą uczyć się poprawnie za-

grać np. „Wlazł kotek na płotek” – wystarczy klikać w klawisze za-

znaczane przez gwiazdki i już można poczuć się „gwiazdą rocka”!

Cena: 0,99 euro             Pobierz

2. Busy Shapes
Ta gra ostatecznie przekonała mnie do napisania tego artyku-

łu. Zwycięzca wielu nagród (np. najlepsza nowa aplikacja) nie tyl-

ko w USA, ale też na całym świecie – Busy Shapes uczy dzieci po-

znawania różnych kształtów i wspiera rozwój ich inteligencji. Gra 

zaprojektowana jest dla dzieci powyżej 2 roku życia, choć kil-

ka pierwszych plansz może służyć jako ciekawa zabawa nawet dla 

mniejszych bobasów.

Cała zabawa polega na przeciągnięciu odpowiedniego kształtu do 

odpowiedniej dziury. Z początku jest to np. jeden okrągły krążek 

i okrągła dziurka, jednak z czasem poziom trudności wzrasta. Poja-

wiają się różne kształty i kolory (np. żółta gwiazda, która powinna zostać przesunięta do żółte-

go, nie czerwonego otworu) czy przedmioty, które trzeba złączyć przed przesunięciem ich do 

odpowiedniego otworu.

Gra gwarantuje naprawdę świetną zabawę zarówno dla rodzica, jak i pociechy, a fakt, że po kil-

ku powtórzeniach pierwszych plansz mojemu dziecku udało się przejść samodzielnie 3 pierwsze 

poziomy (ona naprawdę przesuwała odpowiedni klocek w odpowiednią stronę jednym palcem!) 

ostatecznie przekonał mnie do wartości edukacyjnych tego typu gier.

Cena: 1,99 euro                    Pobierz

Cieszę się, że mimo mojej początkowej niechęci udało mi się znaleźć nie tylko całkowicie nowe 

zastosowanie dla mojego iPada, ale także wartościowe gry dla mojej córki, które dzięki wspólnej 

zabawie nie tylko zapoznają ją z technologią, a będzie ona nieodzownym elementem jej życia, 

ale też pomogą jej szybciej się rozwijać.

   /   GRY iOS   /   iDzidzia, czyli aplikacje dla niemowląt i nie tylko…

https://itunes.apple.com/pl/app/pianoball-fun-learning-magic/id431494130?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/busy-shapes/id722784048?mt=8&at=11lHMT
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FALLOUT SHELTER

To były straszne lata. Większość ludzkości wyginęła, a Ziemia została niemal całkowicie 

skażona, uniemożliwiając życie na jej powierzchni.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Nie byłem pierwszym, który wymyślił zejście do podziemnych bunkrów, ale to ja udosko-

naliłem technologię wraz z systemami potrzebnymi do podtrzymania życia ocalałych. To 

ja zostałem architektem podziemnych miasteczek, od których zależała przyszłość naszego 

gatunku. Mieszkańcy nazwali mnie Nadzorcą i dali pełną kontrolę nad swoim życiem. Po-

zostawiłem im wolną wolę jedynie w dwóch kwestiach – wyboru partnera, z którym chcie-

liby się rozmnażać oraz chęć walki.

Pierwszego dnia nakazałem zbudować im pomieszczenia do spania na poziomie 0, elek-

trownię i kantynę na -1 oraz system wodociągów na -2. Całość połączyły odpowiednie ko-

rytarze oraz szyby windowe. Istvan był odpowiedzialny za dostarczanie energii naszemu 

społeczeństwu, a Marylin mu w tym pomagała jak tylko umiała – daleko jej było do jego 

specjalizacji. Mieszkańców było trzynastu i pomimo tego, że nie byłem przesądny, natych-

miast znalazłem lokalnego kochasia – Bruce Boyd miał naturalny talent, a flirtowanie było 

jego drugą naturą. Jeszcze tego samo dnia zbrzuchacił Sarę White – jej szczęście było au-

tentyczne. Nie mogła jednak znać moich planów względem niego. Do wieczora zdążył już 
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owinąć sobie piękną Diane Bush wokół swojego 

palca. Ją również zapłodnił, zgodnie z planem.

Drugiego dnia wszyscy spotkali się rano w kan-

tynie. Rozpacz Sary i Diane nie była udawana 

– wiedziały już o sobie, głównie dlatego, że na-

kazałem mu zainteresować się ciemnoskórą Ma-

rilyn Hardy. Wiedziałem, że będzie spodziewa-

ła się dziecka jeszcze przed obiadem. Moje myśli 

jednak zaprzątała Kimberly Wood. Wczoraj wy-

słałem ją na Powierzchnię, na tereny skażone. 

Bez skafandra i broni. Udało mi się z nią skontak-

tować od razu – nadal żyła, co już samo w sobie 

było zaskakujące. Promieniowanie jednak jej nie 

służyło, więc nakazałem przyszłym matkom zająć 

się budową Stacji Medycznej oraz Laboratorium. 

Przed kolacją zdążyły skończyć i natychmiast roz-

poczęły produkcję zastrzyków przeciwko choro-

bie popromiennej oraz bandaży. W tym czasie 

nakazałem Kimberly wrócić do naszego Skarb-

ca – jak nazwałem sieć naszych bunkrów – zna-

lazła skafander przeciwpromienny oraz karabin 

laserowy. Musi mieć bardzo dużo Szczęścia oraz 

ogromną Wytrzymałość! Jednak dobrze dobra-

łem jej cechy na tę podróż.

Trzeciego dnia zjawili się Napastnicy…

Fallout Shelter to gra strategiczna czasu rzeczy-

wistego, łącząca funkcje takich staroci jak Sim-

City, Sims czy innych RTS. Jest darmowa, ale ma 

jedną wadę – można sobie ułatwić życie dzię-

ki in-app purchases. Można oczywiście grać bez 

nich, ale rozgrywka wtedy rozwleka się i wol-

niej zdobywa się kolejne nowości – postanowi-

łem wytrwać w swoim postanowieniu i gram bez 
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dopalaczy. Rozgrywka przeznaczo-

na jest na więcej niż jeden dzień, ale 

powiadomienia w iOS-ie dadzą nam 

znać, kiedy trzeba wejść, aby nasi 

mieszkańcy nie zginęli z powodu na-

głego ataku lub choroby. Miodność 

gry stoi na bardzo wysokim pozio-

mie – nie mogę się od niej oderwać. 

Przeklęty narkotyk…

Fallout Shelter w App Store

   /   GRY iOS   /   

morid1n

Fallout Shelter

https://itunes.apple.com/app/pl/fallout-shelter/id991153141?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n
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EURO TRUCK 
SIMULATOR 2

Prawie 60 tysięcy kilometrów i 70 godzin. Sam nie mogę uwierzyć, jak bardzo wciągające 

może być przewożenie ładunku z punktu A do punktu B.

MACIEJ SKRZYPCZAK



159159

Euro Truck Simulator to seria znana przede 

wszystkim graczom PC. Druga część swoją pre-

mierę miała już dawno, bo w październiku 

2012 roku, jednak wersja dla OS X (a także dla Li-

nuksa) ukazała się dopiero na początku bieżące-

go roku, można więc napisać, że dla nas jest ona 

całkiem świeża. Zacznijmy jednak od początku.

W ETS2 gracz wciela się w kierowcę ciągnika sio-

dłowego. Na początku swojej kariery musimy ko-

rzystać ze zleceń różnych firm przewozowych. 

Otrzymujemy od nich zadania przewiezienia kon-

kretnego ładunku z punktu A do punktu B. Za 

każde pomyślnie wykonane zadanie otrzymuje-

my dwie przydatne rzeczy: pieniądze oraz punk-

ty doświadczenia. Za uzbieranie odpowiedniej 

ilości pieniędzy będziemy mogli zakupić własny 

garaż oraz ciągnik. W przypadku tego ostatniego 

do wyboru mamy pojazdy znanych nam w Euro-

pie marek: Volvo, Mercedes, DAF, IVECO, Re-
nault, MAN oraz Scania. W ten sposób zakłada-

my własną firmę, którą później możemy rozwijać 

przez zatrudnianie kolejnych pracowników (NPC) 

i zakupienie dla nich ciężarówek. W ten sposób 

zapewniamy sobie stały przypływ gotówki. Z ko-

lei punkty doświadczenia pozwalają rozwijać na-

szą postać. Przy każdym awansie otrzymujemy 

jeden punkt, który rozdysponujemy pomiędzy 

takie umiejętności jak jazda na dalsze odległości, 

przewóz delikatnych ładunków czy oszczędzanie 

paliwa. Każda z nich nie tylko odblokowuje spe-

cyficzne rodzaje zleceń, ale także dodaje więcej 

punktów doświadczenia oraz pieniędzy do kolej-

nych zleceń.
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Schemat jest więc prosty. Z listy dostępnych zleceń wybieramy sobie najbardziej nam odpowia-

dające, dojeżdżamy naszą ciężarówką do miejsca odbioru ładunku i przewozimy go do punktu 

docelowego. Proste. Przynajmniej w teorii. Na naszej przeszkodzie stoi kilka czynników. Jednym 

z nich jest czas. Musimy się zmieścić w wyznaczonych ramach, by zadanie wypełnić. Co praw-

da zazwyczaj otrzymujemy go aż nadto, ale na drodze nie będziemy sami, napotkamy tam zwy-

kłych uczestników ruchu zmierzających w sobie znanym kierunku. Dodatkowym czynnikiem 

są osiągi naszego pojazdu. W zależności od zebranych pieniędzy nie tylko kupimy ciężarówkę, 

ale także odpowiednio ją wyposażymy. I nie chodzi mi jedynie o kwestie wyglądu jak dodatko-

we światła, klaksony, malowanie czy rodzaje kół. Oczywiście wszystkie te rzeczy możemy zmie-

nić. Ważniejsze są jednak elementy wpływające na te osiągi, wśród nich — silnik. Jeśli zdecydu-

jemy się na opcję podstawową, możemy zapomnieć o wyprzedzaniu na przestrzeni kilku(nastu) 

kilometrów, bo zazwyczaj tyle czasu zajmie nam, by nabrać odpowiedniej prędkości do wykona-

nia takiego manewru. A i to nie jest gwarantowane, gdyż raczej wcześniej przyjdzie nam skręcić 

w jakąś odnogę lub zjechać z autostrady. Jeśli nawet nabierzemy odpowiedniej prędkości, musi-

my uważać na drogę. Zdarza się, że mknąc dużą prędkością po autostradzie, dotrzemy do dość 

ostrego zakrętu — wtedy łatwo jest o wypadek, co skutkować może nie tylko sporo obniżoną 

pensją za uszkodzony ładunek czy dodatkowymi kosztami naprawy naszego ciągnika, ale także 

karą pieniężną (i brakiem zdobytych punktów doświadczenia) za niedopełnienie zadania. Nad-

mierna prędkość może się również przyczynić do uszczuplenia zdobytej gotówki w inny spo-
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sób — gdy złapie nas fotoradar. Całe szczęście 

w grze nie napotkamy „suszących z zarośli miś-

ków”. Kolejną przeszkadzajką mogą się okazać 

inne pojazdy napotkane na drodze. Któryś z nich 

może na przykład wyskoczyć nam przed maskę, 

chcąc wyprzedzić innego uczestnika ruchu. Albo 

zmniejszy gwałtownie prędkość przed zakrętem. 

W takich sytuacjach trzeba mieć niezły refleks, 

by zdążyć wyhamować swój często kilkunasto-

tonowy pojazd lub uciec nim na inny pas lub po-

bocze w taki sposób, by wyjść z tego z minimal-

nym uszczerbkiem na zdrowiu.

Co przyjdzie nam przewozić? Najróżniejsze rze-

czy. Od standardowych kontenerów z żywno-

ścią po składy drewna, samochody, cysterny 

z różnymi środkami, aż po helikoptery czy jach-
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ty. Każdy z ładunków ma inną wagę, a co za tym idzie, inaczej wpływa na zachowanie na dro-

dze. W czasie podróży musimy również pamiętać o dwóch rzeczach: zużyciu paliwa oraz zmę-

czeniu. Co 10 godzin musimy się przespać, w innym przypadku nie tylko otrzymamy kary, ale 

także zawęzi się nasze pole widzenia, co łatwo przyczynić się może do wypadku. Z kolei z pa-

liwem jest prosta sprawa − jak się skończy, to nie pojedziemy. Całe szczęście na drodze stacje 

napotkamy na tyle często, że zazwyczaj nie będzie z tym problemu.

Wiemy więc, czym możemy jeździć i co przewozić, ale gdzie? Niemal po całej Europie. W pod-

stawowej wersji gry mamy dostęp aż do 77 miast w Niemczech, Włoszech, Francji, Szwajcarii, 

Belgii, Holandii, Czechach, Austrii czy Wielkiej Brytanii. Przekłada się to na wiele tysięcy kilo-

metrów dróg (oczywiście odpowiednio przeskalowanych do potrzeb gry), na których napo-

tkamy sporo znanych z rzeczywistości lokacji czy też po prostu pięknych krajobrazów. To wła-

śnie mapa jest jednym z głównych motywatorów, które powodują, że chce się grać, że chce się 

przewieźć kolejny ładunek, że gra się nie nudzi.

Chociaż gra istnieje już tyle lat, jej twórcy nie spoczywają na laurach. Zamiast tego co jakiś 

czas udostępniają użytkownikom różne (płatne) dodatki. Większość z nich to nowe malowa-

nia, zazwyczaj związane z jednym tematem, na przykład flagi narodowe, motywy fantasy itd. 

Pozwalają one na to, by nasz ciągnik był naprawdę wyjątkowy. Ważniejsze są jednak dodat-
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ki wprowadzające nowe elementy gry. Jednym z nich jest 

High Power Cargo Pack, który dodał między innymi takie 

ładunki jak helikopter. Drugą grupę DLC z nowościami sta-

nowią nowe tereny. Do tej pory wyszły dwa takie dodat-

ki. Pierwszym z nich jest Going East, w którym przemierzyć 

możemy drogi i odwiedzić miasta w Polsce, na Słowacji 

i Węgrzech. Ciekawie jest jechać po terenach znanych nam 

osobiście i wyłapywać ułomności w postaci małej liczby 

autostrad czy wielu krótkich i płatnych ich odcinków.

Drugi ze wspomnianych DLC wymaga natomiast osob-

nego akapitu. Niedawno opublikowany dodatek Scandi-

navia, jak sama nazwa wskazuje, uaktualnia mapę o Da-

nię, Norwegię i Szwecję. Tutaj jednak nie kończy się tylko 

na nowych drogach, ale także na zmianach terenu, który 

naprawdę wyróżnia się na tle środkowokontynentalnych 

dróg oraz pewnych drobnych zmianach, jak choćby „lot-

ne” bramki na autostradach. Po raz kolejny jednak widoki 

biorą górę – w wielu wypadkach równie piękne co niebez-

pieczne, jak strome zjazdy z górzystych terenów. Napraw-

dę widać, że twórcy przykładają się do swojej pracy, co 

przekłada się na popularność ich gry.

Czynnik stanowiący niekiedy o żywotności jakiejś gry to 

możliwość jej modyfikacji. Jest tak choćby w przypadku 

Euro Truck Simulator 2. W internecie odnajdziemy napraw-

dę multum stron z przeróżnymi dodatkami do tej gry od 

nowych modelów ciężarówek, ładunków, aż po mapy no-

wych krajów czy chociażby bardziej szczegółową mapę 

naszego kraju. Jest w czym wybierać, a przy tym proces 

modowania jest dosyć łatwy — ogranicza się do wgrania 

odpowiednich plików do konkretnego folderu i urucho-

mienia modyfikacji z poziomu gry.

Na koniec pozostawiłem kwestię samej rozgrywki. ETS2 

jest symulatorem. W opcjach sterowania znajdziemy moż-
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liwości skonfigurowania przeróżnych systemów, jak hamowanie naczepą, retarder, tempomat 

i inne. Możemy nawet włączyć ograniczenie prędkości dla ciężarówek, co automatycznie nie 

pozwoli nam jej przekroczyć. Choć osobiście wolałem tę opcję mieć wyłączoną. Chociaż za-

pewne najlepiej grałoby się przy użyciu kierownicy, bez problemu da się to robić za pomocą 

klawiatury oraz myszy, która pomaga w rozglądaniu się na boki (można jednak w tym celu sko-

rzystać z klawiszy na klawiaturze numerycznej). W każdej ciężarówce zamontowany jest także 

system GPS z nawigacją, która chociaż nie umila nam czasu towarzystwem Krzysztofa Hołow-

czyca czy innego głosu, to za pomocą zaznaczenia na mapie łatwo pomaga nam trzymać się 

wytyczonej trasy.

ETS2 posiada jeszcze wiele innych szczegółów, o których mógłbym napisać (jak choćby kwe-

stia parkowania), ale zapewne już bym Was zupełnie zanudził. Warto dojść do nich samemu. 

Warto dać ponieść się tej grze, napawać się widokami z przeróżnych zakątków Europy, warto 

wcielić się w rolę kierowcy takich kilkusetkonnych potworów. Być może pozwoli nam to także 

ich nieco zrozumieć, gdy napotkamy ich na drodze. A teraz, gdziekolwiek jadę i widzę któryś 

z ciągników na drodze, uśmiecham się do siebie i w myślach mówię: „Już nim jechałem”.

mcskrzypczak
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• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Producent: SCS Software

Dystrybucja: Steam 

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://store.steampowered.com/app/227300/


www.iphotobook.pl Poleca:

✔ zeskanuj je

✔ wyślij gotowy plik do nas, a my go wydrukujemy

✔  za pomocą programu iPhoto stwórz samodzielnie

projekt albumu np. w stylu retro

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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PORZĄDEK W DOCKU
MACIEJ SKRZYPCZAK

Dock w OS X to bardzo przydatne narzędzie. Nie tylko pozwala się odnaleźć w gąszczu otwartych 

aplikacji, ale także pomaga nam szybciej uruchomić te, z których najczęściej korzystamy.

W pewnym momencie może się jednak zdarzyć, że Dock stanie się tak zatłoczony, że trudno będzie 

w nim coś szybko znaleźć, a przecież o to chodzi. Niestety, zwykła konfiguracja Docka nie pozwa-

la na rozwiązanie z tego problemu, jednak jak zwykle w takich sytuacjach bywa, z nieocenioną po-

mocą przychodzi druga natura OS X pochodząca od Uniksów. Chodzi oczywiście o wykorzystanie 

Terminala. Znajdziemy go w folderze Narzędzia, który to z kolei rezyduje w katalogu Aplikacje. Po 

uruchomieniu aplikacji wpisujemy w niej poniższe polecenie:

defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add ‘{“tile-type”=“spacer-

tile”;}’; killall Dock

Źródło: reddit.com

Komendę zatwierdzamy klawiszem Enter. Na ułamek sekundy tapeta z Maca zniknie, 

podobnie jak i Dock, by po chwili wrócić na swoje miejsce z tą różnicą, że ten ostatni bę-

dzie miał pustą przestrzeń z prawej strony od aplikacji, a przed Koszem i ewentualnymi 

stosami folderów, które mamy w Docku.

Tę przerwę możemy przeciągnąć w dowolne miejsce z lewej strony, oddzielając tym sa-

mym, na przykład, grupy podobnych aplikacji. Ze wspomnianej wyżej komendy korzy-

stać można wielokrotnie, tworząc kilka takich seperatorów.

Tips&Tricks 

mcskrzypczak

http://www.reddit.com/r/apple/comments/2syjxl/pro_tip_better_organize_your_dock_by_adding_blank/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
UP MOVE BY JAWBONE – MAŁA RZECZ, A CIESZY

KINGA OCHENDOWSKA

Trudno się wiele spodziewać po maleńkim trackerze, który na renderach wygląda wyjątkowo mało 

zachęcająco. Jednak jak się okazuje, są rzeczy, które potrafią człowieka zaskoczyć.

Fitness to w dzisiejszych czasach słowo magiczne. Koniecznie musimy uprawiać jakąś aktyw-

ność, koniecznie musimy logować posiłki, koniecznie musimy pilnować spalonych kalorii. No 

dobrze, oczywiście żartuję. Wcale nie musimy, ale czasem chcemy. Bo o ile teoretycznie wie-

my wszystko, to niektóre nawyki i błędy uświadamiamy sobie dopiero wtedy, gdy zobaczy-

my je na wykresach i w tabelkach. Od wielu miesięcy do tego celu używałam Jawbone UP 

i mówiąc szczerze, bransoletka nie powalała dizajnem. Spełniała swoje funkcje, ale sprawiała 

#lifehacker, UP Move by Jawbone – mała rzecz, a cieszy
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również różnorakie problemy. Jednym z nich był nie-

szczęsny dust cap, chroniący końcówkę „jacka” do ła-

dowania. Po pierwsze był tak ciasny, że dość szybko 

pękł, następnie zaś odpadł i zginął. Kupiłam zastępnik, 

który po niedługim czasie zrobił dokładnie to samo. 

Na koniec zaś odpadł przycisk sterujący. Na tym eta-

pie miałam już dosyć – zmęczona zarówno dizajnem, 

jak i ciągłą koniecznością ładowania trackera. Wbrew 

pozorom, 7 dni to wcale nie tak wiele. Serio. Miałam 

nadzieję, że Jawbone UP będzie działał do czasu, aż 

w końcu zadomowi się we mnie chęć zakupu aWat-

cha, który zastąpi funkcje fitnessowe bransoletki. Tak 

się jednak nie stało. Zaczęłam się więc rozglądać za 

względnie tanim chwilowym zastępstwem, bo jeśli 

miałabym kupować profesjonalnego trackera z pomia-

rem tętna za 200 funtów, to wolałabym za 300 kupić 

aWatcha. A aWatcha jeszcze kupować nie chcę.

Zaczęłam więc przyglądać się produktom dostępnym 

na rynku – różnorakim Garminom, Withingsom, FitBi-

tom, Misfitom i oczywiście Jawbone’owi UP. Szybko 

wykluczyłam Garmina ze względu na to, że podobały 

mi się tylko wersje wyższe, w cenie powyżej 200 fun-

tów. Zaintrygował mnie Withings Pulse Ox, ale zrezy-

gnowałam z niego ze względu na bardzo nieprzychyl-

ne recenzje i dużą awaryjność. Szkoda, bo widziałam 

do niego śliczny, skórzany pasek. Misfit wygląda fajnie 

i dostępnych jest do niego bardzo wiele akcesoriów, 

jednak recenzje mnie powstrzymały – podobno szyb-

ko się psuje i łatwo można go zgubić, bo holdery są 

zupełnie nieprzystosowane. Na placu boju pozosta-

ły więc dwa urządzenia – Fitbit One i UP Move. Fitbit 

One wygląda bardzo ładnie, ale jest to typowy tracker 

przypinany do paska albo ubrania i nie ma możliwości 

zapięcia go na żadnej bransoletce. A UP Move… co tu 

dużo kryć – na zdjęciach wyglądał jak kocia kupa. Ze 
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wzorkiem na górze. Walory wizualne za nim nie przemawiały, za to dużym plusem był fakt, 

że nie mogłam znaleźć informacji dotyczących jego awaryjności czy zgubienia. Postanowi-

łam więc go obejrzeć na żywo i okazało się, że zdjęcia zdjęciami, a na żywo wcale nie wy-

gląda najgorzej. Zaopatrzyłam się więc w wersję BlackBurst z klipsem, dokupiłam opcjonal-

ną bransoletkę i przystąpiłam do testów porównawczych względem starego Jawbone UP 

i zawsze obecnego w mojej kieszeni iPhone’a.

Już na początku okazało się, że UP Move, przypięty do ubrania, zlicza kilka tysięcy mniej kro-

ków niż iPhone w kieszeni spodni, o którym wiem, że robi to całkiem sprawnie. Łatwo to 

sprawdzić, instalując dowolną aplikację liczącą kroki, na przykład Breeze by RunKeeper, gdzie 

możemy w czasie rzeczywistym obserwować nasz postęp. Robimy 10 kroków i 10 kroków za-

licza iPhone. Czemu więc UP Move zlicza ich mniej nawet wtedy, kiedy przypięty jest bezpo-

średnio do kieszeni, w której znajduje się iPhone? Zakładam, że mechanizm ma dość czułą 

korekcję błędów i ignoruje mniej energiczne kroki, starając się uniknąć wprowadzania użyt-

kownika w błąd. Sytuacja zmieniła się, gdy dostarczono bransoletkę – wybrałam wersję grub-

szą, bo cienka wyglądała zabawkowo. Pomimo wcześniejszych uprzedzeń, wynikających 

z oglądanych materiałów, okazało się, że UP Move z bransoletką prezentuje się na ręku cał-

kiem fajnie i… natychmiast zaczyna zliczać taką samą liczbę kroków co iPhone. Problem roz-

wiązany! Trzeba jednak pamiętać, że tracker należy nosić na niedominującej ręce. Czyli pra-

woręczni na lewej a leworęczni odwrotnie. Wojtek Pietrusiewicz twierdzi, że u niego nie ma 

żadnej różnicy, ale gwarantuję Wam, że jest. Zwłaszcza jeśli weźmiecie się za sprzątanie czy 

prace domowe. Robimy wtedy jeden krok i 10 intensywnych ruchów ręką, które zliczane są 

jako kroki. Oczywiście ruchy ręką też spalają jakieś kalorie, ale to jednak nie to samo. U mnie 

różnica potrafiła sięgać kilku tysięcy, więc aby uniknąć błędów, noszę go na lewej ręce.

UP Move komuniku-

je się z użytkownikiem 

przy pomocy standar-

dowej aplikacji UP by 

Jawbone (tej wymaga-

jącej trackera) i wypo-

sażony jest w Blueto-

oth. Mała, pastylkowa 

bateria zapewnia dzia-

łanie urządzenia przez 

około pół roku, nie ma 

#lifehacker, UP Move by Jawbone – mała rzecz, a cieszy
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więc konieczności ładowania go co kilka dni. Poza aplikacją do dyspozycji mamy również mały 

wyświetlacz, który przekazać może całkiem sporo informacji. Krótkie przyciśnięcie owalu po-

kazuje nam postęp, jaki osiągnęliśmy w ciągu dnia. Długie przyciśnięcie – w tryb nocny. Jedno 

krótkie i jedno długie, następujące zaraz po sobie, przełączają trackera w tryb rejestrowania ak-

tywności. A dwa krótkie pokazują aktualną godzinę. Animacja jest prosta i przyjemna dla oka, 

wyświetlacz jest wyraźny i nie ma problemu z obsługiwaniem go nawet w ciemnym pokoju.

Aplikacji UP używam w połączeniu z MyFitness Pal, który rejestruje sprawnie posiłki i ma trochę 

lepszą bazę produktów niż UP. Wystarczy zeskanować kod kreskowy, wybrać wielkość porcji pro-

duktu i gotowe. Aplikacja może również odczytywać i zapisywać dane do natywnego programu 

Zdrowie i w ten sposób zawsze i ze wszystkim jesteśmy na bieżąco. Nie ma jednak róży bez kol-

ców – aplikacja Zdrowie jest bardzo „żerna” i gdy pobiera informacje z UP, potrafi porządnie wy-

drenować baterię w telefonie. Tandem UP+MyFitness Pal działa świetnie i bez problemów.

Jeśli szukacie taniego trackera na wakacje, to UP Move sprawdzi się świetnie. Pozycjonowany 

jest jako entry level, więc nadaje się również dla początkujących użytkowników w każdym wie-

ku, bo jego obsługa nie nastręcza żadnych problemów. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że 

informacje dostarczane przez tego typu trackery i programy mają margines błędu, ponieważ 

nie mierząc pulsu, nie są w stanie precyzyjnie podać nam liczby spalonych kalorii. Mogą być 

jednak prostą, orientacyjną referencją dla mniej wymagających użytkowników, zainteresowa-

nych swoim dziennym poziomem aktywności.

Zdecydowanie polecam!

#lifehacker, UP Move by Jawbone – mała rzecz, a cieszy

santee76

https://www.youtube.com/watch?v=HgZearTObFg
http://www.twitter.com/santee76
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CIEKAWE APLIKACJE 
DLA PEBBLE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Pebble, choć nie ma kolorowego wyświetlacza (przynajmniej jeśli chodzi o wersję klasyczną), 

może się pochwalić mnóstwem dostępnych aplikacji. Chciałbym podzielić się z Wami 

trzema, z których korzystam.

Morpheuz
Budzik. To chyba jeden z najbardziej piekielnych 

wynalazków. Niestety często nie da się bez niego 

żyć. Tradycyjne budziki przechodzą powoli w za-

pomnienie, teraz popularne są tak zwane inte-

ligentne budziki. Ich „inteligentność” polega na 

tym, że na podstawie ruchu użytkownika wybu-

dzają go w najkorzystniejszym momencie. I takie 

zadanie ma właśnie aplikacja Morpheuz. Ponie-

waż Pebble nosimy cały czas i wyposażony jest 

on w odpowiednie czujniki ruchu, możemy korzy-

stać z tych dobrodziejstw do wywołania naszej 

pobudki. Aplikacja ta ma kilka ciekawych rozwią-

zań, jak choćby tryb weekendowy, który wyłącza 

funkcję budzika, ale za to dalej monitoruje nasz 

sen. Same dane monitoringu możemy następnie 

wyeksportować w różny sposób (da się nawet je 

zsynchronizować z aplikacją z iOS — Zdrowie).

Cena: za darmo     Pobierz

Ciekawe aplikacje dla Pebble

https://apps.getpebble.com/applications/52b20a9b05c04688bf000058
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Cards for Pebble
Ponieważ wersje klasyczne Pebble mają także ogra-

niczenia, jeśli chodzi o liczbę instalowanych aplikacji, 

twórcy sprytnie sobie z tym radzą — po prostu jednej 

aplikacji dają możliwości wielu. Taką jest między inny-

mi Cards. Górną część ekranu zajmuje zegarek i data, 

z kolei dolną — wybrane przez nas informacje. Do wy-

boru mamy sporo opcji:

Wybór jest naprawdę spory.

Cena: za darmo               Pobierz

Timer +
Minutnik jest mało użyteczny do chwili, kiedy jest po-

trzebny. Warto więc mieć pod ręką Timer+, który (jak 

na aplikację na Pebble z monochromatycznym wy-

świetlaczem) jest bardzo ładnie zrobiony i ma cieka-

we animacje. Działanie jest bardzo proste. Uruchamia-

jąc czas, włączamy stoper, a ustawiając go uprzednio 

— minutnik. O zakończeniu odliczania poinformu-

je nas oczywiście wibracja na nadgarstku, co jest ra-

czej trudne do przeoczenia. Dzięki Timer+ stałem 

się bohaterem w swoim domu — nie rozgotowałem 

makaronu…

Cena: za darmo           Pobierz

• kalendarz,

• RSS,

• pogoda,

• giełda,

• przejazdy,

• czas dojazdu,

• sporty,

• zegar światowy,

• zachód i wschód słońca,

• stan baterii Pebble,

• notatki,

• inne, konfigurowalne 

przez użytkownika.

mcskrzypczak

Ciekawe aplikacje dla Pebble

https://apps.getpebble.com/applications/529bb3eef33e76aaf6000004
https://apps.getpebble.com/applications/54a1ba1afc5f23e4c000012d
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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JURASSIC WORLD

JAN URBANOWICZ

Colin Trevorrow, facet, którego zapewne nie kojarzycie z żadnym, ale to żadnym filmem, 

nagle został ogłoszony reżyserem nowej części filmu o dinozaurach. Jak się szybko okaza-

ło, Colin jest wielkim fanem „Parku jurajskiego” i postawił sobie za punkt honoru, aby nie 

schrzanić tego filmu. Muszę przyznać, że bardzo w niego wierzyłem. Nie wiem do koń-

ca dlaczego. Po prostu, po obejrzeniu i przeczytaniu kilku wywiadów z reżyserem miałem 

przeczucie, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Dodatkowo postawił na cie-

Już ponad 20 lat minęło, odkąd Steven Spielberg dał światu swój „Park jurajski”. Później 

powstały dwie jego kontynuacje, które nie należały do najlepszych. W tym roku do kin 

zawitał nowy, tym razem „Jurajski świat”. Po tylu latach obawiano się marnego filmu, 

powstałego na kanwie wielkiego przeboju. Niepotrzebnie. Film, niczym Tyranozaur, 

zachwyca i przeraża.

     

https://youtu.be/RFinNxS5KN4


kawą obsadę, z Chrisem Prattem na czele, więc 

zapowiadało się ciekawie. Po każdym kolejnym 

zwiastunie, zdjęciach z planu i innych informacji 

prasowych, czekałem na ten film jak na szpilkach 

i odliczałem dni do oficjalnej premiery. Można by 

powiedzieć, że dla mnie był to jeden z najbardziej 

wyczekiwanych filmów tego roku.

Dzień premiery, IMAX, dobre miejsca, siadamy. 

Po chwili mogłem zanurzyć się w świecie dino-

zaurów, który tak oczarował mnie wiele lat temu. 

W momencie, w którym główni bohaterowie 

wjeżdżają do tytułowego parku rozrywki przez 

wielką bramę, a w tle słuchać motyw muzyczny, stworzony ponad dwadzieścia 

lat przez Johna Williamsa, niemal płakałem z zachwytu. Wtedy wiedziałem, że to 

będzie dokładnie taki film, jakiego oczekiwałem. Był.

Akcja dzieje się dwadzieścia lat po wydarzeniach z pierwszej części. Zostaje 

otwarty nowy park na wyspie u wybrzeży Kostaryki. Wszystko jest w nim więk-

sze i z rozmachem. Nawet same dinozaury, które teraz modyfikowane są gene-

tycznie na jeszcze większym poziomie niż kiedyś – mają być straszniejsze, gło-

śniejsze, robić znacznie większe wrażenie. Jak nietrudno się domyślić, coś poszło 

nie tak, jak miało. Nowy gatunek dinozaura – Indominus Rex – postanowił wy-

brać się na spacer po parku, by zjeść to i owo, głównie ludzi i inne zwierzęta. 

Cały ten bałagan może posprzątać jedynie Owen, a partnerować mu będzie ru-

dowłosa piękność, która jako jedyna kobieta na świecie potrafi biegać po dżun-

gli w szpilkach i na dodatek ani trochę ich nie pobrudzić. Ale na to jej bieganie 

patrzyłem z przyjemnością.

Fabuła nie jest w tym filmie specjalnie skomplikowana. Ba, jest dość banalna i ra-

czej niewymagająca. Jednak jest przy tym wciągająca i zaspokaja potrzeby prze-

ciętnego widza – takiego jak ja. „Jurassic World” 

miał być przede wszystkim rozrywką i według 

mnie wpisuje się w ten format znakomicie. Pomi-

mo kilku absurdów i zbędnych wątków, film bawi, 

daje nam masę akcji, a czasami nawet może lekko 

174174   /   FILM   /   Jurassic World

Fabuła nie jest w tym filmie 
specjalnie skomplikowana.

Colin Trevorrow, facet, 
którego zapewne nie 
kojarzycie z żadnym, ale 
to żadnym filmem, nagle 
został ogłoszony reżyserem 
nowej części filmu 
o dinozaurach.



wzruszyć. Aktorzy zostali dobrani pierwszorzędnie i wywiązują się ze swoich ról 

– Chris Pratt kolejny raz udowadnia, że jest znakomitym aktorem kina rozrywko-

wego i sprawia, że chcemy go coraz częściej oglądać na ekranach. On jest perłą 

tego filmu i bez niego nie byłoby już chyba tak fajnie.

Film jest wspaniałą rzeczą dla ludzi, którzy tak jak ja, są fanami pierwszej czę-

ści (i całej trylogii). Nawiązań do filmu Spielberga jest tu cała masa, oczek do wi-

dzów i fanów również i nie wiem jak innych, ale mnie się wielokrotnie łza w oku 

zakręciła przez całą tę nostalgię. Colin Trevorrow pokazał, że bycie fanem może 

wiele zmienić w tworzeniu filmu, bo nie jest on w tym momencie tylko kolej-
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nym reżyserem, ale twórcą, który wie, jaki film sam chciałby zobaczyć. Rokuje 

to dobrze pod kątem innej bardzo wyczekiwanej produkcji tego roku, czyli no-

wych „Gwiezdnych wojen”, które tworzy J.J. Abrams – kolejny fan.

Podsumowując i nie zagłębiając się w to, co niepotrzebne. „Jurassic World” to 

pozycja obowiązkowa dla fanów filmu sprzed ponad dwudziestu lat. Dla tych, 

którzy zakochali się w dinozaurach na ekranie i od dawna czekali, by znów móc 

je zobaczyć. Ja czekałem i pod żadnym względem się nie zawiodłem. Ale jest to 

również film dla tych, którzy po prostu oczekują od kina dobrej rozrywki i chcą 

wyjść z seansu zadowoleni. Myślę, że obie te grupy film usatysfakcjonuje. Cieszę 

się, że mogłem być na filmie rozśmieszany, ale również momentami przerażony. 

Cieszę się, że magia „Parku jurajskiego” kolejny raz sprawiła, że dziecko, które we 

mnie siedzi, znakomicie się bawiło. Dziękuję Panu, Panie Trevorrow.

yasiek_

Jurassic World

http://www.twitter.com/yasiek_
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JAN URBANOWICZ

2015 rok to wielkie kinowe hity, za miliony dolarów, ze światowej sławy obsadą, 

wyczekiwane przez ludzi w każdym kraju. I chyba żadna z tych osób, które chodzą do 

kina na te wszystkie największe hity, nie przypuszczała, że prawdopodobnie najlepszy 

film tego roku to będzie produkcja sfinansowana przez internautów, zrealizowana przez 

kogoś kompletnie nieznanego. A jednak tak się stało, bo powstał „Kung Fury”.

      

https://www.youtube.com/watch?v=bS5P_LAqiVg
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Jeśli jesteście fanami kina lat osiemdziesiątych, 

gdzie absurd gonił absurd, jeden gość powa-

lał jednym ciosem całą armię, a w dwóch minu-

tach filmu było więcej akcji niż w kilku współcze-

snych produkcjach razem wziętych, to jest to film 

dla Was. Już po pierwszej minucie byłem zako-

chany i wiedziałem, że jest to miłość prawdziwa 

i szczera.

Główny bohater, Kung Fury, jest policjantem. Po-

licjantem, który zna sztuki walki jak nikt inny, po-

trafi zabić gołymi rękami, a dodatkowo jest praw-

dziwym twardzielem, który wie, jak się obchodzić 

z kobietami. Pewnego razu na miasto napada gi-

gantyczny robot. Oczywiście Kung Fury rozpra-

wia się z nim. Jednak w mieście pojawia się ktoś 

jeszcze – Adolf Hitler. Jest on mistrzem sztuk walki i przenosi się w czasie, by 

walczyć z naszym głównym bohaterem. Fury postanawia sam przenieść się 

w czasie, do okresu III Rzeszy, by tam rozprawić się z Hitlerem. Niestety, cofa 

się zbyt daleko i trafia do ery Wikingów jeżdżących na… dinozaurach. Pomaga 

mu sam Thor i plan znów schodzi na pierwotny tor.

Tak, wiem, jak się czujecie, czytając ten zarys fabuły. To jest absurdalne! Ale to 

jest całe piękno tego filmu. Kocham coś takiego i sądzę, że każdy fan kina akcji 

również będzie tym filmem oczarowany. Reżyser David Sandberg stworzył coś 

tak pięknego, tak niesamowitego, że każda minuta wywoływała u mnie efekt 

„czy ja śnię, czy to się dzieje naprawdę?!”. Taki film mógł powstać jedynie z czy-

stej miłości do kina, z czystego fanatyzmu gatunkowego i po prostu dla roz-

rywki. Jest on tak zły i tak dobry jednocześnie. 

A w dodatku wszystko to do obejrzenia całkowi-

cie za darmo na YouTube. Tu nie ma co się roz-

pisywać, to po prostu trzeba zobaczyć. Opcje są 

dwie: albo od razu wyłączycie, albo po jednej mi-

nucie będziecie zakochani.

yasiek_

Kung Fury

Niestety, cofa się zbyt 
daleko i trafia do ery 
Wikingów jeżdżących na… 
dinozaurach.

Główny bohater, Kung 
Fury, jest policjantem. 
Policjantem, który zna 
sztuki walki jak nikt inny, 
potrafi zabić gołymi 
rękami, a dodatkowo jest 
prawdziwym twardzielem, 
który wie, jak się obchodzić 
z kobietami. 

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
LIPIEC 2015

JAN URBANOWICZ

Jedno z największych zaskoczeń tego roku. Zna-

komite i minimalistyczne kino sci-fi, które zada-

je pytania i nie daje odpowiedzi podanej na tacy. 

Świetnie zagrane i mistrzowskie wizualnie, buduje 

klimat i sprawia, że nie żałujemy ani minuty tego 

seansu. Dla mnie pozycja obowiązkowa do zaku-

pu. Jeśli liczą się dla Was nie tylko efekty specjal-

ne, to zdecydowanie warto.

Świetna baśń Disneya, która jest wariacją na te-

mat innych znanych baśni i bajek. Wiele postaci, 

znanych nam wszystkim, spotyka się w jednym 

filmie i łączy je wspólny motyw. Pierwsze pół fil-

mu jest rewelacyjne, później już niestety wszyst-

ko opada, jednak jest kilka scen, które sprawią, że 

film zapamiętamy na długo. Warto jednak wspo-

mnieć o znakomitej obsadzie z Meryl Streep, 

Johnnym Deppem i Emily Blunt na czele.

EX MACHINA

TAJEMNICE LASU
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I znów historia na motywach tego, co wyda-

rzyło się naprawdę. Opowieść o tym, jak Alan 

Turing pomagał podczas II wojny światowej 

rozszyfrować Enigmę oraz o tym, jak musiał 

walczyć z niesprawiedliwością, jaka go doty-

ka z powodu jego orientacji seksualnej. W fil-

mie zagrał między innymi znakomity Benedict 

Cumberbatch i to zdecydowanie największa, 

choć nie jedyna, zaleta tego filmu. Dla samej 

tej roli warto obejrzeć.

GRA TAJEMNIC

Najnowsze dzieło Benneta Millera, reżysera 

takich filmów jak „Capote” czy „Moneyball”. 

Gwiazdorska obsada, fenomenalne zdjęcia, 

muzyka i klimat oraz stopniowe budowa-

nie napięcia sprawią, że o tym filmie będzie 

się mówić długo po zakończeniu seansu. Nie 

spodoba się on każdemu, ale na pewno nikt 

nie przejdzie obok niego obojętnie. Historia 

jest oparta na faktach, co może dodatkowo 

zachęci Was do obejrzenia.

FOXCATCHER

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Trzydzieści dwa stopnie w cieniu, zachód słońca, cała pla-

ża wypełniona najpiękniejszymi kobietami, jakie w ży-

ciu widziałeś i impreza, jakiej nigdy nie przeżyłeś. To ob-

raz, jaki mam przed oczami, słuchając każdego numeru 

zawartego na „Peace Is The Mission”. Za tym wszystkim 

stoi król imprezy i niezwykle prężnie działający produ-

cent, o którym mogłeś nawet nigdy nie słyszeć. Diplo, ka-

lifornijski DJ, producent, dzięki któremu do świata main-

streamu na stałe weszły tak gorące gatunki jak dancehall 

i reggaetone. Pracował z każdym znanym nazwiskiem z branży, nawet nie będę wy-

mieniał, wystarczy, że napiszę o współpracy z Justinem Bieberem. Ten argument po-

winien wystarczyć.

„Peace Is The Mission” jest trzecią odsłoną projektu Major Lazer, która dokładnie tak jak 

wcześniejsze ma przynieść światowy pokój zbudowany na fundamencie muzyki. Muzy-

ki wybuchowej jak polityczne dyskusje z rodziną przy stole wigilijnym. Jednak jeśli ktoś 

kojarzy poprzednie wydawnictwa, to może odnieść wrażenie, że Diplo ten swój świat 

Jamajki trochę sprzedał amerykańskiemu popowi. Ta jego wybuchowa muzyczna eks-

presja została stworzona z mniejszą dawką trotylu. Jak to zazwyczaj bywa przy tego 

typu operacjach, takie „sprzedanie” swojego stylu przyniesie mu odpowiednie profity, 

a muzyczny przekaz sięgnie jeszcze dalej niż dotychczas. Nawet gdy sprawdzimy trac-

klistę, to widać po zaproszonych gwiazdach, że ten materiał jest zdecydowanie bardziej 

komercyjny. Przekrój sceny jest olbrzymi, od popowych gwiazd takich jak Ellie Goul-

ding i Ariana Grande, po obwieszonych złotem raperów Pusha T i 2Chainza. Nowy Ma-

jor Lazer jest po prostu europejską wersją jamajskiego jointa. Nadal jest to dobry gatu-

nek magicznego ziela, tylko że nie w czystej postaci, a zmieszany z tytoniem. Efekt jest 

taki, że na Jamajce wyszłaby z tego średnia impreza, ale na naszym terenie to prawdzi-

we szaleństwo, przy którym puszczają wszystkie hamulce.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

MAJOR LAZER
PEACE IS THE MISSION

http://tidal.com/album/45406396
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Historia zespołu Muse jest klasyczną brytyjską opowieścią 

o chłopakach, którzy chcieli stać się wielkimi gwiazdami gra-

jącymi na największych światowych scenach i ich marzenia 

stały się rzeczywistością. Krok po kroku, śladami swoich ko-

legów po fachu, wykonali swoje zadanie w dwustu procen-

tach. Nie dość, że grają na całym świecie, to w dodatku ro-

bią to w takim stylu, że przez wielu słuchaczy uznawani są za 

najlepszy koncertowy zespół globu. Co zresztą potwierdzi-

li na tegorocznym festiwalu Orange. Analogii do podobnych 

zespołów jest wiele, ale tą najważniejszą jest frontman zespołu. The Rolling Stones mie-

li Jaggera, Queen – Freddy’ego Mercury’ego, U2 mają Bono, a Muse na szczyt poprowa-

dził geniusz Matthew Bellamy’ego. Charyzmatyczny wokalista z energią małej elektrowni 

atomowej, którego horyzonty muzyczne są bardziej urozmaicone niż elektorat Pawła Ku-

kiza. Styl, w jakim gra Muse, zawsze był trudny do określenia, ponieważ na każdej płycie 

można było usłyszeć coś nowego, coś przełamującego wszelkie standardy. Jednak tym ra-

zem, jak zapowiadał Matthew Bellamy, miało być inaczej. Siódmy studyjny album, nazwa-

ny „Drones”, miał być powrotem do korzeni – z prostszymi kompozycjami, opartymi na 

klasycznym rocku. Oczywiście znając Muse, trzeba takie zapowiedzi podzielić przez sześć 

i pół, bo o prostym graniu nie może być tu mowy.

Faktycznie poszczególne utwory są zbudowane na mocnych gitarowych riffach, ale na 

szczęście mistrzowskie mieszanie różnych styli nadal jest tym, co napędza Muse.

Słuchanie „Drones” jest jak przejazd po jurajskim parku, w którym zamiast dinozau-

rów usłyszymy legendy brytyjskiej sceny. Każdy znajdzie coś dla siebie, od fragmentów 

do złudzenia przypominających Queen, po takie, gdzie usłyszymy nawet Dire Straits. 

Oprócz muzycznych aspektów w tym przypadku ważne jest również przesłanie albu-

mu. Tytuł „Drones” nie jest przypadkowy i w pewnym stopniu odzwierciedla czasy, 

w jakich przyszło nam żyć. Taką nazwę albumu najlepiej tłumaczy Matthew Bellamy: 

„Drony to dla mnie metaforyczni psychopaci, którzy mogą bez konsekwencji zachowy-

wać się jak psychopaci. Światem rządzą drony, które wykorzystują drony, aby uczynić 

z nas drony. Płyta jest dokumentacją podróży człowieka, od całkowitej utraty nadziei 

do indoktrynacji przez system, aby stać się kimś na kształt ludzkiej wersji drona, a po-

tem do ucieczki człowieka od oprawców”.

MUSE
DRONES

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://tidal.com/album/46286117
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CIASTO Z JABŁKAMI 
I RABARBAREM
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MAŁGORZATA ŁADA

• 200 g miękkiego masła

• 225 g cukru pudru

• 1 jajko

• 1/8 l maślanki

• 1 łyżka esencji waniliowej lub 

1 laska wanilii

• 180 g mąki

• 1,5 łyżeczki proszku do 

pieczenia

• szczypta soli

• 1 jabłko

• 2 laski rabarbaru

• 1 czubata łyżka cukru

• masło i mąka do formy

Masło miksujemy z cukrem pudrem na puszystą masę, następnie 

dodajemy całe jajko i dokładnie mieszamy.

Do masy dodajemy maślankę i esencję waniliową lub ziarenka wyjęte 

z laski wanilii, bardzo dokładnie mieszamy i odstawiamy na ok. 15 min.

Mieszamy ponownie, dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do pie-

czenia i odrobiną soli. Całość dokładnie miksujemy.

Jabłko obieramy, usuwamy gniazdo nasienne i kroimy w drobną 

kostkę. Rabarbar obieramy i również kroimy w taką kostkę. Jabłko 

i rabarbar mieszamy.

Ciasto wylewamy do wysmarowanej masłem i obsypanej mąką 

tortownicy o średnicy 24 cm. Na wierzchu ciasta układamy miesza-

ninę jabłkowo-rabarbarową i posypujemy ją cukrem.

Piekarnik rozgrzewamy do temp. 180 stopni, wstawiamy ciasto, 

po ok. 10 min zmniejszamy temperaturę do 160 stopni i pieczemy 

jeszcze 40-45 min.

Smacznego!
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Maroko leży w północno-zachodniej części Afryki, a jego brzegi opływa Ocean Atlantycki 

i Morze Śródziemne. To często letni cel podróży Polaków, prawdopodobnie ze względu na 

słońce, ale też niewysokie ceny – oferta jest na tyle zróżnicowana, że każdy znajdzie coś dla 

siebie. Zamiast jednak korzystać z biur podróży, które nie pozwolą nam poznać serca tego 

kraju, polecam zorganizować sobie podróż samodzielnie – prawdopodobnie będzie taniej, ale 

najważniejsze jest to, że czas zorganizujecie sobie dokładnie tak, jak chcecie.

   /   PODRÓŻE   /   186

MAROKO
TANIO LUB DROGO, ALE ZA KAŻDYM RAZEM PIĘKNIE

Maroko – tanio lub drogo, ale za każdym razem pięknie
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Zanim przejdę do szczegółów, chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. W tym tek-

ście będzie sporo akapitów zaczynających się od słowa „Uwaga!” – proszę przeczytajcie je ko-

niecznie, bo to bardzo istotne kwestie.

Ostatni raz odwiedzałem ten kraj dwadzieścia lat temu. W tym 

czasie wiele się zmieniło. Wtedy zwiedziłem przede wszystkim 

północ kraju i Marrakesz. Przy okazji tego wyjazdu pokonaliśmy 

znacznie większy dystans. Wycieczka, z racji wykupionych bile-

tów, zaczynała się i kończyła w Agadirze. To do tego miasta, wy-

jątkowo liberalnego jak na muzułmański kraj, udało nam się ku-

pić bilety po 500 zł plus opłaty lotniskowe – w sumie wyszło 

około 650 zł za osobę. Korzystaliśmy z oferty TUI na bilety first 

minute ponad pół roku temu, a last minute z trzydniowym wy-

przedzeniem można było kupić za połowę tej ceny. Całość kosz-

towała około 3500 zł od osoby, przy czym mogliśmy bez więk-

szych problemów czy utraty komfortu zejść o tysiąc złotych 

niżej. Ta cena zawiera przeloty, hotele, wynajem samochodu, bi-

187Maroko – tanio lub drogo, ale za każdym razem pięknie

To do tego miasta, 
wyjątkowo liberalnego 
jak na muzułmański 
kraj, udało nam się 
kupić bilety po 500 zł 
plus opłaty lotniskowe 
– w sumie wyszło około 
650 zł za osobę.
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lety na pociągi i CTM (marokański PKS), jedzenie, 

kartę SIM do telefonu i prezenty dla szwagierki, cio-

ci, babci, dziadka, rednacza oraz teściowej. Teścio-

wej? Cholera, wiedziałem, że o kimś zapomniałem! 

Nasz pobyt w sumie trwał 15 dni.

Nasz plan podróży
• Agadir -> Sidi Ifni: 170 km, 2 godz. 30 min (auto)

• Sidi Ifni -> Agadir: 170 km, 2 godz. 30 min (auto)

• Agadir -> Taghazout: 20 km, 30 min (auto)

• Taghazout -> Paradise Valley: 34 km, 2 godz. 

30 min (auto)

• Paradise Valley -> Agadir: 40 km, 1 godz. (auto)

• Agadir -> Essaouira: 173 km, 3 godz. 30 min (CTM)

• Essaouira -> Casablanca: 352 km, 7 godz. 30 min 

(CTM)

• Casablanca -> Fez: 292 km, 4 godz. (pociąg)

• Fez -> Casablanca: 292 km, 4 godz. (pociąg)

• Casablanca -> Marrakesz: 244 km, 3 godz. 30 min 

(pociąg)

• Marrakesz -> Agadir: 249 km, 3 godz. 30 min (CTM)

Pragnę tylko zwrócić uwagę, że czas podróży po-

między Taghazout a Agadirem nie jest błędny – po-

święcę mu osobny rozdział.

Dirham marokański
100 dirhamów to około 38 zł.

Uwaga! Podczas naszego pobytu, kurs wymia-

ny na lotnisku przed wyjściem przez główne drzwi 

był wyższy niż w całym kraju. Obojętnie do jakie-

go kantoru się udacie (są wszędzie) danego dnia, 

to kurs będzie taki sam – cena jest chyba ustala-

na przez rząd. Najsensowniej mieć ze sobą USD lub 

EUR, ale nie warto nimi płacić. Jako że dirham jest 

Maroko – tanio lub drogo, ale za każdym razem pięknie
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walutą zamkniętą, to trudno go kupić w Polsce. Wyjeżdżając z kraju, oficjalnie nie 

wolno też wywieźć więcej niż tysiąc dirhamów.

Nie ma problemów z płatnością kartami w większości miast i miejsc, w których by-

liśmy, oczywiście z wyjątkiem maleńkich sklepików, souków czy stoisk z jedzeniem 

– głównie mam na myśli lepsze restauracje, sklepy oraz hotele.

Internet
Zacznę od najważniejszego tematu – internetu. Ten jest tańszy niż krewetki w porcie 

Essaouiry i można zaopatrzyć się w niego w sieciach INWI lub Maroc Telecom. Pole-

cam ten drugi, bo takowy zakupiłem i cały czas miałem zasięg 3G (nawet w górach), 

chociaż nie obyło się bez przygód. Jak zwykle zresztą.

Punkty Maroc Telecom są wszędzie. Jeden był niecały kilometr od naszego hote-

lu w Agadirze, więc udaliśmy się tam już pierwszego dnia. Niestety trudno o dostęp-

ność kart nanoSIM do nowszych smartfonów, ale panie i panowie tam wiedzą o tym 

standardzie – na poczekaniu udają się z kartą w bliżej nieokreślonym kierunku i wra-

cają z już odpowiednio przyciętą. Sama karta SIM kosztuje 20 DHS, a 4 GB internetu 

były w promocji za 50 DHS, czyli razem około 26 złotych.

Uwaga! Kupując internet, poproście obsługę o jego aktywację na poczekaniu (trwa 

to minutę) i nie odchodźcie od lady, dopóki nie potwierdzicie, że działa!

Zachowanie się w kulturze muzułmańskiej
Uwaga! Maroko jest krajem muzułmańskim (bardzo liberalnym, ale jednak), więc 

z góry uprzedzam, że nie wszędzie kupicie alkohol – to i tak dużo w porównaniu 

z innym krajami, gdzie jest całkowicie zabroniony. Nie jest mile widziane odsłania-

nie ramion i ud w miejscach publicznych – noście raczej ciuchy do kolan i z rękawa-

mi. W miejscowościach takich jak Essaouira czy Agadir można sobie pozwolić na ciut 

więcej luzu, ale nie przesadzajcie – możecie mieć niemiłe spotkanie z władzą. Publicz-

ne okazywanie sobie czułości (np. całowanie) jest zakazane i może zakończyć się wię-

zieniem lub deportacją na Wasz koszt. Publiczne pijaństwo zapewne podobnie – nie 

polecam bicia policjantów ani chodzenia nago na basenie. Niestety opalanie się to-

pless jest również niewskazane, nawet na terenie hotelu.

Maroko – tanio lub drogo, ale za każdym razem pięknie
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Uwaga!!! Uśmiech turystki dla Marokańczyka 

oznacza jedno – że jest zainteresowana „bzyk 

bzyk baj bara bara”, „mambem w poziomie”, „fi-

ku-miku” czy też − jak podpowiada Kinga Ochen-

dowska – „nafaszerowaniem pity falafelem”. Od-

bierają to jednoznacznie i potem się od nich nie 

odgonicie. Przy okazji Panom podpowiem, że prosty-

tucja jest zakazana. Narkotyki dostępne są na każdym 

rogu (haszysz, marihuana), ale zdecydowanie nie pole-

cam kupowania ich. Po pierwsze policja od czasu do cza-

su robi prowokacje, a po drugie handlarz może być z nimi 

w zmowie – za wydanie klienta nie zostanie aresztowany. 

Nie ma też żadnej gwarancji jakości i zażywanie ich może 

skończyć się śmiercią lub, co gorsza, kalectwem.

Agadir
To miasto żyjące z turystyki i na nią nastawione. 

To jedno z niewielu miejsc, gdzie praktycz-

nie wszędzie dostaniecie piwo, wino i inne 

trunki. Nie spodziewajcie się tego w in-

nych częściach kraju. Dla nas osobi-

ście był jedynie bazą wypadową do 

Sifi Ifni, Legziry i Paradise Valley.

W Agadirze warto przespace-

rować się promenadą aż do 

mariny – na całej długo-

ści są bardzo wysokie 



ceny, więc na posiłek polecam poszukanie mniejszych knajpek kilka ulic w głąb lądu. 

Osobiście mogę polecić restaurację Daffy, położoną w pobliżu Mosquée du Liban, na 

Rue des Oranges. Niedaleko jest również plac Al Amal, a obok niego mały park zwany 

Vallee des Oiseaux. Podróż przez niego warto zacząć od północnego wschodu i kie-

rować się w dół, w kierunku oceanu. W nim spotkamy nie tylko nietypowy wodospad 

pod mostem, ale również małe zoo z przeróżnymi zwierzętami – są znane nam do-

brze gęsi czy łabędzie, ale również flamingi, muflony, kangury, papugi, wszelki drób, 

dziwne kozy, strusie, antylopy i dziesiątki innych gatunków najprzeróżniejszych zwie-

rząt, których nazw nie znam. Ale są ładne i… bardzo było mi ich szkoda. Nad Agadi-

rem leżą ruiny portugalskiej fortecy Kazba (Kasbah) – niestety została zrównana z zie-

mią podczas trzęsienia ziemi w 1960 roku, tak jak całe miasto. Dlatego nie znajdziecie 

w nim starszych budynków niż wybudowanych przed 55 laty. Warto tam się udać 

w zasadzie dla samej panoramy miasta.

Taksówki i wynajem samochodu
Uwaga! W Maroku są dwa rodzaje taksówek: Grande Taxi to duże, stare i kremowe 

lub beżowe mercedesy, a Petit Taxi to małe, (przeważnie) czerwone peugeoty 205 lub 

podobne sztrucle. Grande Taxi zabiera do siedmiu pasażerów (czterech z tyłu i trzech 

z przodu, oprócz kierowcy – nie żartuję), a Petit Taxi do trzech. Ceny na Grande Taxi 

są ustalane przez rząd i wywieszone na tablicy po wyjściu z lotniska – używa się ich 

pomiędzy miastami. Petit Taxi mają taksometry i należy upomnieć się, żeby kierowca 

go włączył. Nie należy się dziwić, jeśli taksówkarz zgarnia dodatkowego pasażera po 

drodze – jest to normalne. Podróż po mieście nie powinna kosztować więcej niż od 10 

do 30 DHS. Warto też zapytać kierowcę o cenę przed rozpoczęciem podróży – doty-

czy to obu rodzajów taxi. Grande Taxi z lotniska do Agadiru w pobliżu mariny kosztu-

je 220 DHS. Petit Taxi z mariny do dworca autobusowego CTM kosztuje około 16 DHS.

Internet jest tańszy niż krewetki w porcie 
Essaouiry i można zaopatrzyć się w niego 
w sieciach INWI lub Maroc Telecom.
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Są dwa rodzaje wypożyczalni samochodów – świa-

towe marki typu EuropCar, Avis, Hertz i tak dalej. Te 

są drogie. Lokalne mają zdecydowanie lepszą ofer-

tę. O ile w tych pierwszych wypożyczymy nawet po-

rsche panamerę, to jednak zdecydowaliśmy się na 

volkswagena polo z klimatyzacją. Warto dowiedzieć 

się też, jakie ubezpieczenie jest w cenie i dopłacić 

do pełnego, które obejmuje wszystko, dzięki czemu 

my nie uczestniczymy w kosztach kolizji, nawet je-

śli jest ona z naszej winy. Niestety, ale nietrudno tam 

o wypadek. Wracając do VW polo – wynajem na 

48 godzin kosztował nas 800 DHS bez paliwa (jego 

ceny są podobne do polskich). Kia picanto lub da-

cia logan kosztuje 100 DHS mniej. Warto też zarezer-

wować sobie auto dzień lub dwa wcześniej, aby nie 

było niespodzianek.
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Sidi Ifni, Mirleft i Legzira
Drogi w Maroku są naprawdę dobre. Ba! Często lepsze niż w Polsce, chociaż robo-

ty drogowe mają trochę inaczej zorganizowane. Dlatego podróż do Sidi Ifni upłynęła 

nam stosunkowo szybko i sprawnie.

Jechaliśmy wzdłuż wybrzeża, bo widoki są tego warte, a po drodze zatrzymaliśmy 

się w Mirleft. To wioseczka z zatoką, gdzie można skorzystać z uroków Oceanu Atlan-

tyckiego – bardzo, bardzo zimnego o tej porze roku, przynajmniej dla mnie. Na plaży 

jest knajpka, gdzie serwują całkiem przyzwoitą pizzę oraz tadżin – polecamy.

W samym Sidi Ifni nie ma nic specjalnego poza pięknym placem Hassana II, z małym 

ogrodem pośrodku. Okoliczne domy niegdyś musiały być bardzo okazałe – nieste-

ty wiele z nich stoi opuszczonych. Wystarczy jednak przejść się w kierunku oceanu 

− Sidi Ifni położone jest na skarpie, więc widok w pobliżu placu zapiera dech w pier-

siach. Wracając drogą, którą przyjechaliśmy, przez moment mieliśmy ochotę zatrzy-

mać się w kafejkach przy Avenue Mohammed V, ale czas nas gonił – to Legzira była 

naszym celem.
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Legzira to maleńka wioseczka położona na skarpie – jej najważniejsza część składa-

jąca się z kilku małych restauracyjek leży praktycznie na plaży. Nad wioską, na skar-

pie, wybudowano bungalowy dla turystów i pomimo że sezon jeszcze się na dobre 

nie zaczął, to było w nich już sporo osób. Po zejściu na plażę warto udać się w kierun-

ku południowo-zachodnim – to tam znajdują się dwie formacje skalne w kształcie łu-

ków, które uformował ocean. Miejscami dochodzą do 60 metrów. Uważajcie jednak 

na przypływy – nadchodzą szybko, odcinają powrót do Legziry, a prądy są bardzo sil-

ne. Niestety w tym dniu, jednym z najważniejszych z mojego punktu widzenia, pogo-

da nam nie sprzyjała.

Taghazout i Paradise Valley
Do Taghazout udaliśmy się na plażę. Jest piękna, piaszczysta i szeroka. Oraz pełna 

Marokańczyków grających w piłkę nożną – oni naprawdę mają fioła na tym punkcie. 

Nie zabawiliśmy tam jednak długo, bo silny wiatr tego dnia urywał głowę. Postanowi-

liśmy wcześniej wyruszyć do Paradise Valley.

To dolina położona na północ od Agadiru, która charakteryzuje się kafejkami ze sto-

likami w rzece Tamraght, która nią płynie. Byliśmy jednak w Taghazout, a nie uśmie-

chało nam się wracać do Agadiru, aby wrócić do głównej drogi do celu. Zamiast tego 

zdaliśmy się na Google Maps, które nas poprowadziły drogą bezpośrednio z Tagha-

zout, przez góry. Z początku wszystko zapowiadało się świetnie – wąska, ale bar-

dzo dobra asfaltowa nawierzchnia i piękne serpentyny dawały przyjemność (nawet 

VW polo) z jazdy oraz niesamowite widoki. Kilkanaście kilometrów dalej nawierzch-

nia się zmieniła… i zwęziła. Zamiast asfaltu pojawiły się betonowe płyty, znacznie 

równiejsze niż nasze. My nie damy rady? Niestety po paru kilometrach dojechaliśmy 
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do ich końca i zaczęła się szutrowa droga, stroma i wąska, przeznaczona prawdopo-

dobnie dla osłów, których w okolicach było sporo. Do celu mieliśmy jeszcze z pięć lub 

sześć kilometrów, ale pokonanie tego dystansu zajęło nam półtorej godziny. Jazda 

VW polo po drodze przeznaczonej dla wąskich samochodów terenowych to było wy-

jątkowe przeżycie. Dojeżdżaliśmy do miejsc, gdzie ledwo mieściliśmy się pomiędzy 

głazami (które spadły z gór), a przepaścią. Przemykaliśmy nad strumykami, wdzięcz-

ni za niski poziom wody. Mieszkańcy okoliczny wiosek patrzyli na nas z zaskoczeniem 

– rzekomo ostatni raz widzieli turystę w 1967 roku. Iwona okazała się wzorowym pi-

lotem i podpowiadała mi, które kamienie mogą rozciąć delikatne opony i zamyka-

ła jedynie oczy, gdy wzniesienie było tak duże, że nie było widać, czy po jego drugiej 

stronie w ogóle jest droga. Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy w końcu do główne-

go szlaku (bo trudno to nazwać drogą, rozmytą w wielu miejscach przez wodę) i uda-

liśmy się w głąb doliny. To ulubione miejsce lokalnych Marokańczyków – przyjeżdża-

ją tutaj na pikniki. Aby oni oraz turyści mogli schłodzić nogi, miejscowi porozstawiali 

stoliki i krzesła… w rzece – jej stan sięga w najgłębszym miejscu do uda. Polecamy 

zabrać strój kąpielowy. Wracając, koniecznie zatrzymajcie się przy straganach z bana-

nami – tak świeżych już dawno nie jadłem, prosto z drzew rosnących nieopodal.

CTM
Autobusy w Maroku są klasy naszych Pol-

skich Busów. Klimatyzowane i stosunko-

wo komfortowe, z opcją wybrania kursu 

Premium (ten jeździ tylko raz dziennie). Na 

dworzec należy dojechać z trzydziestomi-

nutowym wyprzedzeniem, aby odprawić 

bagaż. Metoda jego odprawy zależy od 

dworca – czasami zostawia się obsłudze, 

czasami samemu trzeba dostarczyć do au-

tobusu. O wszystkim można dowiedzieć 

się przy kasie.

Ceny biletów:

• Agadir -> Essaouira: 75 DHS

• Essaouira ->Casablanca: 150 DHS

• Marrakesz -> Agadir: 100 DHS
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Zatrzymaliśmy się w starej 
medynie, w tak zwanym riadzie. 
To stara kamienica przerobiona 
na hotel, która charakteryzuje się 
kilkoma piętrami, dziedzińcem 
oraz studnią nad nim, wokół 
której są pokoje dla gości. Na 
dachach tradycyjnie są tarasy, 
gdzie można odpoczywać 
i spożywać posiłki.
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Uwaga! Bilety należy kupić z jednodniowym (lub 

większym) wyprzedzeniem – szybko się kończą! 

Można to zrobić przez stronę www przewoźnika.

Essaouira (As-Sawira)
Mekka kitesurferów, z piękną plażą i wiecznymi wia-

trami. Obecne miasto powstało w XVIII wieku, ale 

jego korzenie sięgają 1506 roku. Dzisiaj składa się 

z trzech części – wybrzeża z nowoczesnymi hotela-

mi położonymi wzdłuż plaży, samego miasta oraz 

medyny otoczonej starymi murami, w której jest też 

port rybacki.

Zatrzymaliśmy się w starej medynie, w tak zwanym 

riadzie. To stara kamienica przerobiona na hotel, 

która charakteryzuje się kilkoma piętrami, dziedziń-

cem oraz studnią nad nim, wokół której są poko-

je dla gości. Na dachach tradycyjnie są tarasy, gdzie 
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można odpoczywać i spożywać posiłki. Wewnątrz 

murów medyny znajduje się souk, ulica jubilerów 

oraz kilka żydowskich zabytków. Jest też mnóstwo 

galerii, stoisk z pysznymi „chawarmami”, jak to oni 

piszą, restauracji tańszych (bez tarasów na dachu) 

i droższych (z tarasami) i uroczych sklepików. Do 

knajpki z tarasem warto udać się na zachód słońca 

– widok jest przepiękny. Od siebie możemy polecić 

restaurację Taros, w której podają znakomitą woło-

winą na patelni i tadżin rybny. Polecamy też zwie-

dzić port rybacki oraz zjeść tam kałamarnicę prosto 

z wody, warto też wejść na mury obronne miasta. 

Jak już to wszystko zrobicie, to najlepiej się po pro-

stu zgubić w zakątkach i uliczkach medyny – nie-

zapomniane wrażenia i niespodziewane odkrycia 

murowane.

Casablanca
Nie polecam odwiedzać Casablanki, jeśli nie ma-

cie jakiś konkretnych planów związanych z tym mia-

stem – my mieliśmy i tylko dlatego tutaj trafiliśmy. 

Od razu widać przepych i bogactwo względem 

reszty kraju. Różnica jest wręcz druzgocąca. Wystar-

czy udać się na La Corniche – promenada jest prze-

piękna, a jeśli stanie się przy drodze o odpowied-

niej porze, kiedy to mężczyźni wyjeżdżają na łowy, 

to zabraknie palców u rąk, aby zliczyć wszystkie fer-

rari, lamborghini, maserati, koenigseggi i inne cuda 

o nazwach, które trudno zapisać i wypowiedzieć.

Z punktów wartych odwiedzenia możemy pole-

cić meczet Hassana II, spacer po Boulevard La Cor-

niche oraz cudowną restaurację La Sqala. Ta nie ma 

niskich cen, ale są przystępne, a jedzenie godne bo-

gów. Fanów filmu „Casablanca” chyba nie musimy 

namawiać na odwiedzenie Rick’s Cafe, powstałej 
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w 2004 roku. Lokal oczywiście został stworzony, aby wypełnić zapotrzebowanie tu-

rystów, którzy przez wiele lat bezskutecznie go poszukiwali. Otwarte jest codziennie 

od 12:00 do 15:00 i potem od 18:00 do 1:00. Rezerwacje są wskazane.

Pociągi
Te przypominają nasz własny tabor, chociaż temu, którym jechaliśmy, było zdecydo-

wanie bliżej do Pendolino niż do TLK. Podróżuje się stosunkowo komfortowo i na ca-

łej trasie, w odróżnieniu od Pendolino, mieliśmy zasięg 3G od Maroc Telecom. Bilet do 

Fezu kosztował 140 DHS.

Uwaga! Przyjdźcie na peron z wyprzedzeniem – pociągi lubią odjeżdżać o kwadrans 

wcześniej niż przewiduje plan.

Fez
To w Fezie po raz pierwszy w życiu skusiłem się na burgera z mięsem z wielbłą-

da – był przepyszny. To doświadczenie miałem w Cafe Clock, którą bardzo pole-

cam – ma bodajże cztery piętra, a na tarasie na dachu można uciec od zgiełku souku. 

Zanim jednak zapuścicie się do medyny, w labirynt ciasnych uliczek, to polecamy wy-

posażyć się w przewodnika (100-400 DHS) lub GPS-a. To dzięki Google Maps na tele-

fonie nie zgubiliśmy się w medynie. Fez znany jest przede wszystkim z garbarni Cho-
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uarasa – jest ogromna, ale jest też wiele mniejszych. 

To była w zasadzie jedyna rzecz, która mnie intere-

sowała w tym mieście, ale jeśli macie czas i ochotę, 

to warto znaleźć dobry punkt widokowy na medy-

nę – panorama jest niesamowita. Można też zaha-

czyć o kilka meczetów, bram do starego miasta, 

Medresa Bu Inania (szkoła koraniczna) oraz synago-

gę Ibn Danana.

Jedzenie
Bardzo popularnym marokańskim daniem jest ta-

dżin. Nazwa pochodzi od naczynia, w którym jest 

podawane. Ma kształt stożka (co wspomaga po-

wrót pary w kierunku podstawy, gdzie znajduje się 

jedzenie), wykonane jest z gliny i kładzie się je na 

rozżarzonym węglu lub drewnie, aby powoli pod-
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grzać potrawę w jego wnętrzu. Najczęściej spotyka się danie z ryby, mięsa lub wegetariańskie, 

a w środku znajdziemy najprzeróżniejsze warzywa. Przepyszne!

Drugim daniem, które uważamy za godne polecenia, jest chawarma (szałorma/shawarma). To 

arabski odpowiednik tureckiego kebaba, który jest przygotowany na ciut innych zasadach i dzię-

ki temu uważam go za znacznie smaczniejszy! Mięso skraja się z tego drąga, następnie dodaje 

posiekane pomidory, sałatę i cebulę. Wymieszaną całość wkłada się w pieczywo lepsze niż pita 

i jeszcze podgrzewa. Wyborne danie i polecam zamawiać je na stoiskach na ulicy – znacznie lep-

sze niż w restauracjach.

Jeśli lubicie owoce morza, to warto objadać się nimi w Maroku – są świeże, często prosto z wody 

(nie są mrożone jak w Polsce) i przesmaczne. Krewetki, kałamarnice, langusty, homary i wszelkie 

ryby morskie są znacznie tańsze niż nad naszym morzem, a przy okazji znacznie smaczniejsze.

Marakesz
Zanim wróciliśmy do Agadiru, na dwa dni przed odlotem, aby jeszcze trochę wygrzać się na 

słońcu, spędziliśmy kilka dni w Marrakeszu. To miasto, a w zasadzie jego medyna, robi ogrom-

ne wrażenie. Niestety nie przypadła mi tak bardzo do gustu jak ta w Essaouirze czy Fezie, a to ze 
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względu na fakt, że miejscowi pędzą na złamanie 

karku uliczkami na swoich skuterach i niespecjalnie 

zważają na przechodniów. Nie będę za wiele zdra-

dzał, poza jedną rzeczą – należy koniecznie odwie-

dzić Ogrody Yves Saint Laurenta. Są przepiękne!

Przyznaję, że trochę zaszaleliśmy z hotelem – nie 

był najdroższym w mieście, ale wybraliśmy apar-

tament o powierzchni 77 metrów kwadrato-

wych, z prywatnym dziedzińcem w sercu medy-

ny. Całość ze śniadaniem wychodziła około 125 zł 

za osobę. Na dodatek byliśmy jedynymi gość-

mi, więc obsługa była wzorowa, a cała kamienica 

wraz z basenem do naszej dyspozycji. Ale jak tra-

fiać na takie okazje? Gdzie szukać i rezerwować, 

aby było tanio?

Do wyszukiwania lotów korzystam ze strony in-

ternetowej SkyScanner [www / iOS]. Posiłkuję się 

również serwisem Expedia [www / iOS] oraz Tri-

pAdvisor [www / iOS]. Ponadto w RSS-ach sub-

skrybuję Fly4Free i Mleczne Podróże – tam też 

często się coś ciekawego trafia. Alternatywnie ko-

rzystam też z Booking [www / iOS] – preferuję 

ten serwis do rezerwacji hoteli, ponieważ szcze-

gółowo pokazuje zdjęcia wybranego rodzaju po-

koju oraz nie pozostawia wątpliwości, co dokład-

nie się rezerwuje.

Samemu lepiej
Z biur podróży przez ostatnie dwadzieścia lat sko-

rzystałem bodajże czterokrotnie. Preferujemy sa-

modzielnie planować sobie wycieczkę, bo od-

powiednio przygotowana, dokładnie pod nasze 

indywidualne potrzeby, daje znacznie większe po-

czucie satysfakcji. Zamiast mieszkać w hotelu-mo-
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http://www.skyscanner.pl
https://itunes.apple.com/pl/app/skyscanner-flights-search/id415458524?mt=8&at=11lHMT
http://www.expedia.com
http://pl.tripadvisor.com
https://itunes.apple.com/pl/app/tripadvisor-hotels-flights/id284876795?mt=8&at=11lHMT
http://www.fly4free.pl
http://mlecznepodroze.onet.pl
http://www.booking.com
https://itunes.apple.com/pl/app/booking.com-hotel-reservations/id367003839?mt=8&at=11lHMT
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lochu wybieramy mały i przytulny riad, gdzie od sa-

mego przebywania w nim raduje się serce, a zamiast 

dwuosobowego pokoju mam ogromny apartament. 

Zamiast zwiedzać wiele nudnych miejsc, wybieramy 

tylko te, które nas interesują. Zamiast nudnej wy-

cieczki autokarem do Rajskiej Doliny, przeżyliśmy 

przejazd przez góry maleńkim samochodem, po 

szutrowych drogach i zwiedziliśmy wioski, o których 

świat zapomniał.

To nie jest trudne, a satysfakcja tak duża, że wyjazd 

znacznie bardziej zapada w pamięć.

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n
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