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Mobilne routery TP-LINK z wbudowanym akumulatorem oraz modemem 3G łatwo i szybko udostępnią łącze internetowe większej 
liczbie urządzeń. Po załadowaniu karty SIM od operatora router zapewnia dostęp do Internetu niemal w każdych warunkach – w domu, 
szkole, pracy, w pociągu i samochodzie, nawet na wakacjach. Dodatkowo czytnik kart micro SD (do 32 GB) umożliwia wykorzystanie 
routera jako przenośnego magazynu danych. Mobilne routery TP-LINK to oryginalny design, miniaturowe rozmiary, niewielka waga 
i wiele godzin pracy bez zasilania. Internet w kieszeni. Gdziekolwiek jesteś. Na wszystkich urządzeniach.

Internet

w kieszeni

Przenośny router z wbudowanym modemem 3G M5350

Przenośny router bezprzewodowy 
z wbudowanym modemem 3G

M5350

2000mAh

4-5 godzin

http://tp-link.com.pl
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Maciej Skrzypczak: 

Nie jestem żadnym audiofilem, jeśli 
chodzi o sprzęt. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że lubię słuchać muzyki.

Norbert Cała: 

Ten producent wydaje nowe pro-
dukty z częstotliwością mniejszą niż 
Rosja zmienia prezydentów.

Kinga Ochendowska:

Ciągle skarżymy się na brak czasu, 
mimo że doba ciągle pozostaje dobą 
i liczy sobie 24 godziny. Przy pomocy 
tych prostych tricków możemy odzy-
skać utracone minuty.

Wojtek Pietrusiewicz:

Stek czy sałatka. Skóra czy filc. To już 

wybór dla Was. Jakiegokolwiek byście 

nie dokonali to nie będziecie żałowa-

li. Mówię o tej drugiej parze natural-

nie, bo z pierwszą może być różnie.
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Better, czyli lepszy. W czym Apple jest lepsze? Najnowszy film, 

dostępny do obejrzenia na stronie Apple, dotyka bardzo ważnej 

w dzisiejszych czasach kwestii – ekologii. Wiosna pełną parą. 

Wszędzie jest zielono i pozytywnie. Właśnie taka aura skłania 

do refleksji nad tym, czy potrafimy zadbać o otaczające nas śro-

dowisko. Tylko od nas zależy, w jakim świecie będziemy żyli. 

Warto wybierać ekologiczne rozwiązania – produkty, które są 

bezpieczne, „zielone”. Sprzęt Apple nie zawiera szkodliwych 

materiałów, zużywa mało energii. Apple robi to dobrze, a w za-

sadzie lepiej niż większość firm na rynku.

My też się staramy, dlatego polecamy lekturę najpopularniejsze-

go eco-friendly magazynu w App Store. Od początku tworzenia 

iMagazine jednym z założeń, jakie sobie postawiliśmy, był brak 

wydania papierowego – właśnie m.in. ze względu na ekologię.

W majowym numerze znajdziecie solidną porcję nowości 

sprzętowych, oprogramowania, felietonów i porad. W sam raz 

na majówkę.

Miłej lektury! facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

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


Połączenia konferencyjne 

z wyraźnym dźwiękiem 

w dowolnym miejscu.

Wrażenie bezpośredniej rozmowy.

Wykonuj połączenia konferencyjne w dowolnym 

miejscu dzięki przenośnemu głośnikowi Philips

WeCall. Urządzenie jest wyposażone w cztery 

mikrofony i zaawansowaną funkcję redukcji echa, 

aby rozmowy były płynne. Ponadto wskaźniki LED 

oraz łączność Bluetooth® zapewniają maksymalną 

wygodę.

Shield_White_2013 

Version 1.1 – 25 October 2013

AECS7000E
Głośnik konferencyjny

KUP TERAZ ONLINE

http://ispot.pl/inteligentny-dom/philips-glosnik-konferencyjny-bluetooth-wecall,id-69355
http://www.philips.pl/


   /   WSTĘPNIAK   /   11

iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości 

interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić 

w interesujące nas miejsca.

iMagazine można czytać na komputerach dzięki sys-

temowemu „Podglądowi” lub programowi  Acrobat 

Reader. Na  iPadach lub iPhonie/iPodzie Touch, iMa-

gazine jest możliwy do przeglądania poprzez apli-

kację iBooks lub eGazety  Reader. W przypadku iBo-

oks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić 

na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

W przypadku eGazety Readera trzeba być zareje-

strowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, 

 każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wy-

danie iMagazine, informacja o tym pojawi się we-

wnątrz aplikacji i  magazyn będzie można pobrać 

bezpłatnie przez internet.

Strona tytułowa 
zawiera linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

Spis treści 
przygotowano 
w taki sposób, 
aby można 
było od razu 
przejść do 
interesującego 
nas artykułu 
– wystarczy 
kliknąć lub 
dotknąć 
na iPadzie/
iPhone’ie tytuł 
artykułu lub 
zdjęcie.

W każdym 
miejscu 
magazynu, 
klikając w logo 
iMagazine 
w lewym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.

JAK CZYTAĆ iMAGAZINE?



Office dla Mac 2011
Nadal 
na czasie.

 ü Doskonale zsynchronizowany z pakietem Offi  ce dla komputerów PC

 ü Gotowe szablony do tworzenia biuletynów, broszur i dokumentów

 ü Obsługa makr Visual Basic

 ü Zintegrowane narzędzia poczty i kalendarza

 ü Edycja zdjęć w PowerPhoto 2011

ü Doskonale zsynchronizowany z pakietem Offi  ce dla komputerów PC

ü Gotowe szablony do tworzenia biuletynów, broszur i dokumentów

ü Obsługa makr Visual Basic

ü Zintegrowane narzędzia poczty i kalendarza

ü Edycja zdjęć w PowerPhoto 2011

Word 2011
Poznaj moje idee w sposób jasny i przejrzysty

Home&
Student

Home&
Business

Power Point 2011
Twórz i dziel się z innymi imponującymi prezentacjami

Exel 2011
Analizuj, organizuj i zarządzaj swoimi danymi

Outlook 2011
W jednej aplikacji maile, kalendarz, kontakty i zadania

Wsparcie techniczne 90 Dni 1 Rok

 ü

 ü

 ü

 ü

 ü

 ü

 ü

Więcej na: www.offi  cedlamac.pl

Gdzie kupić: http://offi  cedlamac.pl/kontakt/

http://officedlamac.pl/kontakt/
http://officedlamac.pl
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BADANIE ZAANGAŻOWANIA W REKLAMĘ 
M.IN. PRODUKTÓW APPLE



W kwietniu odbywało się badanie 

zaangażowania w reklamę m.in. produktów 

Apple. Badanie prowadził Instytut Analizy 

Sensorycznej pod patronatem iMagazine

i ze wsparciem firmy Creative.

Podsumowanie badania i jego wyniki 

będziecie mogli przeczytać w czerwcowym 

wydaniu iMagazine, a już dziś zapraszamy 

do obejrzenia zdjęć wykonanych podczas 

badania.

14   /   AKTUALNOŚCI   /   
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http://isa-ndg.com/pl/
http://pl.creative.com/
http://www.imagazine.pl/


TV

GAME

MUSIC

PARTY!!!

Do nabycia w sklepie internetowym www.376west.com

PODKRĘĆ EMOCJE

Kompaktowy, bezprzewodowy zestaw kolumn 2.1 
potrafi porazić jakością oraz dynamiką dźwięku.
T4 Wireless możemy podłączyć już nie tylko
do laptopa ale również do telewizora.

Został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą
o użytkownikach poszukujących realistycznych 
doznań dźwiękowych podczas słuchania muzyki
czy zabaw multimedialnych.

Model T4 Wireless składa się z pary kolumn 
satelitarnych oraz subwoofera SLAM, a dodatkowym 
elementem jest pilot zdalnego sterowania.

T4 Wireless wykorzystuje bezprzewodową 
technologię Bluetooth 3.0, a także standard NFC 
pozwalający na zbliżeniowe parowanie urządzeń.

WEJŚCIE OPTYCZNE

Zestaw Creative T4 Wireless zawiera 
wejście optyczne sygnałów cyfrowych, 
możesz więc bezpośrednio wysyłać 
dźwięk np. z telewizora HD lub karty 
dźwiękowej bez utraty jakości.

http://www.376west.com/pl/glosniki-bezprzewodowe-bluetooth/246-creative-t4-wireless-5390660184161.html
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Microsoft Office 365 Personal to usługa subskrypcyjna. W ramach subskrypcji można zain-

stalować najnowsze, pełne wersje aplikacji pakietu Office, w tym Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote i Outlook, na jednym Macu lub pececie oraz jednym iPadzie z najnowszą wersją 

systemu iOS lub tablecie z systemem Windows 7 lub nowszym. Dzięki temu wszystkie funk-

cje Office będą dostępne zarówno online, jak i offline, stacjonarnie i mobilnie.

Pakiet Office można również zainstalować na iPhone’ach, telefonach z systemem Windows 

Phone i Android posiadającymi pakiet Office Mobile. Office Mobile oferuje funkcje wyświe-

tlania treści oraz ich edytowania w trakcie pracy zdalnej. Ponadto zachowuje wiernie zawar-

tość i formatowanie dokumentu, dzięki czemu po przeniesieniu z powrotem do komputera 

dokument wygląda tak jak trzeba. Pakietu Office Mobile na iPhone’y i telefony z systemem 

Android można bezpłatnie używać tylko do celów niekomercyjnych.

Microsoft oficjalnie 

zaprezentował nową 

ofertę dla użytkowników 

indywidualnych – Office 365 

Personal. Jest to ciekawa 

oferta cenowa dla nowych 

użytkowników, chcących 

jednocześnie korzystać 

z pełnych możliwości 

Microsoft Office w wersji 

mobilnej.

MICROSOFT WPROWADZIŁ OFFICE 365 
PERSONAL 
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W ramach usługi Office 365 Personal otrzymujemy 7 GB bezpłatnej powierzchni na One-

Drive z możliwością dokupienia dodatkowych 20 GB, 60 minut miesięcznie na dzwonienie 

przez Skype’a pod numery stacjonarne i komórkowe lub bezpłatną pomoc techniczną.

Usługi Office 365 są na bieżąco udoskonalane, a każdy subskrybent automatycznie uzysku-

je najnowsze aktualizacje – coś na wzór Adobe Creative Cloud. Gdzie jest haczyk? Przede 

wszystkim w cenie. Cena rocznej subskrypcji to 299,99 zł na stronie Microsoft. Cena rocznej 

subskrypcji u resellerów Apple to 199-249 zł.

W styczniu 2013 miała miejsce premiera Office 365 Premium dla Użytkowników Domowych, 

który również sprzedawany jest jako usługa subskrypcyjna (na 5 urządzeń). W tym przypad-

ku cena rocznej subskrypcji to 399 zł lub przez In-App Purchases w App Store (z poziomu 

Word, Excel lub Powerpoint dla iOS) w cenie 99,99 zł. Czyli rozpiętość cenowa jak widzicie 

jest duża, nawet bardzo duża.

Warto pamiętać jednak, że oprogramowanie Office dla Mac 2011 nadal jest sprzedawane 

w wersji pudełkowej i będzie dostępne w najbliższym czasie. Na razie nie ma żadnej infor-

macji, aby Microsoft planował wydać nową jego wersję, a plotki, które krążyły po sieci, do-

tyczyły wprowadzenia właśnie płatności na zasadzie subskrypcji, a nie nowej wersji całego 

pakietu. Cena oprogramowania w wer-

sji pudełkowej, co najważniejsze, z cza-

sem użytkowania nieograniczonym to 

529 zł.

Decyzja, co Wam się najbardziej opła-

ca, należy do Was. Według mnie, na 

obecnym etapie, póki nie mamy zupeł-

nie nowej wersji Office, możemy edy-

tować dokumenty w darmowym iWork 

i jeśli nie korzystamy ze Skype, to kupo-

wałbym nieograniczoną wersję pudeł-

kową. Jak będzie nowy Office for Mac, 

zdecyduję się wtedy raczej na wersję 

365 Personal, bo coś mi mówi, że wtedy 

skończą się już pudełka…



http://bit.ly/1h4TY81


W obu przypadkach Wacom został uhonorowany w kategorii Product Design. Innowacyjny sposób 

zaprojektowania tabletów Cintiq Companion i Intuos Pen & Touch S zaimponowały obu grupom 

jurorów, którzy oceniali kryteria takie jak design, jakość, wykończenie, wybór materiałów i stopień 

innowacyjności. Obie nagrody, o które konkurowały tysiące produktów, są budzącymi podziw do-

wodami uznania dla zaangażowania, z jakim Wacom słucha opinii swoich kreatywnych klientów.

Hartmut Woerrlein, dyrektor Global Product Management Wacom, komentuje: „Jesteśmy niesa-

mowicie dumni z tego, że dwa z naszych produktów zdobyły tak cenione nagrody designerskie. 

Wacom cały czas przygotowuje produkty dla bardziej kreatywnego świata, które łączą w sobie 

technologiczne innowacje i wyróżniający się design. Oba wyróżnienia potwierdzają, że tworzy-

my odpowiednie narzędzia dla osób kreatywnych”.

Wacom otrzymał nagrodę iF w czasie uroczystości w Monachium i zarówno Cintiq Companion, 

jak i Intuos Pen & Touch S znajdą się w tegorocznym iF Yearbook publikowanym w tym miesiącu. 

Tablety kreatywne są obecnie wystawione na Exhibition Unit 1 na nowej stałej wystawie iF w sa-

mym sercu HafenCity w Hamburgu. Można je także zobaczyć na cyfrowej wystawie tutaj.

Nagrody Red Dot zostaną rozdane siódmego lipca w Essen w Niemczech, a podczas ceremo-

nii jedno z wyróżnień zostanie przyznane firmie Wacom. Muzeum Red Dot Design w Essen bę-

dzie otwarte dla publiczności przez cztery tygodnie. Na wystawie zostanie umieszczonych około 

2 tysiące eksponatów, łącznie z produktami firmy Wacom. Jest to największa wystawa współcze-

snych projektów designerskich na świecie.
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Tablety Cintiq  

Companion i Intuos Pen 

& Touch S firmy Wacom 

otrzymały najbardziej 

cenione wyróżnienia  

w przemyśle designerskim 

– nagrody iF Design   

i prestiżową Red Dot.

WACOM PODWÓJNIE NAGRODZONY 

http://www.ifdesign.de/exhibitions_index_e


iOS 7.1.1 dostępny jest na wszystkich urządzeniach, 

które dostały aktualizację do wersji 7. Lista zmian 

wprowadzonych w nowej wersji systemu jest krótka 

– wyglądają one następująco:

• udoskonalenie rozpoznawania odcisków palców 

przez czytnik Touch ID,

• poprawka błędu spowalniającego reakcję 

klawiatury,

• poprawka błędu utrudniającego korzysta-

nie z klawiatury Bluetooth przy włączonym 

VoiceOver.

Aktualizacja dostępna jest za pośrednictwem iTunes 

lub bezpośrednio na urządzeniu (Ustawienia/Ogól-

ne/Uaktualnienia). Build nosi oznaczenie 11D201.
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PROGRAM BETA TESTÓW OSX OTWARTY 
DLA WSZYSTKICH! 

IOS 7.1.1 DOSTĘPNY DO POBRANIA 

Jak w temacie i chyba 

wszystko jasne. Myślę, że 

wielu z Was będzie wreszcie 

zadowolonych i skończą   

się maile z prośbami  

o dodanie do naszego 

konta deweloperskiego. Aby 

dołączyć do programu beta, 

kliknijcie TUTAJ. 

Apple udostępniło aktualizację iOS do 

wersji 7.1.1. Poprawia ona działanie Touch 

ID oraz likwiduje kilka drobnych błędów.
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Uczestniczyliśmy w prezentacji, która odbyła się w salonie Marantz przy ul. Poznań-

skiej 24 w Warszawie. W miłej kameralnej atmosferze dowiedzieliśmy się, że Polska 

jest kolejnym krajem, w którym WiMP udostępnia swoją sztandarową usługę WiMP 

HiFi. Do tej pory z ponad 23 milionów utworów w bezstratnym formacie mogli korzy-

stać Niemcy, Duńczycy, Norwegowie oraz Szwedzi. Wczoraj do tego elitarnego gro-

na dołączyli Polacy. Na żywo w pokoju odsłuchowym mogliśmy przekonać się, że 

WiMP HiFi to ogromny krok, który zbliża nas do słuchania muzyki dokładnie takiej, 

jaka została stworzona w studio.

– Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że jako pierwsi na świecie udostępnia-

my usługę strumieniowania muzyki w najwyższej, bezstratnej jakości – mówił Adrian 

Ciepichał, dyrektor generalny polskiego biura WiMP. – Do tej pory wszystkie serwisy 

streamingowe borykały się z problemem jakości dźwięku. Dotyczyło to nawet WiMP, 

który od lat jest kojarzony z wysoką jakością udostępnianych plików.

Część prezentacji poprowadził Paal Bratelund, product developer WiMP, który mówił, 

jak ważna w naszym życiu jest jakość muzyki, która otacza nas dosłownie wszędzie.

– Kiedy naprawdę chcesz czerpać radość ze słuchania muzyki, czy to pojedynczych 

utworów czy całych albumów, WiMP HiFi jest idealnym rozwiązaniem. To doskonały 

towarzysz dla najwyższej jakości sprzętu, zarówno dla głośników, jak i słuchawek. Na-

wet jeśli muzyka dostępna do tej pory w WiMP miała bardzo wysoką jakość, to stre-

aming plików w formacie FLAC i ALAC, bezpośrednio do telefonu, tabletu czy zesta-

wu audio, jest czymś szczególnym. Jakość jak w studium muzycznym? Tak, jest to 

możliwe od dziś w każdym domu.

WIMP HIFI – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DŹWIĘKU 
JUŻ W POLSCE
Nasz partner 

muzyczny, czyli 

serwis WiMP, 

udostępnia w Polsce 

usługę bezstratnego 

strumieniowania 

muzyki – WiMP HiFi. 

Każdy, komu zależy 

na najwyższej jakości 

dźwięku, może 

słuchać ponad 23 

milionów utworów 

w formacie bez 

kompresji. Usługa 

jest dostępna 

na urządzeniach 

działających 

w środowisku iOS, 

Android, Windows 

Phone, Mac OS 

i Windows oraz 

sprzęcie Sonos 

i Bluesound.



Dużo większą niespodzianką są nowe ceny, niższe o prawie 15%. Najtańszy model Mac-

Booka Air 11" kosztuje teraz 3799 zł (poprzednio 4399 zł), zaś najtańszy model 13" ma te-

raz cenę 4199 (poprzednio 4899 zł). Modele o lepszej konfiguracji, czyli z dyskami SSD 

o pojemności 256 GB, kosztują 4699 zł za 11" i 5099 zł za 13".

Dawno nie było tak znaczącej obniżki cen MacBooków, z jednej strony bardzo to cie-

szy, a zakup Air’a staje się jeszcze lepszym wyborem. Z drugiej strony może to ozna-

czać, że na WWDC2014 (2 czerwca) zobaczymy zupełnie nowego MacBooka, plotki mó-

wią o modelu 12".
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Apple zrobiło nam małą niespodziankę wprowadzając do sprzedaży 

uaktualnione modele MacBooków Air. Na pierwszy rzut oka wielkich zmian 

w specyfikacji nie widać – nie ma oczekiwanych ekranów Retina. Jedyną różnicą 

jest tak naprawdę zmiana procesorów na nowszą generację o taktowaniu 

podwyższonym o 0,1 GHz.

NOWE MODELE I CENY MACBOOKÓW AIR 



E-book, podobnie jak wersja drukowana, zawiera ponad 30 zdjęć, ale w odróżnieniu od 

zwykłej książki posiada aktywne przypisy bibliograficzne. Oprócz szybkiej nawigacji 

oferują one działające linki internetowe do źródeł podanych przez autora. Łatwość się-

gania do tych materiałów z poziomu e-booka to świetna rzecz dla tych, którzy pragną 

zgłębić opisywane przez Leandera Kahneya zagadnienia.

Biografia „Jony Ive” Leandera Kahneya cieszy się dużym zainteresowaniem czytelni-

ków. W iBookstore zajmuje pierwsze miejsce wśród najlepiej sprzedających się książek 

polskojęzycznych. iMagazine jest patronem medialnym jej polskiego wydania.

W kwietniowym wydaniu iMagazine znajdziecie bardzo obszerną recenzję oraz cały 

pierwszy rozdział – polecamy w aplikacji lub PDF.

Książka „Jony Ive” dostępna jest w iBookstore w cenie 6,99 euro.
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Od 9 kwietnia w iBookstore oraz na większości pozostałych wiodących 

e-bookowych platform dystrybucyjnych dostępna jest wersja elektroniczna 

biografii Jony’ego Ive’a pióra Leandera Kahneya. 

JONY IVE JUŻ W IBOOKSTORE

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/book/jony-ive/id848630037?mt=11
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Urządzenie firmy Zalman to przede wszystkim kieszeń na dysk 2,5". Wspiera standardy 

SATA I, II i III, dzięki czemu podłączymy do niego niemal każdy dysk. Dostęp do niego uzy-

skamy na trzy sposoby: kablem, za pośrednictwem portu USB 3.0, zapewniającym mak-

symalną prędkość transferu; bezprzewodowo dzięki wbudowanemu w kieszeń moduło-

wi Wi-Fi obsługującemu standardy 802.11 b/g/n oraz bezprzewodowo przez dedykowaną 

aplikację dla urządzeń mobilnych działających pod kontrolą iOS i Android, która pozwa-

la na streaming multimediów, pobieranie i wysyłanie danych z dysku i na dysk, zarządza-

nie plikami oraz podgląd zdjęć, filmów i muzyki. Metoda ta jest szczególnie interesująca 

wziąwszy pod uwagę fakt, że łącząc nasze urządzenie z dyskiem, nie utracimy połączenia 

z internetem, ponieważ kieszeń może pełnić rolę mostka internetowego z siecią WLAN.

Ostatnią funkcją urządzenia ZM-WE450 jest bateria. Pozwala ona zarówno na pracę dys-

ku bez dostępu do gniazdka (przez ponad 6 godzin), jak i ładowanie innych urządzeń. Wy-

starczy, że podłączy się je do portu USB. Pojemność baterii to 5200 mAh.

Całość zamknięta jest w stylowej, grafitowej obudowie. W zestawie znajdziemy dodatko-

wo płócienny woreczek, gumowe nóżki, zestaw śrubek do montażu dysku, kabel USB 3.0 

oraz śrubokręt.

Więcej informacji na temat urządzenia Zalman ZM-WE540 można znaleźć na stronie 
producenta.

Do oferty firmy Zalman 

dołączyło nowe urządzenie 

– ZM-WE450 – przenośny 

dysk z interfejsem USB 

3.0, dysk sieciowy oraz 

zewnętrzna bateria

 w jednym.

ZALMAN ZM-WE450 – TRZY W JEDNYM

http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=899
http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=899
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Yamaha wprowadza nowe 

amplitunery z serii RX-Vx77 

– 5.1 kanałowy RX-V477 i 

7.2-kanałowy RX-V577. Oba 

modele zapewniają dostęp 

do funkcji sieciowych, m.in. 

technologii AirPlay, aplikacji 

AV Controller, serwisów 

muzycznych, np. Spotify, a 

także HTC Connect. 

RX-V477 I RX-V577 – NOWE AMPLITUNERY 
AV YAMAHY

Urządzenia wykorzystują najnowsze technologie Yamahy, Extra Bass i Virtual Cinema Front, a tak-

że obsługują pliki wysokiej rozdzielczości. RX-V577 wyróżnia się m.in. wbudowanym modułem Wi-

-Fi, bezprzewodowym połączeniem Wireless Direct, wyjściem dla strefy B oraz funkcją odtwarza-

nia bez pauz (gapless). 

Najnowsze konstrukcje Yamahy ponownie wyznaczają standardy wśród sieciowych amplitunerów 

AV  i wprowadzają wiele praktycznych udogodnień, zwiększających elastyczność w budowaniu ca-

łego systemu kina domowego. Jednym z nowatorskich rozwiązań jest technologia Extra Bass, któ-

ra poprawia brzmienie niskich tonów, zapewniając bogatszy bas przy jednoczesnym zachowaniu 

równowagi tonalnej. Extra Bass pokazuje swoje możliwości także wtedy, gdy w systemie pracują 

kompaktowe głośniki przednie. Z kolei zadaniem technologii Virtual Cinema Front jest zapewnie-

nie 5-kanałowego dźwięku przestrzennego nawet wtedy, gdy nie ma możliwości ustawienia gło-

śników efektowych z tyłu miejsca odsłuchowego. Virtual Cinema Front pozwala ustawić wszystkie 

kolumny z przodu, zwiększając tym samym elastyczność w rozstawieniu systemu nagłośnienia bez 

ryzyka utraty spektakularnego brzmienia przestrzennego. 

Dwie nowe technologie Yamahy stanowią dopełnienie dla pozostałych rozwiązań gwarantujących 

wysokiej jakości dźwięk i obraz. RX-V477 i RX-V577 uzyskują moc 80 W na kanał (6 Ω, 20 Hz-20 kHz, 

0,09% THD), przy czym pierwszy z modeli jest konstrukcją 5.1-kanałową, drugi 7.2-kanałową. Inży-
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nierowie Yamahy wzbogacili urządzenia w dekodery dźwięku HD, m.in. Dolby True HD i DTS-HD 

Master Audio, a także zastosowali w pełni dyskretną konfigurację wzmacniacza. Każdy z kanałów 

wyposażony jest w przetworniki C/A Burr Brown 192 kHz/24 bity, a wysoką jakość odtwarzanego 

dźwięku gwarantują obwody low jitter PLL oraz tryb Direct. Nowe konstrukcje Yamahy pozwalają 

odtwarzać pliki audio wysokiej rozdzielczości – FLAC i WAV 192 kHz/24 bity oraz bezstratne  

Apple. W przypadku RX-V577 na uwagę zasługuje obsługa odtwarzania bez pauz (gapless), które 

w ciągłych nagraniach, np. koncertach, eliminuje przerwy pomiędzy utworami.  Nowe amplitunery 

przepuszczają sygnał 4K Ultra HD, obsługują Deep Colour (30/36 bitów), x.v.Colour oraz odświeża-

nie 24 Hz i wyposażone są w 6 wejść/1 wyjście HDMI z 3D i kanałem zwrotnym audio. 

RX-V477 i RX-V577 gwarantują szeroki i łatwy dostęp do funkcji sieciowych. Oba modele obsługują 

bezprzewodowe połączenie AirPlay, a także bezpłatną aplikacją AV Controller, służącą do strumie-

niowania muzyki oraz sterowania amplitunerami z poziomu urządzeń z systemami iOS i Android. 

Możliwości bezprzewodowej współpracy zwiększa HTC Connect, pozwalający przesyłać muzykę 

ze smartfonów kompatybilnych z tą technologią. Amplitunery obsługują radio internetowe (vTu-

ner) i serwisy muzyczne, np. Spotify, a także umożliwiają dostęp do plików muzycznych (WAV, MP3, 

WMA, AAC, FLAC, bezstratne Apple) zgromadzonych w komputerze PC lub serwerze NAS. RX-V577 

jest jeszcze bardziej wszechstronny. Urządzenie wykorzystuje moduł Wi-Fi zapewniający wygodę 

bezprzewodowego połączenia z siecią domową, a Wireless Direct umożliwia nawiązanie bezpo-

średniego połączenia z urządzeniem przenośnym nawet bez konieczności korzystania z tej sieci. 

RX-V477 i RX-V577, podobnie jak pozostałe amplitunery AV Yamahy, gwarantują wysoki poziom re-

alizmu dźwięku przestrzennego i ponadprzeciętną funkcjonalność. Obie konstrukcje wyposażo-

ne są w dekodery dźwięku HD z Cinema DSP 3D (17 programów) oraz układ optymalizacji dźwię-

ku YPAO, umożliwiający automatyczne skonfigurowanie głośników w celu uzyskania najlepszego 

możliwego brzmienia surround. Obsługę amplitunerów i urządzeń zewnętrznych ułatwiają przy-

ciski Scene oraz HDMI CEC, zaś Silent Cinema pozwala cieszyć się przestrzennym dźwiękiem pod-

czas korzystania ze słuchawek. Liczne wejścia/wyjścia, m.in. cyfrowe gniazdo USB na przednim 

panelu, umożliwiają współpracę z niemal dowolnymi źródłami dźwięku i obrazu, a wyjście zasila-

nia na tylnej ściance pozwala podłączyć opcjonalne akcesoria, takie jak adapter Bluetooth YBA-11. 

Możliwości RX-V577 zwiększają dwa wyjścia subwoofera (symultaniczne) oraz wyjście Strefa B, za-

pewniające stereofoniczny dźwięk w drugim pokoju. 

Najnowsze amplitunery są już dostępne w sprzedaży. Poglądowa cena detaliczna RX-V477 wyno-

si 1749 zł, RX-V577 kosztuje 2249 zł. Nabywcy mogą wybrać jedną z dwóch wersji kolorystycznych: 

czarną lub tytanową.
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M5250 to przenośny router 3G, obsługujący sieci w standardzie HSPA+, co równoznaczne 

jest z prędkością pobierania do 21,6 Mb/s oraz wysyłania do 5,76 Mb/s. Internet udostęp-

niany jest innym urządzeniom za pośrednictwem sieci Wi-Fi – jednocześnie obsługuje do 

10 połączeń. Sprzęt wyposażony został w baterię o pojemności 2000 mAh, co ma gwaran-

tować do 6 godzin pracy. Ponadto router posiada gniazdo kart micro SD, więc może słu-

żyć do przenoszenia danych.

Urządzenie nie ma wyświetlacza OLED, znanego z droższych routerów  TP-Link. Zastąpio-

no go trzema diodami, informującymi o stanie naładowania baterii, połączeniu z interne-

tem oraz udostępnianej sieci Wi-Fi. Niezmieniony pozostał natomiast wygląd oraz gaba-

ryty urządzenia – waży ono zaledwie 92,5 grama i bez trudu mieści się do kieszeni.

Router, objęty dwuletnią gwarancją producenta, jest dostępny w cenie 249 zł.

Rok temu mieliśmy okazję 

testować router M5350. Teraz 

TP-Link wprowadził tańszą 

wersję tego urządzenia, 

oferującą równie wysokie 

parametry, co poprzednik.

TP-LINK M5250 – PRZENOŚNY ROUTER 
3G W ROZSĄDNEJ CENIE
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Wykonanie Jailbreaku wiąże się z uzyskaniem dostępu do plików sys-

temowych. Nie bez podstaw mówi się, że proces ten (jeśli już) powin-

ni wykonywać świadomi użytkownicy. Jednak wiele osób zachęco-

nych możliwościami, jakie daje JB decyduje się na niego bez większego 

zastanowienia.

Kilka dni temu odkryto złośliwe oprogramowanie o nazwie Unflod, któ-

re atakuje urządzenia z wykonanym Jailbreakiem. Pierwsze informacje 

o nim zawarł na Reddicie użytkownik tdvx, który od pewnego czasu bo-

rykał się z problemem „wywalania się” aplikacji na iPhonie. Postanowił 

wyłączyć wszystkie rozszerzenia oparte o MobileSubstrate i po kolei je 

włączać, aż odkrył powód swojego problemu – plik Unflod.dylib.

Więcej informacji na temat tego wirusa odkrył inny użytkownik Reddi-

ta – minilover11. Napisał on, że Unflod przechwytuje AppleID oraz hasło 

i przesyła je gdzieś do Chin… To samo potwierdziła firma z Niemiec zaj-

mująca się bezpieczeństwem – SektionEins.

Nie wiadomo dokładnie, jak Unflod dostaje się na iUrządzenia. Przypuszcza się jednak, że źródłem 

mogą być repozytoria zawierające pirackie oprogramowanie. Powtórzę jednak, że nie jest to do 

końca pewne, dlatego nawet jeśli nie korzystacie z takich repozytoriów, nie oznacza, że możecie 

czuć się w pełni bezpieczni. A sprawa jak widać jest dość poważna…

Aby sprawdzić, czy Wasze iUrządzenia zostały zainfekowane, najlepiej skorzystać z aplikacji iFi-

le i za jej pomocą udać się do folderu /Library/MobileSubstrate/DynamicLibraries. Jeśli zauważycie 

tam plik Unfold.dylib, to znaczy, że niestety zostaliście zainfekowani. Jednym ze sposobów na po-

zbycie się Unflod jest usunięcie wspomnianego pliku. Niestety (po raz kolejny) nie wiadomo jesz-

cze, czy wirus ten nie znajduje się w większej liczbie plików.

W tej chwili jedyną pewną metodą na pozbycie się Unflod jest przywrócenie za pomocą iTunes, a co 

za tym idzie – rezygnacja z Jailbreaku. Kolejnym krokiem powinno być zmienienie hasła dla AppleID.

Ciekawi mnie, czy ma to jakikolwiek związek ze sprawą, o której między innymi pisał Wojtek na 

swoim blogu – o jailbreaku dla iOS 7 sponsorowanym przez chińskie korporacje.

iOS należy do 

najbezpieczniejszych 

systemów. Nie ma na 

niego wirusów i innych 

szkodliwych rzeczy. Jak to 

jednak zazwyczaj bywa, 

najsłabszym ogniwem 

w takim wypadku okazuje 

się być użytkownik. 

Okazuje się, że osoby, które 

wykonały Jailbreak swojego 

iUrządzenia, mogły paść 

ofiarą malware’u.

MASZ JAILBREAK? TWOJE iURZĄDZENIE 
MOŻE BYĆ ZAGROŻONE
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Nowy notatnik nosi nazwę Business Notebook. Największą no-

wością w stosunku do zaprezentowanego dwa lata temu Smart 

Notebook jest możliwość automatycznego udostępniania okre-

ślonej części notatek innym osobom. Użytkownik może wybrać, 

czy cała zeskanowana strona trafia do wszystkich, czy też przesy-

łany jest tylko jej wycinek, a pozostałe miejsce, zawierające pry-

watne notatki, trafia wyłącznie do Evernote autora. Poniżej mo-

żecie zobaczyć, jak dokładnie to działa.

Business Notebook wykorzystuje też inteligentne pola do automa-

tycznego dodawania przypomnień. Wystarczy zaznaczyć je długo-

pisem podczas notowania, aby po zeskanowaniu Evernote zazna-

czyło notatkę jako ważną. Notes wykorzystuje też Smart Stickers, 

czyli naklejki pomagające segregować skanowane informacje.

Notatnik jest już dostępny w internetowym sklepie Evernote w cenie 

32,95 dolarów. Niestety w tej chwili nie realizuje się wysyłki do Polski.

Pomimo coraz wyższej 

jakości oprogramowania do 

robienia notatek, wciąż nie 

wyparło ono tradycyjnych, 

papierowych zeszytów. 

Evernote i Moleskine po raz 

kolejny pokazuje, że można 

łączyć zalety obu tych 

sposobów. Firmy opracowały 

bowiem notatnik, który 

dzięki inteligentnym polom 

ułatwia przetwarzanie 

danych na postać cyfrową.

NOWY INTELIGENTNY NOTATNIK OD 
EVERNOTE I MOLESKINE 

WWDC 2014 – 2-6 CZERWCA 
World Wide Developers Conference (WWDC) 

2014 odbędzie się w dniach 2-6 czerwca, 

tradycyjnie w San Francisco w Moscone West. 

Koszt biletu to bagatela 1599 dolarów. Apple 

oferuje dla 200 studentów z całego świata 

darmowe wejściówki.

Na WWDC 2014, według informacji przesłanej przez Apple, będzie ponad 100 sesji szkoleniowych 

prowadzonych przez ponad 1000 inżynierów Apple. Sesje będą oczywiście poświęcone iOS i OSX, ale 

zostaną też przyznane coroczne nagrody Apple Design Awards. Ciekawe, czy na WWDC zobaczymy 

nowego iPhone’a, czy będzie tylko iOS8 i nowy OSX – co obstawiacie?
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HY! 
SUMMIT BERLIN 2014

ŁUKASZ MIROCHA

Krzemowa Dolina i chińskie Shenzhen nie mają monopolu na innowacyjność na polu no-

woczesnych technologii. Europejskie środowiska innowacji mogą już wkrótce stać się ich 

globalną kuźnią. By jednak tak się stało, potrzeba wielopoziomowej zmiany w modelach 

współpracy autorów innowacji na naszym kontynencie. Hy! Summit – zamknięta nie-kon-

ferencja, która 20 marca odbyła się w poprzemysłowym kompleksie Radialsystem V w Ber-

linie, była wydarzeniem przyczyniającym się do zmiany obecnego stanu rzeczy.

Właściciele i koordynatorzy hy! Summit określają organizację jako międzynarodową sieć 

i platformę spotkań europejskich innowatorów technologicznych oraz ekonomicznych, 

O potrzebie nowych modeli innowacji w Europie.
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a także przedstawicieli tradycyjnego przemysłu i start-upowców. hy! Summit 

w 2012 roku założyli Hans Raffauf i Aydogan Schosswald. Rok później istotnym 

udziałowcem inicjatywy został koncern Axel Springer. Głównym celem hy! jest 

budowanie przestrzeni, w której mogą się spotkać „stara” i „nowa” ekonomia 

(korporacje ze start-upami), a także wypracowywanie modeli innowacji, któ-

re pomogą unowocześnić europejskie gospodarki, wykorzystując do tego po-

tencjał nowoczesnych technologii. Inicjatywa jest skoncentrowana zwłaszcza 

na integracji niemieckojęzycznej sceny nowoczesnych technologii. W tym roku 

dyskutowano o nowych formach współpracy między działającymi w Europie au-

torami innowacji, a także zastanawiano się nad społecznymi i cywilizacyjnymi 

skutkami oddziaływania nowoczesnych technologii.

Klaus Hommels, inwestor m.in. Skype’a, Facebooka i Spotify, wskazał sze-

reg słabych punktów europejskiej sceny ekonomiczno-technologicznej. Euro-

pa wyzbyła się kontroli nad cyfrowymi kanałami obiegu informacji – nie posia-

da własnych systemów operacyjnych, linii sprzętowych, jest w pełni zależna od 

amerykańskiego know-how i azjatyckiej siły wytwórczej. Dużo trudniej prze-

Jedna z sal Radialsystem V tuż przed rozpoczęciem wydarzenia. Fot. Łukasz Mirocha

Hy! Summit Berlin 2014
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biega również współpraca między przemysłem 

a innowatorami, zarówno tymi niezależnymi 

(start-upy), jak i akademickimi. Brakuje plat-

form wymiany idei oraz strategii rozwoju. Hom-

mels podniósł także kwestię europejskiej bier-

ności i zachowawczości. Zasugerował, że firmy 

takie jak Orange czy Deutsche Telekom powin-

ny przejmować najbardziej obiecujące start-upy 

i włączać ich rozwiązania do portfolio swoich 

usług. Zwykle jednak dają się wyprzedzić ame-

rykańskim korporacjom, czego przykładem jest 

wykupienie WhatsApp przez Facebooka. Inwe-

stor porównał postawę europejskiej branży ICT 

do zachowawczości Yahoo! i Nokii wobec agresywnej polityki rozwoju Apple 

oraz Google.

Hommels dowodził także strategicznej wartości tworzenia integralnych ekosys-

temów informatycznych, opartych zarówno na sprzęcie, jak i oprogramowaniu. 

Google pracuje obecnie nad samojezdnymi samochodami, kontrolując jednocze-

śnie system map i inwestując w start-upy, które opracowują aplikacje do obsługi 

taksówek. W ten sposób firma tworzy podstawy przyszłej dominacji rynku trans-

portu kołowego. Dlatego inwestor, nawołując jednocześnie do wspierania małych 

start-upów, apeluje o utworzenie platform i programów rozwoju, które wspierały-

by przepływ informacji między zainteresowanymi podmiotami i stronami, by mo-

gły one konkurować z opisaną wyżej strategią takich firm jak Google. Hy! Summit 

ma w zamierzeniu pomysłodawców pełnić rolę jednego z takich miejsc.

W Europie brakuje ścisłej współpracy 

między produkującymi oprogramowa-

nie i sprzęt „starymi graczami” (w deba-

tach uczestniczyli przedstawiciele firm 

Siemens, Bosch, Deutsche Telekom, Fraun-

hofer Institut) oraz środowiskiem start-

-upów. Tradycyjne korporacje wnoszą 

know-how oraz doświadczenie biznesowe, 

natomiast start-upy mogą zapewnić stały 

Model rozwoju wykorzystujący 
połączenie crowdsourcingu 
oraz analizy big data może 
służyć wskazaniu kierunku 
rozwoju innowacji.

Według uczestników 
hy! Summit digitalizacja 
procesów wytwórczych 
wyrównała tempo 
rywalizacji między starymi 
graczami a nowymi 
studiami deweloperskimi.

Hy! Summit Berlin 2014
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dopływ innowacyjnych idei i niekonwencjonalnych rozwiązań, na które wielcy 

gracze z racji realizowania długoletnich strategii nie mogą sobie pozwolić. To 

szczególnie istotne, kiedy cykl rozwoju produktu trwa mniej niż 2 lata. Stąd na 

przykład często słyszy się o kolejnych przejęciach start-upów przez gigantów 

Krzemowej Doliny. Dzięki temu zyskują oni zastrzyk innowacyjności, likwidując 

jednocześnie potencjalną konkurencję – firmy Facebook czy Google też zaczy-

nały jako start-upy.

Według uczestników hy! Summit digitalizacja procesów wytwórczych wyrów-

nała tempo rywalizacji między starymi graczami a nowymi studiami deweloper-

skimi, zwłaszcza na polu usług opartych na oprogramowaniu. Innowacje sprzę-

towe obarczone są bowiem większym ryzykiem i bardziej skomplikowanym 

procesem rozwoju. Nie można przecież dowolną liczbę razy, bez podnoszenia 

kosztów, „kopiować” układu scalonego, tak jak to się robi z programem. Więk-

szość zebranych zgodziła się, że połączenie sił start-upów oraz działów R&D (ba-

dawczo-rozwojowych) wielkich korporacji o ugruntowanej pozycji może przy-

czynić się do wypracowania nowej europejskiej ekonomii.

Hans Raffauf i Aydo Schosswald otwierają spotkanie. Fot. Dan Taylor

Hy! Summit Berlin 2014
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Trzecim autorem innowacji jest „cyfrowy tłum”. Oddziaływanie crowdsourcin-

gu oraz finansowania społecznościowego stało się widoczne w ostatnich latach, 

m.in. dzięki takim platformom jak Kickstarter (współzałożyciel serwisu Charles 

Adler wziął udział w wydarzeniu), Indiegogo w USA czy polakpotrafi.pl i wspie-

ram.to w Polsce. Ocena zasadności realizacji pewnej idei (opracowanie produk-

tu lub usługi) dzięki jej finansowaniu przez potencjalnych konsumentów jest ko-

rzystna zarówno z punktu widzenia start-upu, jak i wielkiej korporacji. Niezależni 

innowatorzy zyskują w ten sposób środki, która umożliwią wcielenie pomysłu 

w życie, z kolei wielkie korporacje zmniejszają ryzyko inwestycyjne, niejako „te-

stując” rynek i potencjalny popyt na grupie tzw. early adopters. Crowdfunding 

pełni rolę laboratorium idei oraz akceleratora innowacji. W jednym z paneli Ralf 

Linder zarysował nawet model rozwoju produktu, który wykorzystuje poten-

cjał tych sił: w start-upie zaczynamy od wymyślania idei i zbudowania prototy-

pu, następnie gromadzimy kapitał za pomocą crowdfundingu lub tradycyjnych 

metod venture capital, aby wreszcie we współpracy z doświadczonym dewelo-

perem (start-up współpracuje z korporacją lub też jest przez nią przejmowany) 

w szybkim tempie wdrożyć innowację na rynek.

Model rozwoju wykorzystujący połączenie crowdsourcingu oraz analizy big 

data może służyć wskazaniu kierunku rozwoju innowacji. Na podstawie ana-

lizy danych ilustrujących preferencje konsumentów oraz w wyniku badań ich 

aktywności w już istniejących usługach, możemy wytyczyć pewne trendy i za-

projektować kolejne rozwiązania. Analiza zachowania konsumentów będzie 

wzrastać wraz z pojawianiem się coraz bardziej spersonalizowanych rozwią-

zań z nurtu internetu rzeczy oraz wearables, czyli produktów będących roz-

szerzeniem tradycyjnych urządzeń mobilnych: opasek-czujników, inteligent-

nych zegarków. Można przewidzieć, że już 

za 10 lat większość domów będzie zalicza-

nych do tych „inteligentnych”, w podob-

nym horyzoncie czasowym blisko połowa 

samochodów będzie wyposażona w mo-

duły samojezdne. Wszystkie te pola wiążą 

się z ogromnymi możliwościami opraco-

wywania kolejnych usług i rozwiązań, któ-

re będą opierać się na personalizacji do-

świadczenia użytkownika.

Hy! Summit Berlin 2014

Model rozwoju wykorzystujący 
połączenie crowdsourcingu 
oraz analizy big data może 
służyć wskazaniu kierunku 
rozwoju innowacji.
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Tematy poruszane podczas hy! Summit wpisują się w ogólne trendy rozwoju 

technologii konsumenckich: personalizację doświadczenia użytkownika, mobil-

ność, internet rzeczy czy analizę dużych zbiorów danych. Pod tym względem 

wydarzenie nie różniło się od podobnych imprez technologicznych. Istotny jest 

natomiast fakt, że organizatorzy i starannie wyselekcjonowani uczestnicy hy! 

Summit starali się wypracować nowe modele współpracy, które mogą pozwo-

lić europejskim innowatorom jak najlepiej wykorzystać te tendencje. Obecna sy-

tuacja, w której USA zajmuje hegemoniczną pozycję na rynku nowoczesnych 

technologii jest z punktu widzenia Starego Kontynentu niekorzystna, zarów-

no z perspektywy gospodarczej, jak i politycznej. Inicjatywy takie jak hy! Sum-

mit są wartościowe, ponieważ stanowią próbę wypracowania nowego modelu 

ekonomicznego, wykorzystującego połączony potencjał wielu grup interesów. 

Ten nowy model umożliwiłby Europejskim przedsiębiorstwom konkurowanie 

z dzisiejszymi liderami postępu technologicznego.

Uczestniczyłem w wydarzeniu na zaproszenie organizatorów jako akredytowa-

ny przedstawiciel iMagazine. Pierwsza wersja tekstu ukazała się na Portalu Res 

Publica Nowa oraz na blogu Człowiek i Technologie. 

@LukaszMirocha

Debata na temat współpracy różnych autorów innowacji. Fot. Dan Taylor

Hy! Summit Berlin 2014

http://www.twitter.com/LukaszMirocha
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Z Apple na Marsa?

Z APPLE NA MARSA?
PAWEŁ LUTY

W wyliczance Biltona najbardziej przykuła moją uwagą jedna możliwość – sfi-

nansowanie budowy kolonii na Marsie. Według wyliczeń NASA całkowity koszt 

skompletowania wszelkiego potrzebnego sprzętu, zrekrutowania załogi i wy-

ekspediowania ludzi oraz maszyn na Czerwoną Planetę to około 160 mld dol., 

zatem Apple niemalże samodzielnie może za to przedsięwzięcie zapłacić. „Wi-

tamy iKosmonautów w iKolonii na iMarsie” – już widzę ten napis nad bramą do 

marsjańskiej kolonii. Piękna wizja, nieprawdaż? Ale popuśćmy jeszcze wodze 

fantazji. Cóż innego mogłaby kupić firma z Cupertino?

Co prawda Apple nie jest organizacją, która szasta pieniędzmi, żeby poszerzyć 

swoje portfolio, jak to czynią Google czy Facebook, ale załóżmy jednak, że Tim 

Cook dozna nagłej pomroczności jasnej i zacznie szaleć na rynku przejęć i akwi-

zycji. Teoretycznie gigant z Cupertino może kupić całego Facebooka, Twittera 

oraz LinkedIn, a w kasie zostanie jeszcze 5 mld dol. Apple stać też na zakup Inte-

la, o czym jeszcze jakiś czas temu się spekulowało. Facebook zapłacił za WhatsApp 

19 mld dol. Apple stać na 8 takich WhatsAppów.

A gdyby zaszaleć na polskiej giełdzie? Tim Cook mogłby kupić PKN Orlen, Gru-

pę Lotos, PGE, PGNiG, KGHM i PZU, a w skarbcu Apple zostałoby jeszcze 100 mld 

dol. Próbowałem policzyć, ile za tę kwotę można wybudować Stadionów Na-

rodowych, torów wyścigowych Formuły 1, ile można kupić Bugatti Veyron czy 

Jeden z moich ulubionych dziennikarzy, Nick Bilton, na swoim blogu w domenie „New York 

Timesa” wyliczał ostatnio, co można kupić za 159 mld dol., jakimi dysponuje Apple. Lista jest 

naprawdę imponująca.
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Maybachów albo szczepionek przeciwko malarii. Niestety, te liczby mnie przero-

sły. Apple ma w swoim skarbcu więcej pieniędzy, niż liczy sobie całe PKB Węgier 

i naprawdę można za to zrobić wiele dobrego. Lub złego.

Po co te wszystkie wyliczenia? Żeby uzmysłowić Wam, jakim potencjałem dys-

ponuje Apple i uspokoić tych, którzy obawiają się o jego przyszłość. Jeśli w Cu-

pertino zabraknie pomysłów, to zawsze znajdą się pieniądze, żeby je skądś 

odkupić.

P.S. Na koniec może jeszcze jedna liczba. Za 159 mld dol. można kupić 245 milio-

nów iPhone’ów 5s.

Który geniusz stoi za produktami Apple?

@PawelLuty
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Piractwo, czyli internetowy przekręt

PIRACTWO, CZYLI 
INTERNETOWY PRZEKRĘT

Każdy z nas coś kiedyś zwędził z sieci. Takie są realia absolutnie wolnej przestrzeni publicznej. 

Ale czy aby na pewno z tego powodu jesteśmy piratami?

SŁAWOMIR DURASIEWICZ

Do napisania tego felietonu natchnął mnie Marek Niedźwiecki programem „W to-

nacji Trójki”, puszczając ładny muzyczny kawałek „Candle in the Wind” w wykona-

niu, którego wcześniej nie słyszałem. I tak niewinnie się zaczęło.

Szukając informacji o tym utworze, a szczególnie o wykonawcy, przekonałem się, 

że nie zawsze postrzegamy wszystko zgodnie z rzeczywistością. Zasugerowałbym, 

że wręcz przeciwnie – nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że po prostu jeste-

śmy wymanewrowywani. Bo sztuka marketingu to w tej chwili sztuka manipula-

cji. A manipulacja pod szyldem marketingu jest w stanie zrobić wodę z każdego 

mózgu. Wystarczy przypomnieć sobie „odzyskanie Krymu” czy „mord smoleński”. 

O zgrozo!

Z jednej strony jesteśmy bombardowani dramatycznymi informacjami o tym, jak 

haniebnie pozbawia się twórców należnych im zysków, a z drugiej ukrywa się 

skrzętnie informacje o tym, że nie zawsze te zyski są takie czyste, jakby się wydawa-

ło. Z jednej strony mamy internetowego zbója, który nie cofnie się przed niczym. 

Pirat, bo o nim mowa, to taka złuda człowieka. Bydlę w ludzkiej powierzchowności. 

Najbardziej nikczemny przestępca, który dla jakiegokolwiek zysku był gotów tortu-

rować, mordować i gwałcić. Dla którego nie było żadnej świętości. Żadnego tabu, 
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żadnego przykazania, żadnego ograniczenia. No i dzisiaj schedę po piracie prze-

jąłeś Ty, drogi Czytelniku. Bo, jak wspominałem na początku, pewnikiem jest to, że 

coś zwędziłeś.

Może bym się tym nie przejmował za bardzo, gdyby nie to, że to „piractwo” to ter-

min, który mnie martwi. I to mnie nurtuje. Bo pirat to jednak nie tylko nikczemnik, 

ale najpodlejszy zbrodniarz. Rozumiesz – ściągasz pliki, czyli jednocześnie (nawet 

nie zdajesz sobie z tego sprawy) gwałcisz, mordujesz, torturujesz i tak dalej. Czujesz 

się zbrodniarzem? Bo ja nie. Co prawda zwędziłem parę MP-trójek już dawno temu 

i dawno je zastąpiłem legalami, ale mnie to nurtuje.

Z drugiej strony mamy twórcę, który niekiedy nie cofnie się przed niczym, by po-

mnożyć swoje zyski. Prześledźmy historię pewnego singla. Singiel Eltona Johna 

i Berniego Taupina z 1973 roku „Candle in the Wind”, wykonany przez Eltona Johna 

w hołdzie Marilyn Monroe zmarłej w 1962, zajął 11. miejsce na brytyjskiej liście prze-

bojów. 7 sierpnia 1990 Elton John ten sam singiel zadedykował choremu na AIDS 

Ryanowi White, który zmarł niestety zaraz po dedykacji. W tym czasie dedykowano 

go jeszcze kilkakrotnie zmarłym osobom, między innymi Janis Joplin.

No i co było złego w takich dedykacjach? Ano to, że jakieś dzieło dedykuje się tylko 

raz. Kilkukrotne dedykacje tego samego dzieła różnym osobom raczej są niepoważ-

ne. Chyba że chodzi o pieniądze. W 1988 singiel zajął 6. miejsce na amerykańskiej 

liście przebojów. „Candle in the Wind 1997”, lub jak kto woli „Goodbye England’s 

Rose”, został dedykowany Księżnej Dianie. Jak zapewne każdy się domyśli, to prze-

róbka oryginału „Candle in the Wind”, czyli to ciągle ten sam utwór. Elton John 

zmienił niektóre słowa i styl wykonania na wolniejszy, tak aby pasowały do tragicz-

nie zmarłej Diany.

Na fali ogólnoświatowej żałoby, stary, zgrany singiel zajął 1. miejsce na listach prze-

bojów w wielu krajach. W 2007 piosenka została (i chyba słusznie) sparodiowana 

w jednym z odcinków „The Simpsons”, nazwanym „Funeral for a Fiend”. Tego same-

go roku powstała jeszcze jedna parodia tego utworu, tym razem autorstwa Snide.tv, 

w skeczu „Castro’s Funeral” (Pogrzeb Fidela Castro).

Piractwo, czyli internetowy przekręt
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Co by nie mówić, singiel „Candle in the Wind” został sprzedany w nakładzie po-

nad 33 milionów egzemplarzy na całym świecie. Przebój stał się najlepiej sprzeda-

jącym singlem wszech czasów w Wielkiej Brytanii, w Singles Chart i w amerykań-

skim Billboard Hot 100. Otrzymał 6 statuetek Grammy, 4 Brit Awards, Oskara, Złoty 

Glob i Nagrodę Tony. W 2004 roku magazyn muzyczny „Rolling Stone” sklasyfi-

kował Eltona Johna na 49. miejscu na liście 100 najlepszych artystów wszech cza-

sów. W 1992 Elton John został wprowadzony wraz z Berniem Taupinem do Songwri-

ters Hall of Fame, a w 1994 do Rock and Roll Hall of Fame. W 2008 Elton John został 

uznany trzecim najbardziej utytułowanym artystą wszech czasów przez „The Billbo-

ard”. W 2013 wraz z Berniem Taupinem otrzymał Johnny Mercer Award od Songwri-

ters Hall of Fame.

I ja tu podejrzewam pewną celowość, pewien zamysł. „Na cudzej śmierci zarabia się 

najlepiej” – taka teza pobrzmiewa mi tu od samego początku i raczej się broni, co 

nie umniejsza wartości utworu. Ale, i tu proszę o uwagę, Sir Elton John jest bardzo 

zdolnym człowiekiem i mógłby na każdą z tych „okazji” napisać inną, nie gorszą 

piosenkę. Tylko po co? Skoro na jednym dziełku można osiągnąć status Nababa. Je-

żeli ów Sir z Wielkiej Brytanii miał choćby jednego dolara z singla, to to jest dopiero 

sukces, a jakieś tam hale sławy nie mają tu większego znaczenia.

Może będę kontrowersyjny w ocenie znanego artysty, ale pomyśl, drogi Czytelni-

ku: Ty jesteś piratem, a on nie jest za bardzo etyczny. Bo jego core business to, jakby 

nie było, zarobek na cudzej śmierci. Przy czym, jak zaznaczyłem, stać go na więcej. 

Znaczy nie chce mu się. I tu zapewne leży sedno sprawy. Jeszcze go nie widać, ale 

zaraz się o owo sedno potkniesz. Pytanie-podpowiedź: kiedy złodziej dostaje spo-

łeczne rozgrzeszenie z kradzieży? Gdy okrada bajecznie bogatego nieuczciwca. Po-

tknąłeś się? Jesteś ze mną? Brniemy dalej.

Taki Robin Hood, jakby nie było, niezłym rzezimieszkiem był. Ale w opinii publicz-

nej jest ludowym bohaterem. Dlaczego? Bo łupił bogatych, a za zdobyte suwereny 

nie tylko napychał sobie bandzioch, ale i organizował akcje humanitarne. I mimo że 

watażka – lud go kochał. Bo okradał nieuczciwców.

Mam takie wrażenie, że ktoś, kto nadał nazwę „pirat” złodziejaszkom interneto-

wym, miał diabelski plan usytuowania tego czynu, jakim jest kradzież własno-

ści intelektualnej, na poziomie zbrodni. Miał plan zrównania złodziejaszka z bez-
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względnym morskim mordercą – jednoznacznie postrzeganym przez świat prawa 

i porządku. Bo dla pirata był tylko jeden wyrok – powieszenie na rei. Wywieszenie 

na maszcie jakiejkolwiek jednostki pływającej pirackiej flagi wyjmowało spod pra-

wa każdego płynącego tą jednostką. Nikt nie mógł spodziewać się łaski. Każdy, kto 

raz stał się piratem, był ścigany do śmierci, a nawet i po niej i nie mógł mieć god-

nego pochówku. Piratom odmówiono jakichkolwiek praw i jakiegokolwiek czło-

wieczeństwa. Poza dwoma przypadkami, ale to temat na inne opowiadanie. I co, 

chcesz być piratem? Bo ja nie. Tym bardziej, że to bardzo nieuczciwe porównanie 

morskiego bandyty z koleżką, który rąbnął kopię utworu na swój użytek.

Czyżby twórcom terminu „piractwo internetowe” chodziło właśnie o wywołanie ta-

kiego efektu? Efektu, że pirat internetowy, na podobieństwo morskiego bandziora, 

niszczy wszystko, co żyje byle napełnić sakiewkę? Czy twórcom terminu „piractwo 

internetowe” nie chodziło o to, aby dorobić wstrętną gębę złodziejowi i odmówić 

mu wszelkich ludzkich praw? Aby przypadkiem internetowy złodziej nie został Ro-

bin Hoodem albo Arsenem Lupinem, którzy mają za sobą społeczną sympatię?

I taki Sir z Londynu, bajecznie bogaty dżentelmen, stoi na czele różnych akcji skie-

rowanych przeciw piratom. Czy tym morskim z przeszłości? Nie. Czy tym dzisiej-

szym z Somalii? Nie. Takim jak Ty i takim jak ja? I tu nieodparcie wyskakuje słowo 

„TAK”. No i gość, stojąc na pierwszej linii frontu na wojnie z piractwem, strzela so-

bie w kolano. Pokazuje, że choć walczy z piractwem, którym to my jesteśmy, to on 

sam jest nieuczciwcem. Co prawda takim etycznie nieuczciwym, niemoralnym, ale 

już coś jest na rzeczy i daje punkt zaczepienia. Bo okraść Matkę Teresę z Kalkuty to 

grzech, a Sira? No i robi się jak na filmach. Może i rzezimieszek jest bezwzględny, ale 

w starciu z bogatym nieuczciwcem chyba przyjmujemy jego stronę.

Z końcem dwudziestego wieku świat bardzo się humanizował. Wiele państw znio-

sło karę śmierci, poprawiło warunki odsiadywania wyroków. Dziś nawet w konflik-

tach zbrojnych bardziej chodzi o unieszkodliwienie przeciwnika, o wyłączenie go 

z walki niż o zabicie. No i ten dzisiejszy biedny pirat sytuowany jest, chociaż mnie to 

w dalszym ciągu gniewa, na równi ze złodziejem. Z jednej strony, Bogu niech będą 

dzięki – żyjemy – nie czyhają na nasze życie. A przecież mogłoby do tego dojść, że 

karaliby nas na gardle, ale z drugiej strony – pirat na równi ze złodziejem? Tyle że 

tak się porobiło, że nawet do tych somalijskich się nie strzela, tylko po cichutku wy-
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płaca się im okupy. Zatem, można skonstatować, że jest szansa na to, że i nas po-

traktują łagodniej.

Ale wracając do naszych baranów. Bardzo zdolny artysta, sir Elton, pokazując bez-

względność walki o pieniądze, dał nam społeczne przyzwolenie? Dał i nie da się 

tego ukryć. No i teraz to „piractwo”. Przyznam się, że nie jestem w stanie pogodzić 

się z tym terminem. Taki Robin Hood, który złodziejem był, łupił swoje ofiary, ale 

puszczał je wolno. Czy my, łupiąc artystów, pozbawiamy ich życia? Gwałcimy ich? 

Torturujemy? Topimy? Głodzimy na śmierć? No to dlaczego jesteśmy piratami? Pirat 

to żaden fajny koleś. Osobiście nic mi nie zrobił, może nawet moim przodkom też 

nic, ale czuję do niego głębokie obrzydzenie. Pirat to nic nobilitującego. Złodziej też 

nie, ale z dwojga złego ja bym wolał okradać bogatych nieuczciwców niż być pira-

tem. Chociażby dlatego, że prawdziwy złodziej ma honor, a pirat go nie ma. I ja je-

stem honorowym złodziejem. Za punkt honoru przyjąłem mieć wszystkie utwo-

ry legalne. Nawet ostatnio kupiłem sobie „Candle in the Wind” w wykonaniu Eda 

Sheerana. To bardzo ładny utwór. I nawet skaza niemoralności, poczyniona nie-

etycznym handlowaniem, nic mu z piękna nie ujmuje.

Internet jest najbardziej wolną przestrzenią publiczną na świecie. Wolną do tego 

stopnia, że jeżeli kiedykolwiek zamieściłeś w nim cokolwiek swojego autorstwa 

(a zamieściłeś, prawda?), to nie ma pewności, że ktoś sobie tego nie pobrał i z tego 

nie korzysta. Bo taka jest natura internetu. Internet sprawia zatem, że każdy z nas 

jest autorem. A ponieważ każdy z nas coś w sieci zwędził, to każdy jest również pi-

ratem. Co oznaczałoby, że każdy z nas jest sługą dwóch panów. Pytanie tylko, który 

z tych panów bierze górę?

I na koniec mam wielce ryzykowną tezę. A mianowicie, gdyby udało się zlikwi-

dować termin „piractwo”, to już nic nie zaciemniałoby nie zawsze jasnych intere-

sów twórców. Czyste ręce i etyczne postępowanie byłyby w modzie. To tak jak z tą 

Matką Teresą. Tak na dobrą sprawę, skoro jako piraci internetowi nie mordujemy, 

nie gwałcimy, nie topimy, a ograniczamy się tylko do kradzieży, to może skończ-

my z terminem „piractwo”, który to termin sytuuje nas na pozycji absolutnie zmar-

nowania życia, za to wprowadźmy termin złodziejstwa internetowego. Bo złodzieja 

można, mimo wszystko, sprowadzić na dobrą drogę. A pirata nie.

@JonSlawo
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Małe fetysze

Zawsze marzyłam o zaprzyjaźnionej knajpce. Niewielkiej, z podłą kawą i drewnianymi ścianami. 

Takiej, do której przychodzisz, zaszywasz się w kącie i nikt nie napada cię co pięć minut, żeby za-

pytać, czy składasz zamówienie, czy też tylko bezproduktywnie zajmujesz krzesło. Siadasz więc 

przy swoim stoliku, wyjmujesz komputer i dłubiesz, co tam masz do wydłubania. Albo nic nie ro-

bisz. I nikt nie zwraca na ciebie uwagi.

Zupełnie inaczej pisze się w sieciowej kafejce, o dużych, przeszklonych oknach. Wszędzie dooko-

ła gwar, na stoliku papierowy kubek z flamastrem wypisanym imieniem. W sam raz dla yuppies, 

tworzących kolorowe prezentacje i śniących o wspinaniu się po szczeblach korporacyjnej kariery.

A skoro już o korporacji mowa, to warto wspomnieć jeszcze o klaustrofobicznych corpoboksach 

– szarych, jednoosobowych pudełkach, w których najlepiej tworzą się nudne zestawienia danych 

i marketingowe raporty.

Niektórzy lubią pracować w ogrodzie, ale mnie to się nigdy nie udaje. Atmosfery ogrodowej ni-

gdy nie umiałam dopasować do konkretnego tematu – może gdybym pisała o sielskich, wiejskich 

klimatach. Tym, którzy potrafią nie obserwować, jak trawa rośnie, składam gratulacje.

Jest taka teoria, że profesjonalista nie potrzebuje niczego – ani weny, ani natchnienia, ani konkret-

nego miejsca. Taki jest „przeprofesjonalny”, że robotę odwali na kawałku papieru, ściśnięty w wa-

goniku warszawskiego metra. Guzik prawda! Większość kreatywnych twórców ma swoje małe fe-

tysze, bez których trudno im zmusić się do pracy.

MAŁE FETYSZE
Miejsce pracy to swego rodzaju sanktuarium. Zmieniając je, zmniejszamy lub 

zwiększamy swój kreatywny potencjał.

KINGA OCHENDOWSKA



   /   FELIETONY   /   49

Część autorów może pisać tylko w domu, inni – tylko poza domem. Jedna z autorek, o której kie-

dyś czytałam, do pisania zakładała szpilki, nawet jeśli właśnie siedziała w piżamie. Popularne są 

też konkretne kubki i napoje – chyba najbardziej oczywiste pomoce kreatywne.

No i oczywiście stanowiska pracy domowej. Jedni muszą pisać w miejscu, które jest posprząta-

ne i zorganizowane. Drugim potrzebne jest biurko, na którym nie ma nic innego poza kartką pa-

pieru lub komputerem. Jeszcze inni nie mogą obyć się bez kreatywnego bałaganu. Są tacy, któ-

rzy potrafią odciąć się od odgłosów codziennego życia, inni oczekują sterylnej ciszy. Przy okazji 

pora dnia też ma znaczenie. O ile pamiętam, jeden z najbardziej znanych felietonistów makowych 

– Kuba Tatarkiewicz – pisywał felietony rano, a następnie, przed wysłaniem ich do redakcji, prze-

kazywał do przeczytania swojej żonie. I taką rutynę stosował przez kilkadziesiąt lat.

Wszyscy mamy swoje małe fetysze. Do niedawna, kiedy czekało na mnie większe wyzwanie, w ra-

mach przygotowań kręciłam włosy i zakładałam buty na wysokim obcasie. To był strój „na woj-

nę”, zupełnie jak w „Ojcu chrzestnym”.

Istnieje duża tradycja pokazywania nie tylko tapet i pulpitów, ale również setupów komputero-

wych, biurek i niekonwencjonalnych rozwiązań. Jednym z największych makowych serwisów, 

którego sukcesu (ani też spektakularnego upadku) nikomu chyba nie udało się powtórzyć, był 

SpyMac. W zamieszczanych tam zdjęciach można się było zagubić na wiele godzin, szukając in-

spiracji i marząc o własnym idealnym setupie.

Wracając jednak do miejsc, w których tworzymy. Nie wydaje mi się, żeby drobne fetysze były 

syndromem braku profesjonalizmu. Strefa twórcza to strefa komfortu, w której powinniśmy się 

czuć dobrze. Jeśli więc czujemy się dobrze w szlafroku i szpilkach, z wielkim kubkiem w dłoniach, 

szczęśliwym długopisem i wielkim pluszowym misiem, to moim skromnym zdaniem – nikomu 

nic do tego!

Trzeba tylko pamiętać, że jeśli określona przestrzeń zajmowana jest przez więcej niż jedną osobę, 

zarówno w domu, jak i w pracy, to musimy jednak spróbować ograniczyć nasze kreatywne zapę-

dy tak, by inni też mogli czuć się w niej swobodnie. Sterta „rzeczy do zrobienia” w salonie nie za-

wsze musi odpowiadać drugiej połowie zwłaszcza wtedy, gdy zaczyna już zapuszczać korzenie 

i istnieje podejrzenie, że gdzieś pomiędzy kupkami dokumentów wyrasta nowa, całkowicie nie-

znana forma życia.

Małe fetysze
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Ja jednak ciągle marzę o tej knajpie, w której można stać się stałą częścią wyposażenia. Cóż, za-

pewne realia takiego układu byłyby dużo mniej przyjemne niż świat wyobrażony. Na przykład 

mój były chłopak uważał, że pisanie odbywa się jak w filmie „Miłość, szmaragd i krokodyl”, kiedy 

autorka zamyka się gdzieś w pokoju, siedzi przed komputerem, łzy ciekną jej po twarzy, a wokół 

walają się zasmarkane chusteczki higieniczne. Serio? Aż tak romantycznie?

Gdziekolwiek lubicie pracować, postarajcie się, żeby było to Wasze miejsce – bez względu na to, 

co tworzycie. Linijki kodu, wpisy blogowe, ilustracje, projekty przestrzenne – w dzisiejszych cza-

sach większość użytkowników komputerów coś wytwarza. Jeśli pracujecie w typowym, biu-

rowym środowisku, w nawet najbardziej rygorystycznej firmie znajdzie się miejsce na własny 

kubek, byle nie z napisem: „Mój szef jest idiotą!”. Sami rozumiecie – istnieją granice wolności 

i indywidualności.

Ja, w oczekiwaniu na ową idealną knajpę, dzielę swoją przestrzeń kreatywną z pluszową sową, 

czarnym kotem i nadpobudliwym huskym. I po cichu przyznaję, że to działa, mimo że co ja-

kiś czas żywa część inwentarza ładuje mi ogon prosto w twarz albo natarczywie dopomina 

się o swoje prawa.

Ale za to zimą świetnie grzeje w stopy. Taki układ, proszę państwa. Taki układ.

Małe fetysze

@santee76

http://www.twitter.com/santee76
http://retrorocketnetwork.pl
http://retrorocketnetwork.pl
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#lifehacker - Jak skutecznie zarządzać czasem?

Żyjemy w ciągłym biegu. Poranna rutyna wyliczona co do sekundy. Brak czasu na śniadanie 

z rodziną, często również na obiad i kolację. Biegniemy nie wiadomo dokąd i nie wiadomo po 

co. Byle się nie spóźnić. Do pracy, na spotkanie, do łóżka. A następnego dnia gonitwa rozpo-

czyna się od nowa.

W tym samym czasie, gdzieś nad Amazonką, w Ameryce Południowej, w hamaku zwisa India-

nin. Hamak kołysze się leniwie, a na twarzy Indianina błąka się uśmiech pełen zadowolenia. Je-

dzenie miał, to zjadł. Obcy jest mu koncept zegarka, zachodnie pojmowanie czasu i dni tygo-

dnia. Przede wszystkim dlatego, że do niczego nie są mu potrzebne. Przynajmniej tak długo, 

#LIFEHACKER
JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ CZASEM?

Ciągle skarżymy się na brak czasu, mimo że doba ciągle pozostaje dobą i liczy sobie 

24 godziny. Przy pomocy tych prostych tricków możemy odzyskać utracone minuty.

KINGA OCHENDOWSKA
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jak długo zachodnia cywilizacja nie zacznie go przekonywać, że coś innego jest mu do szczęścia 

potrzebne. Na przykład duży telewizor plazmowy albo najnowsza komórka. Na razie Indianin 

o tym nie wie, więc zwisa sobie w hamaku z pełnym brzuchem, zadowolony i uśmiechnięty.

Ponieważ zarówno Indianin, jak i my, żyjemy na planecie zwanej Ziemią, możemy spokojnie 

przyjąć, że wszyscy mamy do dyspozycji dokładnie tyle samo czasu na dobę. Jednak on ma 

czas, by wylegiwać się w hamaku, a my ciągle narzekamy, że jest za go za mało. Za mało i już!

Jaka jest różnica pomiędzy nami a Indianinem?
Indianin żyje w prawdziwym świecie, my żyjemy w świecie wymyślonym. W świecie, który krad-

nie czas i wymyśla nam powody do niezadowolenia. Przy czym muszę Wam powiedzieć, że In-

dianie to najszczęśliwsi ludzie, jakich kiedykolwiek w życiu spotkałam. Nawet jeśli umieścimy ich 

w zachodniej rzeczywistości. Wszyscy wiemy, jak wygląda plastikowy, ugrzeczniony uśmiech, 

grymas, którym obdarzają się ludzie mijający się na ulicach. Wyuczony, uprzejmy uśmiech 

w urzędzie, skinienie głową do towarzysza w windzie. Indianie zaś uśmiechają się uśmiechem, 

który zaczyna się iskrą w oczach. Prawdopodobnie dlatego, że nikt jeszcze nie zdążył ich na-

uczyć nieszczerości i nienawiści do wszystkiego, co się rusza. Indianin uśmiecha się tak, jak i robi 

inne rzeczy w życiu. Po prostu. Bez zbędnych ceregieli i przedstawień. Czyli zupełnie inaczej niż 

my. I jeszcze jedna rzecz odróżnia nas od rdzennych mieszkańców Amazonii. Niezwykle dużo 

czasu spędzamy w świecie, który nie istnieje w żadnym realnym wymiarze. W internecie.

Jeśli myślicie, że zaraz powiem Wam, żebyście stali się Indianami i zawiesili hamaki w najbliższym 

parku, to jesteście w błędzie. Nie możecie zostać Indianami, bo nie mieszkacie w Amazonii, a jeśli 

zawiesicie hamak w parku i zaczniecie zbierać owoce z drzew, z pewnością zostaniecie zatrzyma-

ni za włóczęgostwo i zakłócanie porządku. Kilku rzeczy jednak możemy się od nich nauczyć i za-

stosować w codziennym życiu, mając nadzieję, że pomogą nam skuteczniej i pełniej wykorzysty-

wać dany nam czas.

1. Kiedy coś robisz, to rób. Kiedy nic nie robisz, to nie rób.
Rozgraniczaj czas poświęcony na pracę i odpoczynek. Kiedy jesteś w pracy, poświęcaj jej całą 

swoją uwagę. Kiedy wracasz do domu, zapominaj o pracy. Przemycanie domu do pracy i pracy 

do domu sprawia, że ani jeden, ani drugi czas nie jest w pełni właściwie wykorzystany.

2. Nie pracuj w łóżku i nie śpij przy biurku.
Nie mieszaj przestrzeni, w której pracujesz, z przestrzenią prywatną. Jeśli to robisz, to ciągle 

przebywasz w pracy albo lenisz się w domu. W takim bałaganie gubią się minuty, które krad-

niesz z obu przestrzeni. Indianin nie poluje w hamaku, tylko w lesie.

#lifehacker - Jak skutecznie zarządzać czasem?
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3. Wyznaczaj sobie czas na pracę.
Jeśli pracujesz w biurze, nie masz z tym wielkiego problemu, bo zaczynasz pracę o określonej go-

dzinie i o określonej godzinie ją kończysz. Jeśli prowadzisz własny biznes, musisz określić godziny 

funkcjonowania. W przeciwnym razie niczego nie zaczniesz albo niczego nie skończysz.

4. Nie zabijaj czasu.
Znasz to uczucie, kiedy nie wiesz, co ze sobą zrobić i włączasz komputer, żeby sprawdzić, co sły-

chać w internecie? Niewinne trzydzieści minut zamienia się w dwie godziny, spędzone na niczym 

– ani na pracy, ani na wypoczynku. Jeśli poczujesz nudę, wstań z fotela i wyjdź na dwór albo 

przejdź się po domu. Zajrzyj do dzieci lub partnera. Korzystaj z internetu wtedy, kiedy masz ku 

temu konkretną potrzebę. Internet to największy, po telewizji, złodziej cennych minut.

5. Przez 10 minut dziennie nie rób nic.
Jeśli wydaje Ci się, że to nic trudnego, to jesteś w błędzie. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, 

że nawet jeśli nie robimy nic, to robimy coś. Słuchamy radia, muzyki, oglądamy telewizję lub sie-

dzimy w internecie. Albo bawimy się smartfonem. Spróbuj przez 10 minut dziennie zamienić się 

w Indianina, zwisającego bezczynnie w hamaku. Dowiesz się wtedy, jak długo w rzeczywistości 

trwa 10 minut. I zapewniam Cię, przekonasz się, że 10 minut to bardzo dużo czasu.

6. Uśmiechaj się szczerze.
Myślisz, że uśmiech nie ma nic wspólnego z upływem czasu? Błąd! Stan umysłu wpływa na na-

szą percepcję rzeczywistości, a my wpływamy na percepcję innych. Budując wokół siebie po-

zytywną atmosferę, sprawiasz, że wspólne wykonywanie codziennych czynności odbywa 

się szybciej i sprawniej. Szybciej ubierzesz i przygotujesz dzieci do szkoły, szybciej kupisz gaze-

tę w kiosku i szybciej dogadasz się z panią w urzędowym okienku. Roztaczaj wokół siebie pozy-

tywną energię.

A jeśli okoliczności przyrody sprawią, że znów zaczniesz tracić na darmo cenne minuty, przypo-

mnij sobie Indianina znad Amazonki, zwisającego leniwie w swoim hamaku. Jeśli on ma czas, to 

Ty też. Musisz tylko uświadomić sobie, że to Ty decydujesz, jak go spożytkujesz. Czas to waluta, 

taka sama jak pieniądze. A tych przecież nie wyrzucasz bezrefleksyjnie w błoto.

Powodzenia!

@santee76

#lifehacker - Jak skutecznie zarządzać czasem?

http://www.twitter.com/santee76


http://productivemag.com
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Zakazane tematy App Store

ZAKAZANE TEMATY 
APP STORE

GRACJAN PIETRAS (WSPÓŁPRACA MACIEJ RZEPKA)

Przewodnik po App Store dla deweloperów (App Store Review Guidelines) wska-

zuje cały szereg wymogów, które muszą zostać spełnione pod groźbą odrzucenia 

aplikacji.  Wymogi te można podzielić na technologiczne oraz treściowe. Te pierw-

sze związane są informatyczną stroną aplikacji, w tym jej budową, funkcjonalno-

ścią oraz bezpieczeństwem.  Pozostawiam je poza zakresem tego felietonu. Krótko 

omówię natomiast drugą kategorię wymogów, czyli ograniczenia co do treści oraz 

celów, jakim służyć ma aplikacja. Jakie tematy są zatem zakazane w App Store?

Pornografia 
Apple odrzuci aplikacje zawierające elementy pornograficzne. Takie treści zo-

stały roboczo zdefiniowane jako „opisy lub wizerunki organów płciowych, 

a także zachowania wpływające w większym stopniu na odczucia erotyczne 

niż estetyczne”. Definicja ta, jak każda istniejąca definicja pornografii, jest da-

leka od doskonałości. Apple zastrzega sobie jednak prawo samodzielnej oce-

ny tego, czy w konkretnym przypadku doszło do przekroczenia zasad. Prze-

glądając zawartość np. aplikacji HBO GO, można sądzić, że polityka Apple 

jest w tych sprawach - w niektórych przynajmniej przypadkach - stosunkowo 

liberalna.  

Apple wymienia z nazwy kilka kategorii treści, które są zakazane w App Store. Pozostawia sobie 

również całkowicie uznaniowe prawo decydowania o odrzuceniu aplikacji, które przekraczają 

„czerwoną linię”. Kiedy ta linia zostaje przekroczona? W każdym przypadku, gdy Apple uzna, że 

tak się stało.  
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Przemoc
Apple może odrzucić wszelkie aplikacje, w tym gry, przedstawiające realistyczne 

sceny przemocy, zwłaszcza z udziałem dzieci. Opracowując postać „przeciwnika” 

w grze komputerowej należy unikać kontekstu wskazującego na nastawienie rasi-

stowskie, wrogość wobec konkretnych kultur, państw lub korporacji. Nie będzie ak-

ceptowane zachęcanie do bezprawnego lub lekkomyślnego używania broni. Odpa-

dają również gry typu „rosyjska ruletka”.  

Krytyka religii
Jeśli chcielibyście stworzyć aplikację z kolekcją karykatur Mahometa albo przedsta-

wiającą krytyczną analizę nauk Jezusa Chrystusa, Apple prawdopodobnie odrzu-

ci ją wyłącznie z powodu jej tematu. Zakazane jest również poniżanie oraz obra-

żanie grup religijnych, kulturowych lub etnicznych. Apple może odrzucić wszelkie 

treści, które mogłyby narazić takie grupy na niebezpieczeństwo przemocy ze stro-

ny innych osób. Można natomiast dostarczać aplikacje o tematyce religijnej, je-

śli nie mają one charakteru krytycznego. Stąd obecność w App Store modlitew-

ników, aplikacji do studiowania świętych pism czy przewodników po obrządkach 

religijnych.

Ataki osobiste
Apple może odrzucić aplikacje, których treść stanowi personalny atak na konkret-

ną osobę lub grupę osób. Chodzi o wszelkie działania zniesławiające, obraźliwe lub 

złośliwe wobec identyfikowalnych osób. Apple zależy, aby App Store nie stał się 

areną osobistych porachunków pomiędzy użytkownikami lub narzędziem do zwal-

czania konkretnych osób czy firm.

Inne zakazane tematy
Aplikacje nie powinny promować lub zachęcać do zachowań sprzecznych z pra-

wem, w szczególności przestępstw, a także do zachowań - uwaga! - jawnie lekko-

myślnych. Odrzucone będą aplikacje, które mogą być pomocne w nielegalnym 

hazardzie, które zachęcają do prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub 

umożliwiają wykonywanie anonimowych połączeń lub wysyłanie anonimowych 

wiadomości do innych osób. 

Zakazane tematy App Store
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Uznaniowość oceny 
Zastrzegając sobie dowolność w podejmowaniu decyzji o odrzuceniu aplikacji, 

Apple stara się mimo to wprowadzać kryterium rozsądku. Wskazuje na przykład, 

iż App Store jest platformą używaną przez dzieci, zaś funkcje ochrony rodziciel-

skiej działają tylko wówczas, gdy zostaną zastosowane przez rodziców (co jest czę-

sto przez rodziców zaniedbywane). Tym, którzy mają ochotę krytykować religię lub 

opisywać sceny seksu, doradza napisanie książek na ten temat. Przewodnik wyraź-

nie informuje, że w App Store znajdują się już setki tysięcy aplikacji. Każdy kto prze-

syła następną powinien zadbać o to, aby była ona unikalna, użyteczna lub przynaj-

mniej zabawna. Aplikacje, które nie posiadają tych cech mogą zostać odrzucone. 

Apple odradza również wysyłanie  swoich pierwszych wprawek programistycznych 

lub aplikacji stworzonych na szybko. App Store nie jest dla początkujących.

Uznaniowość Apple i brak wyraźnych kryteriów może razić i wydawać się niespra-

wiedliwa. Niewielkim pocieszeniem jest możliwość odwołania się od decyzji o od-

rzuceniu aplikacji do specjalnie powołanego organu odwoławczego w Apple (na-

zwanego Review Board). Z drugiej jednak strony trudno wyobrazić sobie regulamin 

lub przewodnik, który opisze zamkniętą i wyraźną listę kryteriów dostępu do App 

Store.  W jakich przypadkach aplikacja spełnia wymóg bycia pożyteczną lub zabaw-

ną? Czy dana treść rzeczywiście jest obraźliwa? Czy gra „strzelanka” to już zakazana 

przemoc? W którym momencie nagość wpływa „w większym stopniu na odczucia 

erotyczne niż estetyczne” i zamienia się w pornografię? Odpowiedź na takie pyta-

nia w niektórych przypadkach będzie bardzo łatwa, w niektórych bardzo trudna, 

zaś decyzja zależeć będzie od subiektywnej wrażliwości osoby oceniającej.  

Można sądzić, że w większości przypadków Apple zachowa się rozsądnie. (Swoją 

drogą ciekawe byłoby zbadanie konkretnych przypadków, w których deweloperów 

spotkały odmowy). W interesie firmy jest zgromadzenie w App Store jak największy 

liczby aplikacji wysokiej jakości.  Jednak mając ich już setki tysięcy, Apple może być 

wybredne i łatwiej eliminować aplikacje mało oryginalne, niedopracowane albo 

kontrowersyjne. A wszystko po to aby stworzyć „najlepszą na świecie platformę” do 

realizacji deweloperskich marzeń i wyrażania talentów. 

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

@GracjanPietras 

Zakazane tematy App Store

http://www.djp.pl
http://www.twitter.com/GracjanPietras
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Piszę felietony do iMagazine prawie od początku pisma i od zawsze, jako „gość od 

produktywności”, starałem się pisać o tym, co można zoptymalizować, poprawić lub 

usprawnić. A wszystko w kontekście naszych ulubionych iSprzętów. Po ostatnim spotkaniu 

z Dominikiem i kilku prezentacjach w Warszawie doszedłem do wniosku, że muszę wrócić 

do podstaw zarządzania czasem w kontekście narzędzi, jakich codziennie używamy.

Inbox – skrzynka spraw przychodzących na...

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

INBOX
SKRZYNKA SPRAW PRZYCHODZĄ-
CYCH NA MACU, IPADZIE I IPHONIE
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Kurs: „10 kroków do maksymalnej produktywności”
Rok temu nagrałem kurs wideo – 10 krótkich, 5-minutowych klipów, w których dzielę 

się moim doświadczeniem oraz próbuję pokazać, „jak to u mnie działa” – jakie zasady za-

rządzania czasem sprawdzają się w moim przypadku, a jakie nie. Zachęcam Was do obej-

rzenia tego kursu online pod adresem: nozbe.com/pl/course

Krok 1 – Inbox – skrzynka spraw przychodzących
Podczas lekcji pierwszej mojego kursu dzielę się podstawowymi zasadami, które stosu-

ję do zarządzania sprawami napływającymi – pokazuję, jak nimi zarządzam. W tym felie-

tonie chciałbym się jeszcze bardziej zagłębić w ten temat, więc zachęcam do obejrzenia 

mojego video i zaraz potem do przeczytania tego felietonu do końca. Zamieszczę w nim 

moje najlepsze wskazówki i sugestie.

Skąd napływają do nas sprawy?
Zacznijmy od tego, że nasz mózg jest zawodny w kontekście zapamiętywania dat, szcze-

gółowych ustaleń itp. Szybko zapomina, pamięta selektywnie, robi nam w głowie bajzel. 

Dlatego trzeba szybko wpaść w rytm zapisywania wszystkiego. Wszystkiego! Zawsze! 

Bez wyjątków. Oto gdzie lądują moje napływające sprawy i co z nimi robię po tym, jak 

już zawitały w moich myślach:

1. E-mail – mój pierwszy inbox
Zacznijmy od maila. Tak samo jak Ty, dostaję mnóstwo maili dziennie. Pracuję nad tym, 

aby to ograniczać. Usunąłem wszystkie powiadomienia z mediów społecznościowych. 
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Wszystkie. Gdy będę chciał wiedzieć, co się stało na moim koncie Facebook, Twitter, In-

stagram, YouTube, to sprawdzę, ale nie muszę mieć tego w skrzynce mailowej. Dbam 

o to, aby szybko decydować, co zrobić z danym mailem. Czy odpisać od razu (reguła 

2 minut – czyli jeśli możesz coś zrobić od razu, szybko, zrób to), czy odpisać później. Ma-

ile, na które muszę odpisać później lub które wymagają od mnie bardziej skomplikowa-

nych działań, przesyłam (forward) na mój indywidualny adres w Nozbe. Dzięki temu mail 

staje się zadaniem, a jego treść – komentarzem do zadania. Staram się, aby skrzynka mailo-

wa była codziennie wyzerowana, chociaż niestety czasami udaje mi się to osiągnąć tyl-

ko raz na kilka dni. Korzystam ze standardowego klienta Mail na iPadzie, podpiętego pod 

moje konto Gmail. Czasami używam dedykowanej appki Gmail na iPadzie. Na Macu ko-

rzystam z webowego interfejsu Gmail w Google Chrome.

Bonus: Social media – Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin
Aplikacje pokrewne do e-maila. Codziennie zaglądam do tych appek i wrzucam nowe 

treści oraz odpowiadam na wpisy, wiadomości i retweety. Pilnuję, aby faktycznie robić to 

tylko dwa razy dziennie – w ciągu dnia i pod wieczór. Trzeba się pilnować, bo te aplikacje 

mogą nas pochłonąć kompletnie.

2. Nozbe – mój drugi Inbox
Wszystkie zadania i pomysły na zadania wrzucam prosto do Nozbe – do dedykowanego 

Inboksa. Mam jakiś pomysł, przełączam się do Nozbe i tam go wrzucam, po czym wra-

cam do roboty. Taki mam nawyk. Dzięki temu o niczym nie zapomnę. Wykorzystuję No-

zbe w ten sposób głównie na iPadzie i na Macu.

3. Fizyczna skrzynka spraw na biurku
Dostaję list lub dokument? Coś mi wpadło do głowy i zamiast zapisać w Nozbe zapisa-

łem na kartce? Ta kartka lub dokument ląduje w fizycznym inboksie na biurku. Moja żona 

chce mi przekazać jakiś dokument, zapisek lub fakturę? Wie, że musi ją włożyć do tej 

skrzynki, bo inaczej się tym nie zajmę.

4. Evernote – skanowanie i dyktowanie na iPhonie
Zawsze intensywnie używałem Evernote’a, ale ostatnio zacząłem jeszcze bardziej. Szcze-

gólnie, że appka na iPhone’a i iPada bardzo fajnie skanuje dokumenty i wizytówki oraz po-

zwala mi łatwo zapisać notatki głosowe. Jeśli taki skan lub notatka głosowa będą musiały 

być przeze mnie „przetrawione” później, dodaję im tag „inbox” w Evernote. Plusem uży-

Inbox – skrzynka spraw przychodzących na...
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wania Evernote’a jest fakt, że mam do tych notatek dostęp z każdego mojego urządzenia 

– iPhone’a, iPada, Maca i bez problemu mogę się nimi zająć, kiedy mam akurat czas.

5. Artykuły do czytania na później
Czytając artykuły w przeglądarce lub w Feedly (za pomocą Reedera) czy tweety (za po-

mocą Tweetbota), co ciekawsze pochłaniam od razu, inne zostawiam na później – wrzu-

cam do aplikacji Pocket. Mam do niej dostęp i na iPhonie, i na iPadzie, i na Macu, chociaż 

najczęściej oddaję się lekturze wieczorem, będąc już w łóżku i korzystając z tabletu.

Ważne – musisz wiedzieć, ile masz inboksów i jak często je sprawdzasz. A trzeba to 

robić regularnie!

Teraz najważniejsza sprawa – nie pozwalam, aby sprawy wpływały do mnie innymi kana-

łami niż tymi, które opisałem powyżej. Wszystko musi wpadać do jednego z tych 5 inbok-

sów. Jeśli ktoś przekazuje mi informacje lub zadanie w inny sposób, od razu dopilnowuję, 

aby wylądowało w odpowiednim inboksie.

Regularność, regularność, regularność
Druga najważniejsza sprawa dla mnie to regularność – muszę wiedzieć, co kiedy spraw-

dzam. Dla przykładu: e-mail i social media (1.) oraz artykuły (5.) staram się sprawdzać co-

Inbox – skrzynka spraw przychodzących na...



dziennie. Inbox w Nozbe (2.), fizyczną skrzynkę na biurku (3.), Evernote’a (4.) – raz na dwa-

-trzy dni (maksymalnie – raz w tygodniu, w piątek).

Do zera – zawsze!
Ważne jest, aby pilnować czyszczenia inboksów i robić to do zera. Trzeba przyjrzeć się 

każdej sprawie, mailowi, wiadomości, dokumentowi tylko raz i bez zwłoki zdecydo-

wać, co z nim zrobić, a następnie przejść do kolejnej sprawy. I tak do końca. Jedyne miej-

sce, którego nie czyszczę do zera, to artykuły do czytania – nigdy nie udaje mi się prze-

czytać wszystkich, które sobie zaznaczę, ale one nie są aż tak ważne. Wszystkie pozostałe 

inboksy muszą być „wyzerowane”.

Mała sztuczka: idź na skróty!
Aby udawało Ci się wyczyścić wszystkie skrzynki, staraj się stosować zasadę 2 minut 

– pewne decyzje podejmuj od razu. W tym celu przestałem na przykład używać foldera 

„Pobrane / Downloads” na Macu w taki sposób, w jaki robiłem to dotychczas. Ciągle go 

używam, ale od razu podejmuję decyzję, co zrobić z plikiem, który do niego trafia: czy 

go zainstalować (appka), czy wrzucić do Evernote’a (dokument), czy usunąć. Dzięki temu 

nie widzę już co tydzień foldera ze 100 lub więcej plikami, których liczba sprawia, że aż 

nie chce mi się nimi zajmować. Jak dobrze, że na iPadzie takiego folderu w ogóle nie ma!

Kalendarz – wpisuj daty od razu
Jeśli właśnie ustaliliście w zespole spotkanie, rozmowę z klientem lub cokolwiek inne-

go, co musi się wydarzyć o konkretnej porze, od razu wpisz to do kalendarza. W tym mo-

mencie. Nie zostawiaj na potem, bo umknie w natłoku spraw.

Powodzenia w czyszczeniu skrzynek!
Mam nadzieję, że ten felieton skłoni Cię do przeanalizowania swoich spraw przychodzą-

cych oraz uporządkowania i usystematyzowania kanałów, jakimi one do Ciebie trafia-

ją. Pamiętaj, że jeśli czegoś nie zapiszesz, to o tym zapomnisz… a jeśli tego, co zapiszesz, 

nie przeglądasz regularnie, to tak jakby tego nie było.

Zachęcam do obejrzenia pozostałych lekcji mojego krótkiego kursu: „10 kroków do maksy-

malnej produktywności” pod adresem: nozbe.com/pl/course

@MSliwinski
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NORBERT CAŁA

BANG & OLUFSEN ESSENCE
„WŁĄCZNIK MUZYKI”

Gdy kilka miesięcy temu Bang & Olufsen zapowiedział produkt Essence, prawie 

podskoczyłem do góry. W końcu ten producent wydaje nowe produkty 

z częstotliwością mniejszą, niż Rosja zmienia prezydentów, a do tego nowy produkt 

miał wspierać AirPlay i na zdjęciach wyglądał genialnie.
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Niestety chwilę potem okazało się, że jest pewien szkopuł. Do tego jak dla mnie bardzo duży. 

Essence to nie jest produkt na szeroki rynek. To raczej efekt swojego rodzaju dbałości firmy 

Bang & Olufsen o swoich klientów. Wyobraźcie sobie, że kupiliście kolumny Beolab Penta pro-

dukowane w latach 1986-2000. Od pracowników B&O Polska wiem, że nadal działają u klientów. 

Niestety wtedy nikt nie znał możliwości bezprzewodowego przesyłania dźwięku. Nic nie szko-

dzi, dzięki Essence bez problemu możemy dodać im taką możliwość. Jak widać w tym przypad-

ku, zaspokojenie przynajmniej 15-letniej kompatybilności (takie mają wewnętrzne standardy) 

wstecz przyszło firmie bez problemów. Jeśli już jesteśmy przy historii, to warto wspomnieć, że 

najstarszymi nieprzerwanie produkowanymi głośnikami współpracującymi z Essence są BeoLab 

5 w produkcji od 2003.

Chyba pora po tym historycznym wstępie powiedzieć, czym jest Bang & Olufsen Essence. Jest 

to moduł, który do systemów głośnikowych Bang & Olufsen Beolab dodaje możliwość bezprze-

wodowego odtwarzania dźwięku. Oczywiście taką funkcję w dzisiejszych czasach można uzy-

skać bardzo prosto lub bardzo pięknie. Bang postawił na to drugie.

Najchętniej w tym przypadku zupełnie bym pominął technikalia i przeszedł do razu do opisy-

wania tego, co jest esencją Essence, ale kilka słów 

o technice też muszę napisać. Za całą techniczną 

stroną tego urządzenia kryje się biała skrzyneczka, 

która wygląda jak biała skrzyneczka i którą powinni-

śmy gdzieś ukryć. Zapewnia nam ona wsparcie dla 

dźwięku przesyłanego przez AirPlay, DNLA, Spotify 

Connect, QPlay oraz radia internetowe. Oczywiście 

skrzyneczkę możemy podpiąć do internetu poprzez 

kabel lub Wi-Fi. To tyle z nieprzyjemnych rzeczy.
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Do tego produktu przewidziano aplikację mobilną, 

dzięki której możemy wysyłać muzykę, w tym for-

maty bezstratne, z iPhone’a lub urządzenia z Andro-

idem. W przypadku Spotify do odtwarzania muzyki 

wykorzystujemy moduł Connect wbudowany w ofi-

cjalną aplikację, gdzie Essence pojawi się jako wyj-

ście dźwięku. Po uruchomieniu odtwarzania mo-

żemy wyłączyć aplikację na telefonie, a muzyka 

będzie odtwarzana bezpośrednio z internetu.

Skrzyneczkę chowamy gdzieś w szafce i bierzemy 

się za to co najlepsze, czyli za… pilota zdalnego ste-

rowania. Ja wiem, że to może wydawać się dziwne, 

ale przez kilka następnych zdań będę się zachwy-

cał właśnie tym pilotem. Testując w ostatnim cza-

sie różne sprzęty muzyczne, zazwyczaj nawet nie 

wspominałem o tym elemencie. Po co nam pilot, 

skoro najlepszym pilotem w systemach bezprzewo-

dowych jest nasz smartfon?
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Pilot od Essence to jednak wyjątkowe urządzenie. Bang & Olufsen chyba o tym wie i dopiero 

ktoś bardzo dociekliwy zorientuje się, że Essence to nie tylko sam pilot, ale również wspomniana 

biała skrzyneczka. W materiałach, jakie znajdziemy na stronie, wszędzie widzimy tylko pilota.

Nie mam o to specjalnej pretensji, bo jest on po prostu piękny, choć to tylko krążek o średnicy 

6,6 cm wykonany ze szczotkowanego aluminium. Siłą dźwięku sterujemy przez obracanie alu-

miniowego pierścienia, a w środku mamy jeszcze cztery przyciski. Dwa sterujące przerzucaniem 

utworów, play/stop oraz wycisz. Pilot, który otrzymujemy w standardzie, przeznaczony jest do 

powieszenia na ścianie, a producent reklamuje go jako „włącznik muzyki”. Skojarzenia z kółecz-

kiem sterującym iPoda są dość oczywiste. Dostępna będzie też wersja przeznaczona do położe-

nia na stole, która moim zdaniem jest jeszcze ładniejsza. Aby sterowanie było możliwe z dowol-

nego miejsca, łączność między ukrytą skrzyneczką a pilotem odbywa się przez Bluetooth. Co 

ciekawe, jeśli macie w domu jakiś starszy sprzęt Banga, to możecie pilota przestawić w tryb pod-

czerwieni i również nim sterować.

W pilocie najbardziej zachwyca dbałość o szczegóły. Wykonanie pierścienia, płynność przy po-

kręcaniu i idealna forma dają niesamowite odczucia estetyczne. Niejednokrotnie brałem pilo-

ta do ręki tylko po to, aby odrobinę skorygować siłę dźwięku, choć wcale to nie nieodzowne, po 

prostu chciałem przez chwilę go poużywać. Jeśli go powiesicie wystarczająco daleko od kanapy, 

to gwarantuję Wam, że będziecie robili dwa razy więcej kroków po domu niż przed zakupem Es-

sence. Oczywiście jeśli macie formę i figurę jak Chodakowska, to możecie do systemu podpiąć 

trzy piloty naraz i mieć je we wszystkich ważnych pomieszczeniach. 

Bang & Olufsen to nie jest popularna firma. Prawdopodobieństwo, że macie jakieś głośniki, któ-

re współpracują z Essence, jest dość małe. Jeśli jednak macie wystarczający zapas gotówki, to 

właśnie Essence jest dobrym powodem, aby takie głośniki kupić. Jeśli żaden kataklizm nie na-

wiedzi Waszego domu, to będzie używał ich również Wasz syn, a może nawet wnuk, a Bang & 

Olufsen zadba o to, aby były zgodne również z systemem laserowego przesyłania dźwięku, któ-

ry będzie miał premierę w 2029. Ile to kosztuje?

Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają.

@norbertcala

Bang & Olufsen Essence „Włącznik muzyki”

http://www.twitter.com/norbertcala


Głośnik konferencyjny, klasyka stołu konferencyjnego w każdej korporacji. Jest tak 

popularny, że prawie go nie zauważamy, ale jednocześnie czasem nie wyobrażamy 

sobie bez niego życia.

NORBERT CAŁA

PHILIPS WECALL 
AECS7000
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Potem korporacja nam się nudzi i idziemy na swoje. Mamy małe biuro w rozrywkowej części 

miasta i stół konferencyjny na cztery osoby. Prawdopodobnie podczas pierwszej własnej tele-

konferencji zamarzy się nam posiadanie podobnego głośnika. W końcu dźwięk wydobywający 

się z głośnika smartfona w trybie głośnomówiącym to nie jest coś, co lubimy. Oczywiście moż-

na kupić klasyczny głośnik telekonferencyjny, ale gdzie go podłączyć? Przecież nie mamy kla-

sycznej linii telefonicznej, a jedynie komórki.

To jest właśnie miejsce dla Philips WeCall AECS7000, przenośnego głośnika do telekonferen-

cji. Czarny przedmiot o rozmiarach nieco mniejszych od płyty CD. Niektórym może przypomi-

nać popielniczkę, ale byłbym skłonny powiedzieć, że to bardziej mała poduszeczka. Głośnik 

jest plastikowy, od góry przykryty aluminiową siatką maskującą, a od dołu gumą, dzięki któ-

rej pewniej stoi na stole konferencyjnym. Mamy na nim też cztery przyciski: głośniej-ciszej, od-

bieranie połączenia oraz wyciszanie mikrofonu. Ostatni przycisk potrafi ratować życie. Jest też 

dioda informująca o połączeniu, stanie baterii i wyciszeniu mikrofonu.
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Głośnik do naszego smartfona, ale także komputera 

podłączymy oczywiście w technologii Bluetooth, ale 

jeśli chcemy go wykorzystać z komputerem, któ-

ry nie ma BT, to możemy też użyć kabelka USB. Ma 

też wbudowany akumulator, który pozwala na 8 

godzin rozmów. Po tym czasie musimy go kablem 

USB podłączyć do ładowarki.

Największą wadą używania iPhone’a w trybie gło-

śnomówiącym jest kiepska jakość tego, co słyszy-

my oraz tego, co słyszy nasz rozmówca. To po-

woduje, że zamiast siedzieć grzecznie na naszych 

krzesłach, w czasie konferencji zbliżamy się nie-

bezpiecznie do leżącego pośrodku stołu telefo-

nu i – co za tym idzie – do siebie. O ile to przyjem-

ne, jeśli naszym towarzyszem jest drobna, młoda 

kobietka, to w przypadku rosłych facetów nałado-

wanych testosteronem może być to mało komfor-

72Philips WeCall AECS7000



   /   SPRZĘT   /   73

towe. Na szczęście WeCall AECS7000 rozwiązuje te 

problemy za pomocą dobrego głośnika o dość du-

żej mocy oraz czterech mikrofonów, zapewniają-

cych wychwytywanie głosu w promieniu 360 stop-

ni. Jeśli dodamy to tego funkcję redukcji szumów 

oraz tłumienia echa, to razem gwarantuje nam to 

płynny przebieg rozmów w komfortowej odległo-

ści od współtowarzyszy.

Używałem głośnika do rozmów w naszej małej sali 

konferencyjnej i w zupełności daje radę. W pierw-

szej chwili zbliżamy się bezwiednie do głośnika, 

ale dobre zbieranie głosu i dobra jakość dźwięku powodują, że po chwili naturalnie siadamy 

w swoich miejscach. Jest to na tyle wygodne, że zacząłem używać go do codziennych roz-

mów przy biurku, nie muszę trzymać telefonu w ręku, a dzięki temu dłuższe pogadanki (a Do-

minik lubi pogadać) zamieniają się w bardziej produktywne. To naprawdę zaskakujące jak tak 

w gruncie rzeczy nieskomplikowany produkt może dać dużo frajdy.

Ocena iMagazine: 4,5/6

@norbertcala

O ile to przyjemne, jeśli naszym 
towarzyszem jest drobna, 
młoda kobietka, to 
w przypadku rosłych facetów 
naładowanych testosteronem 
może być to mało komfortowe.

Philips WeCall AECS7000

http://www.twitter.com/norbertcala
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JAN URBANOWICZ

Pomimo tego, iż najlepszym miejscem do oglądania filmów jest kino, to chyba najczęściej 

robimy to w naszych własnych domach. Dlatego, aby jak najbardziej zbliżyć nasze 

doznania do tych kinowych, poza telewizorem Full HD potrzebny nam przyzwoity sprzęt 

audio. W nadchodzących numerach przetestujemy kilka rodzajów takiego sprzętu. Na 

pierwszy ogień idzie urządzenie typu soundbar.

74Yamaha soundbar w kinie domowym

YAMAHA SOUNDBAR 
W KINIE DOMOWYM
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Przyznam szczerze, że do niedawna jeszcze nie znałem tego typu urządzeń. Dosłownie nie wie-

działem o ich istnieniu. Gdy tylko Norbert Cała mnie poinformował o możliwości testowania jed-

nego z nich, od razu powiedziałem „tak!”. W domu oglądam bardzo dużo filmów. Jednocześnie 

staram się jak najwięcej chodzić do kina, ale nie zawsze chce się człowiekowi ruszyć z kanapy. 

Żałuję, że na własność nie posiadam jakiegoś dobrego sprzętu audio, choć na swój nigdy zbyt-

nio nie narzekałem. Najbardziej zawsze brakowało mi subwoofera, który w pełni oddałby pięk-

ny bas płynący z niektórych scen. Ale czy potrzebujemy w domowym zaciszu dobrego sprzętu 

do oglądania filmów? Większość z nas robi to wieczorami, kiedy i tak już jest cisza nocna i nie po-

winniśmy przeszkadzać naszym sąsiadom hałasami. Mieszkamy też w blokach, nie zawsze mamy 

miejsce w mieszkaniu na duże głośniki (bo przecież im większe tym lepsze, prawda?). Co zrobić 

w takich sytuacjach? Okazuje się, że soundbar jest całkiem niezłym pomysłem.

Rozwiązanie praktyczne
Tego typu urządzenie jest przede wszystkim praktyczne. Nie zajmuje ono dużo miejsca – model 

Yamahy ma metr szerokości, niecałe dziesięć centymetrów wysokości i trzynaście głębokości. Do 

jego podłączenia potrzebujemy jedynie gniazdka zasilania i kabla, by podłączyć go do telewizora 

lub odtwarzacza DVD/Blu-ray. Najlepiej jest to zrobić za pomocą optycznego kabla audio, ale ist-

nieje również możliwość podpięcia urządzenia przez kable analogowe typu cinch. YSP-1400 wpi-

suje się zatem w ideologię „out of the box”, czyli wyjmujemy z pudełka, podłączamy i już może-

my się cieszyć naszym nowym sprzętem.

Możliwości
Co dokładnie potrafi to małe cudo? Nie dajmy się zwieść pozorom. Jak na urządzenie tak małych 

rozmiarów potrafi całkiem sporo. Yamaha posiada osiem 2,5-centymetrowych głośników o mocy 

2 W każdy oraz dwa 8,5-centymetrowe subwoofery o mocy 30 W każdy. Mniejsze głośniki znaj-

dziemy w centralnej, przedniej części urządzenia, zaś te odpowiadające za niskie tony znajdują się 

w nóżkach, na których stoi soundbar. Całość waży niewiele ponad cztery kilogramy. Kiedy usta-
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wiłem go na swojej szafce z telewizorem, natych-

miast podłączyłem i wstępnie skonfigurowałem, co 

zajęło mi bardzo mało czasu i myślę, że nikomu nie 

sprawi to większego problemu. Chwilę później włą-

czyłem jeden z najlepiej udźwiękowionych filmów 

zeszłego roku, czyli „Wyścig” i rozpocząłem test. 

Szczerze? Byłem zdumiony, ile takie małe urządzenie 

może z siebie wydobyć. Tych osiem małych głośni-

ków ma nie tylko ładnie grać, ale przede wszystkim 

dawać nam efekt dźwięku przestrzennego. Nieco się 

tego obawiałem, bo w końcu nie są to głośniki usta-

wione w różnych miejscach naszego pokoju. Spraw-

dzają się jednak w tym zadaniu znakomicie. Oczywi-

ście nie jest to ten sam efekt jak pełne kino domowe 

z prawdziwym dźwiękiem przestrzennym, jednak 

efekt jest bardziej niż zadowalający. Najbardziej jed-

nak interesowało mnie, jak wypadną te dwa małe 

Yamaha soundbar w kinie domowym
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subwoofery. Ustawiłem ich głośność na maksimum i nadal nie mogę wyjść z podziwu, jak takie 

małe głośniczki potrafią dać czadu.

Dodatkowe funkcje
YSP-1400 ma sporo ciekawych funkcji, dzięki którym nie jest wyłącznie zestawem głośników. Naj-

ważniejszą z nich jest to, że obsługuje najpopularniejsze formaty dźwięku: Dolby Digital oraz DTS, 

więc praktycznie każdy współczesny film będzie przez niego w pełni wspierany. Sercem urządze-

nia jest jednak pilot, dzięki któremu możemy przełączać się pomiędzy rozmaitymi ustawieniami. 

Najważniejsza jest oczywiście możliwość wyboru źródła dźwięku. Na pilocie znajdują się także roz-

maite ustawienia korektora dźwięku takie jak: Film, Muzyka, Sport, Gra, Program TV oraz Stereo. 

Mnie najbardziej spodobała się ta ostatnia opcja, gdyż jak wiemy muzyka jest w dalszym ciągu na-

grywana w stereo i słuchanie jej np. w ustawieniu 5.1 nie ma najmniejszego sensu.

Ciekawą funkcją urządzenia, która może Was zainteresować, jest obsługa technologii Bluetooth. 

Oznacza to, że możemy słuchać za jego pomocą muzyki wprost z naszych urządzeń mobilnych. We-

dług mnie najlepszym do tego zastosowaniem jest np. wizyta gości, którzy chcieliby puścić nam swo-

ją muzykę z telefonu. Na pilocie znajdują się również trzy przyciski, za pomocą których możemy usta-

wić naszą pozycję względem urządzenia (siedzimy bardziej z lewej, centralnie lub bardziej z prawej 

strony). Do tego jednak o wiele lepsza będzie aplika-

cja. Tak, na nasze urządzenie z iOS lub Androidem mo-

żemy pobrać darmową aplikację do obsługi Yamahy. 

Zawiera ona dokładnie te same funkcje co dołączony 

pilot, jednak rozbudowana jest o dokładniejsze usta-

lenie naszej pozycji względem soundbara. Możemy tu 

bowiem dokładnie ustawić rozmiary naszego pokoju 

oraz wybrać miejsce, w którym siedzimy. Ma to spory 

wpływ na nasz odbiór dźwięku przestrzennego i przy-

znam, że bardzo mnie taka możliwość ucieszyła.

Kiedy głośność jest ustawiona 
na mniejsze wartości, nie robi 
on wrażenia, jeśli jednak trochę 
go podkręcimy na wyższe 
obroty, pokazuje pazury.

Yamaha soundbar w kinie domowym



Dla nieco bardziej wybrednych osób Yamaha posiada jeszcze dwie funkcje. Pierwsza z nich to 

możliwość powieszenia urządzenia na ścianie. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli np. nasz telewizor 

jest właśnie powieszony i mamy jeszcze pod nim miejsce, a nie chcemy, by soundbar stał na szaf-

ce. Druga to dodatkowe wyjście z tyłu urządzenia, dzięki któremu mamy możliwość podłączenia 

natywnego subwoofera. Dobrze, że jest taka opcja na wypadek gdyby te wbudowane nie speł-

niały całkowicie naszych oczekiwań.

Wrażenia
Jak najbardziej pozytywne. Nie sądziłem, że taki sprzęt potrafi dać tyle radości z oglądania fil-

mów. Kiedy głośność jest ustawiona na mniejsze wartości, nie robi on wrażenia, jeśli jednak tro-

chę go podkręcimy na wyższe obroty, pokazuje pazury. Całość wykonana jest z dobrej jakości 

plastiku (szkoda, że nie z metalu) i prezentuje się naprawdę zgrabnie i elegancko. Dostępny jest 

w dwóch kolorach: czarnym i białym. Mnie przypadł do gustu kolor czarny.

Dla kogo?
Nie oszukujmy się, nie jest to kino domowe z wysokiej półki i na pewno nie ma takiego udawać. Oso-

by naprawdę wymagające nie będę z niego zadowolone, ale też raczej nie spodziewałyby się audio-

filskich odczuć po sprzęcie za taką cenę. To sprzęt przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą czegoś 

więcej niż głośniki wbudowane w telewizor, a jednocześnie nie chcą wydawać na to fortuny. Ta-

kie urządzenie sprawdzi się również w mniejszych pomieszczeniach, w którym nie mamy za bardzo 

miejsca na rozmieszczanie głośników po kątach oraz chęci na przeciąganie kabli. Podsumowując, jest 

to rozwiązanie idealne dla przeciętnego Ko-

walskiego, który ceni sobie prostotę, wygo-

dę i efekt bez zbytniego obciążania swojego 

portfela. Jeśli to zdanie Cię opisuje, to zdecy-

dowanie jest to sprzęt dla Ciebie.
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Yamaha YSP-1400       
Design: 5

Jakość wykonania: 5

Wydajność: 4

*Cena: 1600–2000 zł

Producent: Yamaha
@yasiek_

Yamaha soundbar w kinie domowym

http://www.twitter.com/yasiek_
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JAROSŁAW CAŁA

JBL Authentics L8 może nie sprzeda się w liczbie 150 milionów, ale jestem pewny, że 

znajdzie sporo odbiorców. Odstraszać może trochę cena 2500 zł, ale nie oszukujmy się – L8 

to sprzęt z tej najwyższej półki, posiadający wszystko, czego dusza zapragnie.
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Historia amerykańskiej firmy JBL sięga roku 1928, kiedy to inżynier James Bullough Lansing 

stworzył pierwszy system nagłośnienia kinowego dla obrazu mówionego. Pomińmy jednak po-

czątki i przenieśmy się do roku 1970, bo właśnie wtedy w Kalifornii powstał jeden z najwięk-

szych sukcesów firmy JBL. Wprowadzone na rynek kolumny głośnikowe L100 Century dosłow-

nie zamiotły konkurencję pod dywan. Powodów takiego sukcesu było kilka, ale jeden z nich 

był tak wyraźny, że nikt w tamtych czasach nie mógł przejść obok tych kolumn obojętnie. Każ-

dy głośnik oferowany w salonach sprzedaży w latach 70. wyglądał praktycznie tak samo. Drew-

niana obudowa i maskownica z tkaniny w odcieniach czarno-szarych. Tutaj projektanci z Ka-

lifornii znaleźli niszę i jednym małym zabiegiem 

zmienili szare witryny sklepów w futurystyczne stu-

dio nagraniowe. Cała magia kolumny L100 Centu-

ry kryła się w maskownicy, która została wykonana 

z pianki akustycznej, służącej do wygłuszenia stu-

dio. Jakby tego było mało, to pianka oprócz nudne-

go czarnego koloru dostępna była w kolorze rdza-

woczerwonym i niebieskim. Wyobrażacie to sobie 

w 1970 roku?! Efekt był taki, że kolumna JBL L100 

była przepięknie oryginalna i stała się moim no-

wym marzeniem. Tak więc kochani, jeśli ktoś chce 

mi sprawić dużą przyjemność, to wiecie, gdzie mnie 

szukać. Na koniec tego dosyć długiego wstępu do-

dam, że JBL swój cudowny pomysł sprzedał w oko-

ło 150 milionach egzemplarzy!

W czasach, kiedy powracamy 
do stylu retro, JBL idealnie 
wstrzelił się dizajnersko 
w serca młodych ludzi 
na całym świecie. Jedno 
wydawałoby się tak proste 
rozwiązanie, taki mały szczegół, 
a jednak zmienia dużo.
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Ponad 40 lat później na rynek trafiły właśnie dwa 

modele głośników Authentics L8 i L16, które na-

wiązują do tego świetnego klasyka L100 Centu-

ry z 1970 roku. Ja miałem takie szczęście, że jeden 

z nich, a konkretnie model L8, zawitał do mnie. 

Oczywiście nawiązaniem do L100 jest wspomniana 

wcześniej pianka akustyczna rodem ze studio na-

grań, która pokrywa cały przód oraz boki głośnika. 

Ten element przeniesiony z 1970 roku to mistrzow-

skie zagranie firmy JBL. W czasach, kiedy powraca-

my do stylu retro, JBL idealnie wstrzelił się dizajner-

sko w serca młodych ludzi na całym świecie. Jedno 

wydawałoby się tak proste rozwiązanie, taki mały 

szczegół, a jednak zmienia dużo. Ten prosty zabieg 

zastosowania nietypowej maskownicy działa każ-

demu na wyobraźnię, a ta przenosi nas od razu do 

studio nagrań, gdzie widzimy siebie jako muzyka. 

Bazą dla maskownicy jest duża, podłużna skrzynia 

wykonana z drewna, wykończona czarnym gitaro-

wym połyskiem. Góra urządzenia to przede wszyst-

kim dwa pokrętła, za których pośrednictwem od-

bywa się obsługa Authentics L8. Jedno służy do 

wybrania źródła dźwięku wchodzącego do głośni-

ka, a drugie to władza nad mocą, a tej zapewniam 

nie brakuje. Fajnym rozwiązaniem jest podświetle-

nie pokrętła volume, które im bardziej rozkręco-

ną mamy moc, tym bardziej się świeci. Takie drob-

ne smaczki, dzięki którym całość jest miła dla oka. 

Dziwnym elementem jest środkowa część góry gło-

śnika, przeznaczona na tajną skrytkę, ukrywającą 

dwa złącza USB, jack 3,5 mm i port WPS. Wydaje mi 

się, że lepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie 

tych złączy na tył urządzenia, bo na górze trochę 

szpeci harmonię. Być może to kwestia gustu, nie 

wiem, sami oceńcie.

JBL Authentics L8



Samo rozwiązanie złączy USB jest super, bo dzięki temu możemy ładować swo-

je sprzęty. Oprócz wymienionych wcześniej złączy do dyspozycji mamy jeszcze od 

dołu optyczne złącze coaxial. W kwestii możliwości podłączenia się do L8 JBL za-

dbał o nas jak najlepszy salon spa. Gwarancja zadowolenia klienta stuprocentowa. 

Authentics L8 przyjmuje każdy możliwy przekaz z powietrza niczym radzieckie ra-

dary. Ku uciesze wszystkich użytkowników ugryzionych jabłek do dyspozycji mamy 

naszego kochanego AirPlaya, ale to nie wszystko. Oczywiście najbardziej powszech-

ny bezprzewodowy dostęp przez Bluetooth też jest możliwy i to z funkcją NFC. Je-

śli nadal komuś nie wystarczy, to JBL oferuje również system DLNA. Chyba wszystko, 

prawda? Jeśli chodzi o nawigowanie głośnikiem Authentics L8, to zdecydowanie po-

może nam w tym aplikacja JBL MusicFlow.

Przejdźmy teraz do serca Authentics L8, czyli tego, co kryje przed nami to studio na-

grań. Jak zajrzymy pod akustyczną piankę, to naszym oczom ukażą się dwa niskoto-

nowe przetworniki. Dwa z membraną o średnicy 4 cali (100 mm) oraz uzupełniające 

wysokie pasmo dwa 1-calowe (25 mm). Każdy z tych głośników napędzany jest mocą 

30 W RMS. Jak to wszystko gra? Po amerykańsku, proszę Państwa – typowy dźwięk JBL, 

czyli efekt prawdziwego muscle cara. Moc, moc i jeszcze raz moc! Amerykanie lubią jak 

jest dużo, dlatego też JBL ma dużo soczystego basu i dużo skowyczących wysokich to-

nów. Authentics L8 należy do tych większych samodzielnych głośników aktywnych, 

ale nawet jak na swoje wymiary potrafi zaskoczyć mocą. Jeśli chcemy zrobić sporą do-
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mówkę, to spokojnie da sobie radę. Na pierwszym planie są ciepłe głębokie basy i to właśnie te 

niskie partie dźwięku nadają ton wszystkiemu, co zagra z Authentics L8. JBL swoje dziecko wy-

pchał solidnie technologicznymi nowinkami i tak procesor L8 posiada nowatorski system Harma-

na o nazwie SignalDoctor. Dba on nawet o słabej jakości pliki MP3, które odpowiednio obrobione 

mają brzmieć lepiej.

JBL Authentics L8 może nie sprzeda się w liczbie 150 milionów, ale jestem pewny, że znajdzie spo-

ro odbiorców. Odstraszać może trochę cena 2 500 zł, ale nie oszukujmy się – L8 to sprzęt z tej naj-

wyższej półki, posiadający wszystko, 

czego dusza zapragnie. Dla mnie ideal-

nym rozwiązaniem byłyby kolumny JBL 

L100 Century w salonie, a w sypialni bądź 

biurze JBL Authentics L8. Albo zasza-

lejmy, niech będzie Authentics L8 w sy-

pialni i biurze. Pamiętajcie, wiecie, gdzie 

mnie szukać, a ja bardzo lubię prezenty.
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JBL Authentics L8    

Dane techniczne

Konstrukcja: 2-drożna

Przetworniki: Dynamiczne, niskotonowy 2 × 4 cale (2 
× 100 mm), wysokotonowy 2 × 1 cal (2 × 25 mm)

Skuteczność: 104 dB

Moc ciągła: 120 W RMS

Stosunek sygnał/szum: 98 dB

Zniekształcenia THD: < 0,1%

Pasmo przenoszenia: 45–35 000 Hz

Waga: 7,4 kg

Wymiary: 26,6 × 66,4 × 32,8 cm (wys. × szer. × gł.)

Cena: 2499 zł

@calamuzyka 

JBL Authentics L8

http://www.twitter.com/calamuzyka
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Obudowa z dwoma dyskami, RAID 0 lub 1 i Thunderbolt razem dają dużą wydajność 

i przenośne bezpieczeństwo.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

WD My Passport Pro
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Jak tylko dowiedziałem się o istnieniu tego dysku, to wysłałem maila składającego się z dwóch 

słów, pomijając oczywiście podpis, do WD. Jego dokładna treść brzmiała:

Chcę to!
Tak, z wykrzyknikiem! A co, miałem owijać w bawełnę? Liczyłem na to, że będę jednym z pierw-

szych w Polsce, którzy dostaną go do testów i nie przeliczyłem się – niecały tydzień później cie-

plusieńki dysk został dostarczony przez Pana Kuriera. Cieplusieńki w przenośni i dosłownie – na 

dworze tego dnia akurat było bardzo przyjemnie. Z takim też nastawieniem usiadłem do testów.

Pierwsze wrażenia
Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to rozmiar wersji 4 TB. Na zdjęciach prasowych wydawał się jednak 

zdecydowanie mniejszy. Zdziwiła mnie przede wszystkim jego wysokość – pozostałe gabaryty są 

zbliżone do ich oferty My Passport Studio, z którego korzystam prywatnie, co naturalnie w żad-

nym wypadku nie wpływa na moją ocenę – po prostu lubię ładne i dobre rozwiązania, a WD 

użytkownikom Maców cały czas stara się takie dostarczać. Z sukcesami.

Drugie spojrzenie na dysk trochę mnie zawiodło – otóż po wyjęciu sprytnie zaprojektowanej 

wtyczki Thunderbolt dostrzegłem mały otwór, za którym chował się wiatrak. Nie lubię wia-

traków. Nie lubię hałasu, jakie generują, przez co do pierwszego podłączenia podszedłem 

z obawą. Niepotrzebnie. Dysk, nawet pod pełnym obciążeniem trwającym kilkanaście mi-

nut, nigdy nie był głośniejszy niż delikatny szmer słyszany na granicy słuchu – mojego oczy-

WD My Passport Pro

http://youtu.be/lQUbTm7PN0A
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wiście, a wiosen przeżyłem już trzydzieści i sześć. 

Co więcej, same dyski nie hałasują w żaden spo-

sób – są w zasadzie bezgłośne. Testy robiłem na 

swoim MacBooku Air i wiatrak w nim, już przy 

3000-4000 rpm, jest wielokrotnie bardziej irytują-

cy od My Passport Pro. Monitorowałem również 

ich temperaturę i nie za bardzo rozumiem, dlacze-

go obudowa posiada wiatrak. Być może chodzi 

o ekstremalne warunki, ale w naszych typowych 

polskich, przy temperaturze pokojowej w rejonie 

20 stopni Celsjusza, nie udało mi się ich rozgrzać 

do wyższej temperatury niż 25 stopni. To mnie 

akurat zaskoczyło – spodziewałem się temperatur 

na poziomie przynajmniej 30-35 stopni, ponieważ 

obudowa jednak jest bardzo kompaktowa.

Ważnym elementem jest kabel Thunderbolt – gu-

mowy i miękki, gdy jest zwinięty to tworzy „ram-

kę” chroniącą obudowę przez obiciami. Rozwinię-

ty jest natomiast na tyle długi, że można wygodnie 

pracować prawie wszędzie – ma około 40 centyme-

trów. Lubię dobry design, ale widzę jeden poten-

cjalny problem dla ludzi z wrodzoną zdolnością do 

niszczenia kabli – jego wymiana może być poten-

cjalnie droga, ponieważ jest zamocowany na stałe 

do obudowy.

Wydajność
WD My Passport Pro ma dwa tryby pracy – w RAID 

0 lub RAID 1. Pierwszy z nich, tak zwany „stripe”, po-

lega na tym, że partycja jest rozciągnięta na oba 

dyski, dzięki czemu jej pojemność jest równa su-

mie pojemności dysków. W tym wypadku miała 4 

TB – dwa razy po 2 TB. WD oferuje również wersję 

wyposażoną w dwa dyski o pojemności 1 TB każdy. 

O ile w RAID 0 chodzi przede wszystkim o wydaj-

WD My Passport Pro
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już trzydzieści i sześć.
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ność, ponieważ dane są rozdzielane pomiędzy oba 

dyski, dzięki czemu mają prawie dwukrotnie wyż-

szą wydajność, o tyle drugi tryb – RAID 1 – polega 

przede wszystkim na bezpieczeństwie, gdyż dane 

są zapisywane jednocześnie na oba dyski. Dzięki 

temu nawet jeśli jeden z nich padnie, to nasze pli-

ki są bezpieczne na drugim. W tym pierwszym wy-

padku padnięcie jednego z dysków powoduje utra-

tę wszystkich danych z obu.

RAID 0 przetestowałem wyłącznie pod kątem wy-

dajności, a ta mnie bardzo, ale to bardzo, zasko-

czyła. My Passport Pro w środku posiada dwa 

2,5-calowe dyski, które kręcą się z leniwą prędko-

ścią 5400 rpm. To nie jest przeważnie wystarcza-

jąco do wydajnej pracy przy zdjęciach czy monta-

żu wideo, ale pomimo tego Apple upiera się przy 

tym, aby takowe montować w nowych iMacach. 

Osobiście preferuję SSD, ale w przypadku fotogra-

fii to bezpieczeństwo jest jednak ważniejsze. Ale 

zboczyłem z tematu…

Otóż, proszę Państwa, MPP wyciąga ciut ponad 

200 MB/s w zapisie oraz odczycie w konfigura-

cji RAID 0. Nie spodziewałem się takich wyników 

– to powinno wystarczyć nawet do podstawowej 

obróbki materiałów wideo w 1080p/30. Następ-

nie uruchomiłem Narzędzie Dyskowe, połączyłem 

dwa dyski na nowo w RAID 1 i ponownie przystą-

piłem do testów.

Wydajność w trybie bezpiecznym jest dwukrotnie 

niższa. Obudowa sama w sobie nie ma kontrolera 

RAID-owego, więc spodziewałem się wyników na 

poziomie 70-80 MB/s, ale ponowne zaskoczenie 

– stabilnie wyciągał 100 MB/s przez dłuższy czas.

87WD My Passport Pro
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Prądożerność
My Passport Pro ma jedną ogromną zaletę i jednocześnie jest to też jego największą wadą. Otóż 

dyski są zasilane bezpośrednio przez kabel Thunderbolt, więc nie trzeba ze sobą wozić żad-

nych dodatkowych kabli czy zasilaczy. Fakt, że sam kabel się tak sprytnie chowa, również poma-

ga. Niestety jest to okupione ogromnym zużyciem prądu. W moich luźnych testach w Lightro-

omie podczas jednej sesji, która trwała około 30-40 minut, wskaźnik naładowania baterii w moim 

11-calowym Airze spadł z 30% do 16%. Zamiast typowych 4-6 godzin pracy pod obciążeniem 

w Lightroomie ten czas prawdopodobnie ulegnie dwukrotnemu skróceniu. Oczywiście pod wa-

runkiem, że trzymamy i obrabiamy na MPP zdjęcia.

Zastosowania
Zastosowań dla tego dysku jest prawdopodobnie tak dużo jak ludzi na świecie, ale chciałbym 

się podzielić z Wami moimi przemyśleniami. Otóż MacBook Air podróżuje ze mną prawie zawsze 

i prawie wszędzie, a już szczególnie gdy wybieram się na robienie zdjęć. Możliwość ich wstęp-

nej selekcji i obróbki wieczorami znacząco ogranicza czas ich „wywołania” w domu. Niestety Air 

ma tylko jeden dysk, ale za to bardzo szybki. W porównaniu z nim My Passport Pro jest 7–8 razy 

wolniejszy, jeśli chodzi o czasy zapisu i odczytu. Przeprowadziłem jednak test na 50 wybranych 

zdjęciach z ostatniego pleneru – w praktyce nie ma to większego znaczenia, szczególnie jeśli 

trzymamy katalog Lightrooma na SSD, a pozostałe dane na HDD. Nawet jeśli zdecydujemy się 

wszystko mieć na tym drugim, to nie ma to widocznego wpływu na wydajność przy moim sty-

WD My Passport Pro
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lu pracy. Przy okazji przeprowadziłem też testy 

importu i eksportu zdjęć na SSD i MPP. Wyniki 

w przypadku importu 50 zdjęć do Lightrooma 

były gorsze na WD o około 28%, czyli zamiast 

7,1 sekund potrzebował 9,7 sekund. Eksport do 

JPG w pełnej rozdzielczości różnił się minimal-

nie – 3 minuty i 7 sekund dla MPP oraz 3 minuty 

i 4 sekundy dla SSD. A dodatkowe bezpieczeń-

stwo posiadania kopii zdjęć na dwóch różnych 

dyskach (trzech, jeśli również je przekopiujemy 

na SSD) oraz na kartach pamięci jest bezcenne.

Niestety nie miałem okazji wyjechać nigdzie z tym dyskiem na plener i przetestować powyż-

sze w warunkach rzeczywistych, ale zastanawiałem się nad dwoma sposobami pracy. Pierwszy 

jest bardziej tradycyjny – SSD + WD My Passport Pro, służący jako zewnętrzny dysk, na którym 

trzymane są zdjęcia oraz katalog Lightroom. Po powrocie wystarczy podłączyć dysk do głów-

nego komputera i scalić katalogi. Druga metoda jest ciut bardziej pokrętna – otóż można My 

Passport Pro skonfigurować jako dysk dla Time Machine i wtedy kopia jest automatycznie ro-

biona w trzech miejscach. Zdjęcia trzymamy i obrabiamy na SSD, a całość backupuje się raz na 

godzinę na MPP. Backup można też wyzwolić ręcznie.

Oba sposoby mają swoje plusy i minusy, ale drugi oferuje również przy okazji pełny backup 

wszystkich danych komputera, co może być szczególnie ważne, jeśli przy okazji jest to nasz je-

dyny komputer, a akurat jesteśmy w podróży. Co więcej, dodatkowo zabezpiecza nas przed kra-

dzieżą czy uszkodzeniem – należy jednak szczególnie pamiętać, aby oba sprzęty transportować 

oddzielnie. Dysk w takiej sytuacji warto wrzucić na przykład do walizki (lub dać partnerce/part-

nerowi), a laptopa wziąć do plecaka czy torby.

Druga metoda również pomaga wydłużyć czas pra-

cy na baterii – dyski mogą się usypiać i uruchamiać 

tylko na czas robienia backupu do Time Machine. Po-

dejrzewam, że każdy musi dobrać sobie model pra-

cy dostosowany do tego, czy jest w pobliżu gniazdka 

z prądem czy nie. Czasami bezpieczeństwo jest waż-

niejsze, a czasami czas pracy na baterii.

A ceny? No cóż, nie są niskie, 
ale czy można przyłożyć 
cenę do bezpieczeństwa 
naszych zdjęć czy danych?

O ile w RAID 0 chodzi przede 
wszystkim o wydajność, 
o tyle drugi tryb – RAID 1 
– polega przede wszystkim 
na bezpieczeństwie.

WD My Passport Pro
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To genialne urządzenie
Jestem naprawdę zachwycony tym produktem. Nie jest 

lekki, ale wykonano go bardzo solidnie, niczym monolit. 

Ma wiatrak, ale nie przeszkadza mi to zupełnie, tym bar-

dziej, że testy „słuchowe” przeprowadzałem w grobowej 

ciszy. Kabel nie jest długi ani wymienialny, ale za to jest 

spójną częścią obudowy i może się w niej schować. Dys-

ków niestety raczej sami nie wymienimy – podejrzewam, 

że odbyłoby się to kosztem gwarancji. Majsterkowiczom 

podpowiem tylko, że na dole znajdują się cztery śruby 

gwiazdkowe, więc przygotujcie się odpowiednio.

A ceny? No cóż, nie są niskie, ale czy można przyłożyć 

cenę do bezpieczeństwa naszych zdjęć czy danych?

Na sam koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że mo-

del 2 TB jest znacznie niższy niż większy brat testowany 

przeze mnie – o 15,5 milimetrów. To duża różnica, która 

dla najbardziej mobilnych może mieć ogromne znacze-

nie. Osobiście zdecydowałbym się na mniejszą pojem-

ność, ponieważ wystarczyłaby mi w zupełności, ale oso-

by pracujące z klipami wideo zapewne przymkną oko na 

zwiększone gabaryty większego modelu. Decyzja, jak 

zwykle, należy do Was.

WD My Passport Pro     

Dane techniczne

Producent: WD

Model: My Passport Pro

HDD: 2 TB (× 2), 5400 rpm, 2,5"

Wymiary: 143,4 × 88,5 × 44,2 (model 4 TB), 
143,4 × 88,5 × 28,7 mm (model 2 TB)

Waga: 720 gramów (model 4 TB), 460 gramów 
(model 2 TB)

Cena: 1799 PLN (4 TB), 1199 PLN (2 TB)

Ocena

Design: 6/6

Jakość wykonania: 6/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6

Uwagi: 1 punkt mniej w kategorii wydajności 
należy się tylko za wysoki pobór prądu, 
ponieważ akurat czysta prędkość jest 
imponująca jak na 2,5" HDD.

WD My Passport Pro

@morid1n 

http://www.twitter.com/morid1n
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P2 Slim Aluminum 5000 mAh Battery Pack – po przeczytaniu tej nazwy wiedziałem o urzą-

dzeniu już praktycznie wszystko. Dla Waszej (i swojej) wygody przyjmę jednak określenie 

P2, a pozostałe człony omówię dokładniej poniżej. Przyznam, że jeszcze miesiąc temu firma 

LUXA2 była mi kompletnie obca. Gdy zobaczyłem jej portfolio, zwątpiłem – olbrzymia liczba 

akcesoriów nie zwiastuje zazwyczaj najlepszej jakości, a niezbyt inteligentne nazewnictwo 

tylko podsyciło moje obawy. Zostałem jednak bardzo miło zaskoczony – dostarczona do re-

Przenośne baterie mają to do siebie, że wraz z rosnącą pojemnością mają coraz większe 

wymiary. LUXA2 ma w ofercie akumulator, który pomimo niewielkich wymiarów oferuje 

ogromną dawkę energii.

PAWEŁ HAĆ

LUXA2 P2 SLIM 
BATTERY PACK
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cenzji bateria (a także głośnik, o którym również przeczytacie w poprzednim wy-

daniu) okazała się nie tylko ładna, ale i bardzo porządna. Jej obudowa składa się 

z dwóch części – plastikowego spodu oraz aluminiowej góry. Wymiary przypomi-

nają iPhone’a 5 i 5s, bateria jest jednak odrobinę szersza, wyższa i grubsza, a tak-

że zdecydowanie cięższa. Na górnej części umieszczono przycisk do sprawdzania 

stanu naładowania akumulatora oraz diodę sygnalizacyjną, natomiast na krawę-

dzi znalazł się port USB oraz micro USB.

P2 ma kompaktowe wymiary – kształt urządzenia sprawia, że można wygod-

nie nosić je nawet w kieszeni spodni. Umiejscowienie portów na krótszym boku 

pozwala natomiast na wygodne podłączenie kabla w sytuacji, gdy bateria znaj-

duje się w dołączonym etui. Ładowanie nie rozpoczyna się automatycznie – po 

podpięciu kabla należy jeszcze wcisnąć przycisk na obudowie. Znajduje się on 

w minimalnym zagłębieniu, więc trudno przypadkowo uruchomić ładowanie. 

W codziennym użytkowaniu przeszkadza jedynie dość łatwo rysujący się, plasti-

kowy spód.

Pojemność akumulatora to aż 5000 mAh. Teoretycznie pozwala więc na nałado-

wanie iPhone’a ponad trzykrotnie, powinno też zostać trochę energii na kolej-

ny cykl. W praktyce podpinałem telefon do baterii przy 20% baterii, a odłącza-

łem przy 80%. Ładowanie powyżej tej wartości było bardzo powolne, a więc mało 

opłacalne. Bateria wystarczyła na trzy pełne 

cykle, przy czwartym wskaźnik iPhone’a do-

szedł jedynie do 40%. Winne temu było naj-

prawdopodobniej używanie telefonu podczas 

ładowania. P2 jest w stanie naładować rów-

nież inne urządzenia, o ile nie wymagają one 

dużej mocy zasilacza. Z powodzeniem uzu-

92LUXA2 P2 Slim Battery Pack

Kształt urządzenia sprawia, 
że można wygodnie nosić je 
nawet w kieszeni spodni.
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LUXA2 P2 Slim Battery Pack       
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 6/6

Cena: 220 zł

pełni więc energię w Kindle czy iPodach, ale już 

w przypadku iPada ładowanie będzie wolniejsze. 

Nie oznacza to jednak, że niemożliwe – mój Air 

z włączonym Wi-Fi, LTE i aktywnym połączeniem 

Bluetooth, ale z zablokowanym ekranem, ładował 

się w tempie około 1% baterii na 8 minut. W trybie 

samolotowym jest trochę szybciej, wciąż nie jest 

to jednak duża prędkość. Niemniej jednak – da 

się, za co P2 ma u mnie naprawdę duży plus.

Energii nigdy za wiele, zwłaszcza jeśli na co dzień 

korzysta się z kilku urządzeń, a wszystkie są nie-

zbędne do pracy. P2 ma wystarczająco dużą po-

jemność, by doładować mój telefon, przenośny 

router, klawiaturę i Kindle’a. Do tego jest ładny 

i poręczny – naprawdę trudno oczekiwać więcej 

od przenośnej baterii.

@pawelhac 

LUXA2 P2 Slim Battery Pack

http://www.twitter.com/pawelhac
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Od ostatniego miesiąca niewiele się zmieniło w konfiguracji NLEstation iStiga, ale zaszła 

jedna spora zmiana – wymienił dyski twarde z WD Blacków na dwa modele Red.

iSTIG NLESTATION 2014 
SPECIAL – CZĘŚĆ III

iStig NLEstation 2014 Special – część III   /   SPRZĘT   /   
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Po testach w zeszłym miesiącu na jaw wyszedł 

jeden problem z montażem Blacków w tak cia-

snej obudowie, jaką jest Silverstone FT03 – brak 

wymuszonego obiegu dużej ilości powietrza 

w części, gdzie są zamontowane dyski twarde, 

po przeciwnej stronie ścianki, do której moco-

wana jest płyta główna. Jest tam na tyle wąsko, 

że poza dyskami i kablami niewiele więcej wci-

śniemy. O ile dwa SSD zamontowane obok siebie 

chodzą przy rozsądnych temperaturach w rejo-

nie 30 stopni Celsjusza, o tyle Blacki osiągały 50–

52 stopnie, gdy były pod dużym obciążeniem, 

jednocześnie dodatkowo i niepotrzebnie roz-

grzewając wszystko wokół. Biorąc pod uwagę, że 

ich maksymalna temperatura pracy wynosi oko-

ło 60 stopni, to nie był to dobry pomysł.

Jako że dyski służą jako archiwum dla materiałów 

wideo, to nie muszą być demonami prędkości 

i nowe Redy rzeczywiście takimi nie są. Ich zaletą 

jest z kolei stabilna praca, niska temperatura oraz 

niewielki pobór prądu. W odróżnieniu od WD 

Black, model Red kręci się z prędkością 5400 rpm, 

co znacząco wpływa na powyższe cechy.

Przenosiny odbyły się bezproblemowo – dwa 

WD Red, o pojemności 4 TB każdy, zostały połą-

iStig NLEstation 2014 Special – część III

Dwa WD Red, o pojemności 
4 TB każdy, zostały połączone 
systemowo w RAID 1, aby dane 
były dodatkowo backupowane.
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czone systemowo w RAID 1, aby dane były do-

datkowo backupowane, gdyby coś się miało wy-

darzyć, a cała zawartość Blacków została na nie 

przekopiowana.

Wydajność w przypadku zapisu oraz odczytu 

spadła o około 50–60 MB/s, ze 170 do niecałych 

120 MB/s. Dla iStiga to w zupełności wystarcza-

jąco, ponieważ trzyma na nich archiwalne ma-

teriały, a te poddawane obróbce trafiają na dysk 

systemowy. Najważniejsza jest jednak osiąga-

na przez nie temperatura – ta spadła o ponad 10 

stopni Celsjusza, gdy są pod obciążeniem, z 51–52 

do 41–42. Gdy nie wykonują większych prac, do-

datkowo chłodzą się do około 34–36 stopni. Cool!

Powyższy problem idealnie obrazuje, dlacze-

go budowanie własnego komputera nie jest 

czynnością prostą. Czasami wszystko pasuje jak 

ulał, ale często zdarzają się sytuacje, szczegól-

nie w nietypowych konstrukcjach, gdzie trzeba 

dobrać konkretne podzespoły do stanu rzeczy. 

Jest duża szansa, że mniej wydajne dyski posia-

dające 7200 rpm nie osiągałyby takich tempe-

ratur w tej obudowie, ale z drugiej strony – po 

co przepłacać za prąd, skoro można ograniczyć 

jego pobór przez zastosowanie wolniejszych 

Redów, które mają zbliżoną wydajność?

iStiga ucieszyła jeszcze jedna cecha Redów – są 

ciche i w ogóle ich nie słychać.

iStig NLEstation 2014 Special – część III

@morid1n 

Jako że dyski służą jako archiwum 
dla materiałów wideo, to nie 
muszą być demonami prędkości 
i nowe Redy rzeczywiście takimi 
nie są. Ich zaletą jest z kolei 
stabilna praca, niska temperatura 
oraz niewielki pobór prądu.

Partnerzy technologiczni:

http://www.twitter.com/morid1n


Od kilku tygodni pracuję 

w trybie „iPad only”. 

Postanowiłem zrezygnować 

z korzystania z MacBooka Air 

i przesiąść się na iPada Air jako 

główne narzędzie pracy. Dlaczego 

to zrobiłem? Ponieważ w pracy 

dziennikarskiej, którą na co dzień 

wykonuję, MBAir często okazywał się 

urządzeniem… za dużym.

PAWEŁ LUTY

 BELKIN ULTIMATE 
KEYBOARD

IPAD AIR
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W ciągu roku zdarza mi się kilkukrotnie wyjeżdżać na różne targi czy konferencje i wtedy mój 

kochany MacBook Air nie zawsze się sprawdzał. Cenię sobie mobilność, a iPad Air mi to zapew-

nia. Nie tracę podstawowych funkcji – pisanie, podstawowe edytowanie zdjęć, zarządzanie pli-

kami na Dropboksie, przeglądanie internetu – a zyskuję kilka innych, takich jak stały dostęp do 

prasy na tablety.

Mam świadomość, że Apple nie rekomenduje korzystania z zewnętrznych klawiatur. Ja jednak 

wiedziałem, że będę musiał jej używać. I nie chodzi mi tu o klawiaturę samą w sobie. Okładko-

wy wywiad do kwietniowego numeru magazynu „Brief” nagrałem, spisałem i zredagowałem 

na… iPhonie. Pisanie nawet długich tekstów na systemowej klawiaturze nie stwarza mi więk-

szych problemów. Powód decydujący o skorzystaniu z zewnętrznej klawiatury był inny – kąt 

nachylenia ekranu.

Mając na uwadze to oraz chęć upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu – klawiatura powin-

na być też coverem dla mojego iPada – rozpocząłem poszukiwania klawiatury ostatecznej. Po-

 Belkin Ultimate Keyboard iPad Air
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przez ostateczną mam na myśli najbardziej odpowiadającą moim preferencjom, jak na ten mo-

ment. Korzystając z doradztwa kolegów bardziej doświadczonych w temacie, skupiłem się na 

ofercie trzech producentów – Logitech, Belkin i Zagg. Moje wymagania były następujące: układ 

i rozmieszczenie klawiszy powinny jak najbardziej przypominać klawiaturę MBAir, obudowa kla-

wiatury powinna być wykonana z aluminium, cena powinna iść w parze z jakością i musi mi się 

wizualnie spodobać. Po kilkunastu próbach natrafiłem na klawiaturę, która zdawała się spełniać 

moje oczekiwania. Jest to Ultimate Keyboard Case Belkina.

Ultimate Keyboard Case jest wykonana i z aluminum, i z dobrej jakości plastiku, i syntetycznej 

skóry. Jest dostępna w trzech kolorach – białym, czarnym i srebrnym. Prezentuje się naprawdę 

dobrze. Aluminium od razu wzbudza zaufanie, tak samo jak plastikowa kieszeń na iPada. Gust to 

rzecz dyskusyjna, ale moim zdaniem ten gadżet można uznać za elegancki.

Ultimate Keyboard Case jest zbudowana tak, żeby chronić całego iPada Air. Obudowa klawiatury 

jest także osłoną dla ekranu. Jeśli ktoś obawia się, że klawisze mogą porysować wyświetlacz, to spie-

szę go uspokoić – obudowa nie dotyka ekranu, kiedy case jest złożony dzięki gumowym dystan-

som. „Dock” natomiast chroni tylną obudowę iPada. Jest to zaleta tej klawiatury, ale może być też jej 

wadą. Sam iPad Air waży 469 gramów (wersja Wi-Fi) lub 478 gramów (wersja Cellular), a Belkin Ulti-

mate Keyboard Case waży prawie 420 gramów, zatem niemal podwaja wagę urządzenia. Coś za coś.

Belkin w tej klawiaturze dał użytkownikom jedną ważną funkcję – ekran ma trzy możliwe kąty 

nachylenia względem klawiszy. Kieszeń łączy się z obudową klawiatury za pomocą ma-

gnesów. Co więcej, „dock” nie zasłania głośników ani żadnych przycisków – są 

w nim odpowiednie wycięcia. iPada w kieszeń wpina się łatwo, a urządzenie 

trzyma się mocno. Na rogach są specjalne wzmocnienia, które utrzymu-

ją iPada w ryzach.

Klawiatura paruje się z iPadem przez Bluetooth. Co ważne, nie 

trzeba o tym pamiętać – urządzenia łączą się ze sobą same, 

kiedy tylko magnesy z kieszeni przyłączą się do magnesów 

z obudowy. Z racji tego, że kieszeń na iPada jest rucho-

ma, można także korzystać z urzą-

dzenia po odłączeniu od kla-

wiatury, ale raczej tego nie 

polecam – całość jest 

wtedy zbyt ciężka.

 Belkin Ultimate Keyboard iPad Air
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W pudełku oprócz klawiatury znajduje się jeszcze kabel micro USB, który służy do ładowania 

urządzenia. Testuję tę klawiaturę już od trzech tygodni i dość często jej używam, ale jeszcze 

z niego nie skorzystałem. To duży plus, choć jak być może pamiętacie, nie mam nic przeciwko 

codziennemu ładowaniu gadżetów.

Co do podstawowej funkcji klawiatury, czyli pisania – układ klawiszy przypomina klawiatury lap-

topowe. Są jednak pewne różnice. W lewym górnym roku znajduje się przycisk home/blokady 

iPada, a w dolnym lewym rogu przycisk uruchamiający sterowanie głosowe. Stosunkowo często 

można na tej klawiaturze można używać klawisza „Fn”. W połączeniu z dolną strzałką pozwala 

zaznaczyć cały tekst, a z bocznymi strzałkami fragmenty znajdujące się po lewej lub prawej stro-

nie od kursora. Kombinacja klawisza funkcyjnego i „2” uruchamia systemową klawiaturę. Ulti-

mate Keyboard Case Belkina zapewnia także sterowanie głośnością oraz streamingiem materia-

łów wideo. Niestety nie ma podświetlenia.

Jeśli chodzi o sam proces pisania, to mnie osobiście korzysta się z tej klawia-

tury bardzo dobrze. Pisze się na niej sprawnie, a odległości między klawisza-

mi sprawiają, że jest to doświadczenie podobne z pisaniem na klawiaturze 

MacBooka Air. Zatem „feeling” jest naprawdę dobry.

Być może to zbieg okoliczności, efekt nadejścia wiosny lub słonecz-

nej aktywności, ale zauważyłem, że od kiedy korzystam z tej kla-

wiatury, moja produktywność wzrosła. Po prostu chce mi się na 

niej pisać.

Belkin Ultimate Keyboard Case jest dostępny w Polsce za 

429 zł, np. w iSpotach.

 Belkin Ultimate Keyboard iPad Air

@PawelLuty

http://www.twitter.com/PawelLuty


Cienki i świetny, jak zwykle.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

MUJJO SLIM FIT 
IPAD AIR SLEEVE
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Z lekkim smutkiem oraz nutą zadowolenia odebrałem przesyłkę z nowym Mujjo dla iPa-

da Air. Smutek wynikał z faktu, że był to model przeznaczony dla iPada, którego nie posia-

dam. Nuta radości z kolei dotyczyła tego, że w końcu miałem realny powód na podbiera-

nie Aira mojej drugiej połowy.

http://www.youtube.com/watch?v=eu02fkQ6MuI


Mujjo Slim Fit iPad Air Sleeve jest nazwą długą, ale wie-

le tłumaczącą. Pasuje „na styk” i oferuje jedynie jedną 

płaską kieszeń w przedniej jego części. Zaskoczył mnie 

jednak fakt, ile można do niej zmieścić – bez żadnych 

problemów wcisnąłem tam dodatkowo iPada mini. To 

o tyle dobra wiadomość, że Kindle mieści się bez ab-

solutnie żadnego wysiłku, więc pokrowiec na wyjazdy 

z dwoma urządzeniami jest jak znalazł.

Całość ma jedną cechę konstrukcyjną, o której nale-

ży pamiętać – tylko trzy ściany iPada Air są w pełni za-

bezpieczone. Jest to koperta, ale bez języka jak w przy-

padku chociażby Mujjo iPad mini Sleeve. Pomimo tego 

uważam ten model za znakomity pokrowiec dla osób 

w biegu po mieście – tak go właśnie testowałem i spra-

wuje się w tej roli genialnie. A po wyjęciu iPada ideal-

nie nadaje się jako wygodne miejsce do jego położenia. 

Skóra jest miękka i sprawia wrażenie bardzo dobrej ja-

kości. Wnętrze kieszeni wykonane jest z kolei z zamszu, 

który znakomicie dba o to, żeby nic się nie porysowało, 

a przy okazji czyści ekran przy wysuwaniu i wsuwaniu 

Slim Fit iPad Air Sleeve mieści 
dodatkowo Kindle lub iPada 
mini bez absolutnie żadnego 
wysiłku, więc pokrowiec 
na wyjazdy z dwoma 
urządzeniami jest jak znalazł.
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naszego iUrządzenia. Niestety ma jedną wadę, któ-

ra mnie niezwykle irytuje – otóż po wyjęciu iPada 

można na nim znaleźć drobinki skóry. Nie wątpię, 

że z czasem one znikną, ale dopóki to nie nastąpi, 

muszę z nich przecierać ekran.

Ta wysoka jakość ma też jeden mankament, któ-

ry może być dla wielu nie do zaakceptowania 

– jego cena wynosi 85 euro. Koszt wysyłki tego po-

krowca do Polski to dodatkowe 8 euro. Razem bli-

sko 400 złotych. Polskich, nowych. Osobiście wo-

lałbym za te pieniądze kupić filcowo-skórzanego 

iPad Envelope Sleeve od tego samego producenta, 

a oszczędzone 150 złotych przeznaczyć na ich Slim 

Fit Wallet dla iPhone’a 5/5s lub na dobrego steka.

Stek czy sałatka. Skóra czy filc. To już wybór dla 

Was. Jakiegokolwiek byście nie dokonali, to nie bę-

dziecie żałowali. Mówię o tej drugiej parze natural-

nie, bo z pierwszą może być różnie.

Smacznego!

Mujjo Slim Fit iPad Air Sleeve

Slim Fit iPad Air Sleeve      
Dane techniczne:

Producent: Mujjo

Model: Slim Fit iPad Air Sleeve

Materiał: Skóra, ręcznie szyta z jednego kawałka

Cena: 84,95 euro (przesyłka do Polski kosztuje 
dodatkowe 8 euro)

Link: http://www.mujjo.com/slim-fit-ipad-air-sleeve-tan

Ocena:

Design: 6/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: n/d

@morid1n 

http://www.mujjo.com/slim-fit-ipad-air-sleeve-tan
http://www.twitter.com/morid1n


Niedawno miałem okazję testować większego brata Ultra’Go Nano, który miał dwie 

irytujące cechy. Od razu zdradzę Wam, że nowy model ich nie posiada. Przede 

wszystkim nie jest różowy, tylko czarny, a dodatkowe wyszczuplenie przy jego już 

niewielkich gabarytach nie jest konieczne - prezentuje się świetnie.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

CALIBRE ULTRA’GO 
NANO
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http://youtu.be/VDVrzKGc-mM


Najważniejsze cechy się nie zmieniły względem większego modelu – nadal jest alumi-

niowy i nadal bardzo dobrze wykonany. Aluminium cały czas przywodzi na myśl to sto-

sowane przez Apple w swoich konstrukcjach, a to zawsze miłe. Mniejsze gabaryty natu-

ralnie wymusiły mniejszy akumulator – Nano posiada 2500 mAh, co powinno wystarczyć 

do jednego pełnego naładowania większości smartfonów. Największe mają ponad 

3000 mAh, ale na przykład Nexus 5 ma dokładnie taką samą pojemność jak testowany po-

werbank. Dla porównania iPhone 5s ma 1560 mAh. Wiadomo, że sprawność ładowania nie 

wynosi 100%, dlatego tradycyjnie zaleca się ładowanie urządzenia, gdy ma ponad 20% 

i poniżej 80% ładunku – dzięki temu wyciągniemy z niego maksymalnie dużo prądu.

Calibre Ultra’Go Mini, testowany w zeszłym miesiącu, z powodzeniem mieścił mi się do 

kieszeni i nie przeszkadzał. W tym względzie Nano jest jeszcze bardziej imponujący – raz 

zdarzyło mi się, że zapomniałem kompletnie o jego obecności. Rozmiar karty kredytowej 

i tylko 89 gramów jest zaskakująco niewielką receptą na dyskrecję.

Nano posiada również mechanizm wibracyjny znany z Mini – jedno „bzyknięcie” oznacza, 

że poziom spadł do 25%, dwa odpowiadają 50%, trzy 75% oraz cztery 100%. Jest to bar-

dzo intuicyjne, ale ponownie – trzeba fizycznie podłączyć pod niego telefon lub kabel, 
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aby sprawdzić jego stan. Diody na obudowie tutaj są nadal wygodniejsze w sytuacji, w której 

chwytamy powerbank, wybiegając z domu.

W tym model zniknął natomiast element, który mnie najbardziej drażnił w Mini – nie ma pla-

stikowej klapki do portów. Owszem, zarówno port microUSB służący do ładowania Ultra’Go, 

jak i port USB, którego przeznaczono na ładowanie telefonu, są teraz bardziej podatne na brud 

z kieszeni, ale przynajmniej nie muszę się martwić, że cokolwiek przypadkowo urwę.

Podczas doboru powerbanka pod siebie warto pamiętać o jednym bardzo istotnym parametrze 

– Nano dostarcza prąd o natężeniu 1 A, a to za mało dla iPada i innych, podobnych tabletów. To czę-

sto też za mało dla nowszych i większych smartfonów, które potrafią wykorzystać mocniejsze łado-

warki – najnowszy Galaxy S5 dla przykładu posiada ładowarkę dostarczającą mu 2 A.

Nano mogę z czystym sumieniem 

polecić każdemu, kto szuka po-

rządnie wykonanego powerban-

ka. W komplecie otrzymujemy 

również kabel mini USB do USB, 

dzięki któremu możemy go nała-

dować jakąkolwiek ładowarką od 

smartfona, a załączony pokrowiec 

umożliwia spakowanie wszystkie-

go na czas podróży.

Calibre Ultra’Go Nano    
Dane techniczne:
Producent: Calibre Style

Model: Ultra’Go Nano

Złącza: USB (×1), microUSB (×1)

Pojemność: 2500 mAh

Wymiary: 80 × 55 × 10 mm

Waga: 89 g

Ocena:
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 4/6

Calibre Ultra’Go Nano

@morid1n 

http://www.twitter.com/morid1n
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W moje ręce trafiły nauszne słuchawki od Griffina – WoodTones. Już sama ich nazwa 

wskazuje, jakich materiałów użyto do ich produkcji – drewna. W przypadku mojego 

modelu jest to orzech włoski.

MACIEJ SKRZYPCZAK

GRIFFIN WOODTONES
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Po pierwsze, drewno…
Muszę się Wam do czegoś przyznać – polubiłem te słuchawki od pierwszego wejrzenia. Czyn-

nikiem decydującym było właśnie drewno. Drewno. Mój tato jest stolarzem, dlatego z tym ma-

teriałem mam do czynienia odkąd pamiętam. Mieszkanie, w którym spędziłem 7 pierwszych lat 

swojego życia, było wyłożone przepiękną boazerią i wypełnione meblami z rzeźbionymi wy-

kończeniami czy intarsją. Nie inaczej było w kolejnym mieszkaniu – wszystko w drewnie. Gdy 

moja siostra była mała, powiedziała, że tato z drewna umie zrobić wszystko, nawet gumę do żu-

cia. Z pewnością więc już teraz choć trochę rozumiecie, dlaczego lubię drewno. I dlaczego urze-

kły mnie słuchawki od Griffina.

Materiał ten użyty jest na zewnętrznych stronach słuchawek, a także na obu końcach kabla. 

Dlaczego obu? Bo WoodTones pozwalają na odczepienie kabla. Świetny pomysł, jeśli stan-

dardowa długość to dla nas za mało – wystarczy po prostu dokupić dłuższy kabel z gniaz-

dami jack 3,5 mm z każdej strony. Na początku wspominałem, że otrzymałem te słuchaw-

ki z elementami orzecha włoskiego. Do wyboru 

są jeszcze dwa rodzaje – bukowe oraz sapele 

(z drzewa afrykańskiego).

Na uwagę zasługuje również fakt, że muszle obra-

cają się, co pozwala na ich jak najlepsze dostosowa-

Słuchawki można nosić wręcz 
godzinami i nie czuć zmęczenia.

Griffin WoodTones
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nie do układu głowy, a także złożenie ich na płasko, 

dzięki czemu będziemy mogli schować słuchaw-

ki do torby bez obawy o to, że się uszkodzą. Szko-

da tylko, że nie ma do nich jakiegoś pokrowca do 

przenoszenia…

Po drugie, wygoda…
Jak wspomniałem na początku, pierwsze spotka-

nie ze słuchawkami absolutnie mnie urzekło. Da-

lej było nawet lepiej. Stało się tak za sprawą roz-

wiązania noszenia WoodTones na głowie. W wielu 

nausznych słuchawkach pałąk stanowi jednocze-

śnie oparcie. Co prawda zazwyczaj wyścielony jest 

miękkim materiałem, ale przynajmniej w moim 

przypadku w czasie dłuższego używania takich 

produktów zaczynała mnie boleć głowa. W słu-

chawkach firmy Griffin zostało to jednak rozwiąza-

ne inaczej. Pałąk składa się z dwóch drutów, a pod 

nimi, na gumie wyłożony jest kawałek skóry. Sama 

guma nie jest ani za miękka (żeby słuchawki nie 

zsuwały się podczas noszenia), ani za twarda, co 

z powrotem stwarzałoby problem uciążliwego no-

szenia po dłuższym czasie. Część ta została do-

skonale wyważona, dzięki czemu słuchawki moż-

na nosić wręcz godzinami i nie czuć zmęczenia. 

Do wygody przyczynia się skórka ekologiczna, któ-

rą zostały wyłożone nauszniki. Przepuszcza ona 

na tyle powietrza, by uszy się nie pociły, a z dru-

giej strony zapewnia bardzo dobre wygłuszenie 

otoczenia. Wracając jeszcze do pałąka, chciałbym 

Griffin WoodTones
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nadmienić, że nie dociska on muszli bardzo mocno do 

głowy, co jest szczególną zaletą dla takich osób jak ja 

– okularników. Również pod tym względem nie wyczu-

wam zmęczenia dociskaniem oprawek okularów przez 

słuchawki.

Wspominany wcześniej kabel, oprócz możliwości od-

pinania go od słuchawek, wyposażony został również 

w pilota z wbudowanym mikrofonem. Dzięki temu mo-

żemy sterować aplikacjami muzycznymi w urządzeniach 

mobilnych (włączać/zatrzymywać muzykę czy prze-

chodzić do następnego lub poprzedniego utworu) czy 

w przypadku iUrządzeń również z Siri. Jedyne, czego mi 

brakuje, to regulacja poziomu głosu w pilocie.

Po trzecie, muzyka…
Nie jestem żadnym audiofilem, jeśli chodzi o sprzęt. Nie 

zmienia to jednak faktu, że lubię słuchać muzyki. A za-

pewne każdy by chciał słuchać w dobrej jakości. Bez 

tego nawet najładniejsze, najwygodniejsze słuchawki na 

nic by się zdały. Całe szczęście Griffin WoodTones nie za-

wodzą również i na tym polu. Zarówno wysokie, śred-

nie, jak i niskie tony są ładnie odwzorowywane. Wszyst-

ko dzięki użytym głośnikom o średnicy 50 mm, jak 

również drewnianym wykończeniom. Na początku my-

ślałem co prawda, że basy są jakoś dziwnie spłaszczo-

ne, ale potem uświadomiłem sobie coś innego. To nie 

są słuchawki do potocznie nazywanego „łupania”. Przy 

maksymalnym natężeniu dźwięku nie uświadczymy 

drżenia słuchawek (a mam również takie), ale za to mo-

żemy przekonać się o głębi czy przestrzeni niskich to-

nów. Dodaje to smaczku do ulubionych utworów.

Griffin WoodTones kosztują 389 zł (w sklepie Forcetop). 

Ktoś mi napisał, że w tej cenie nie kupi się żadnych do-

brych słuchawek. Za przeproszeniem, g… uzik praw-

Griffin WoodTones
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Griffin WoodTones        

Design: 6

Jakość wykonania: 6

Oprogramowanie: nie dotyczy

Wydajność: 6

Producent: Griffin

Dystrybutor: FORCETOP

Cena: 389 PLN

da. Ja rozumiem, że dla audiofilowych geeków takie słu-

chawki mogą nie być wystarczające, ale zapewne 90% 

miłośników muzyki w zupełności zadowolą.

Słuchawki Griffina są więc piękne (dzięki użyciu drewna), 

niesamowicie komfortowe w użyciu, a także naprawdę 

świetnie grają. I jeszcze raz podkreślę – jest to punkt wi-

dzenia zwykłego miłośnika muzyki. W takim wypadku 

nie pozostaje mi nic innego, jak dać im najwyższą ocenę 

i szczerze Wam polecić.

@mcskrzypczak 
 

Griffin WoodTones

http://store.griffintechnology.com/woodtones-over-the-ear-headphones
http://b2btrade.eu/PKIntro/ItemsCatalog.aspx?filtr=Name&wartosc=woodtones&gid=4696
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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NORBERT CAŁA

KENSINGTON  
ETUI OCHRONNE DA IPADA MINI

Kensington do tej pory kojarzył mi się jedynie z zapięciem Kensington do ochrony 

laptopów. Kiedyś miały je nawet MacBooki, ale to się zmieniło i teoretycznie klienci 

Apple mogliby się z firmą pożegnać. Zamiast narzekać, Kensington znalazł sobie 

nowy rynek związany z Apple, czyli rynek ochronnych etui. Jako posiadacz iPada mini 

dostałem do testów trzy różne wersje, charakteryzujące się różnym stopniem ochrony 

i różną funkcjonalnością.
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Kensington Cover Stand – cena ok. 110 zł
Jeśli jednak szukacie kompletnej ochrony, to powin-

niście zwrócić uwagę na Cover Stand. To komplet-

ne rozwiązanie chroni zarówno przód, jak i tył iPada. 

Obudowę możemy nabyć w kolorze czarnym, czer-

wonym, fioletowym, niebieskim, różowym i szmarag-

dowym. Szkielet obudowy wykonany jest z elastycz-

nego plastiku, wyłożonego od wewnątrz aksamitną 

warstwą, która gwarantuje, że nasz iPad się nie po-

rysuje. Sztywna warstwa zewnętrzna chroni tablet 

przed uderzeniami i wstrząsami. Dodatkowo wyko-

nana jest z materiału, który nie powinien się łatwo 

niszczyć. Konstrukcja etui daje możliwość ustawienia 

w dwóch pozycjach, stojącej lub leżącej pod małym 

kątem i pozwala dzięki temu na wygodniejsze prze-

glądanie internetu lub szybsze pisanie. Niewątpliwą 

zaletą jest dość mała grubość etui.
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Kensington Portafolio™ Soft Folio Case 
– cena ok. 100 zł
Ta obudowa również chroni całego iPada, zarówno 

z przodu, jak i z tyłu, ale w zdecydowanie inny sposób. 

Futerał jest wykonany z elastycznego materiału w ko-

lorze czarnym, niebieskim, fioletowym, różowym lub 

szmaragdowym. Ma wytrzymałe narożniki i brzegi, któ-

re doskonale chronią tablet w przypadku jego upusz-

czenia. Podobnie jak Cover Stand, pozwala na używa-

nie iPada w dwóch różnych pozycjach. Dodatkowo ma 

funkcjonalną osłonę ekranu, która stanowi dodatkowe 

zabezpieczenie i umożliwia przechowywanie dokumen-

tów, wizytówek i rysika. Ciekawostką jest pasek na rękę 

ułatwiający trzymanie tabletu np. w czasie prezentacji. 

Niestety dodatkowe funkcje powodują, że obudowa ta 

znacznie powiększa naszego iPada.

Kensington CornerCase Back Case – cena ok. 50 zł
Bardzo możliwe, że już posiadasz obudowę Smart Cover. Ma 

ona same zalety, ale też jedną wadę – chroni tylko przód 

urządzenia. Z obudową CornerCase Back Case możesz tak-

że zabezpieczyć jego boki i narożniki. Obudowa ta wykonana 

jest z elastycznego plastiku w kolorze niebieskim przeźroczy-

stym, bezbarwnym przeźroczystym i czerwonym. Corner-

Case Back Case oczywiście powiększa wymiary iPada, ale 

w akceptowalnym zakresie i stanowi kompromis między wy-

glądem a ochroną. Najbardziej narażone na uszkodzenia czę-

ści iPada to wyświetlacz Retina i narożniki. Futerał Kensington 

CornerCase ma powiększone rogi, które zapewniają dodat-

kową ochronę narożników tabletu, nawet w przypadku jego 

upuszczenia. Ponadto futerał CornerCase ma wystające brze-

gi, które zabezpieczają ekran przed zarysowaniem, a także 

innymi uszkodzeniami.

Kensington – Etui ochronne dla iPada mini
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Podstawki, doki i inne trzymadła to grupa najprostszych a jednocześnie najmniej 

wyrafinowanych akcesoriów do elektroniki. Zazwyczaj kosztują niewiele, bo ich 

wachlarz zastosowań jest bardzo ograniczony. Z HiRise do MacBooków jest niemal tak 

samo – różnica polega na tym, że wcale nie jest tani.

PAWEŁ HAĆ

TWELVE SOUTH HIRISE 
DLA MACBOOKÓW



W styczniowym wydaniu iMagazine recenzowałem podstawkę HiRise, przeznaczoną 

do urządzeń z iOS, posiadających port Lightning. Duża wersja została dostosowana do 

wszystkich modeli MacBooków, pasuje też do innych laptopów, których spód jest płaski. 

Podstawka została wykonana z podobnych materiałów jak pozostałe produkty firmy. Wła-

śnie – podobnych, a nie takich samych. Metal ma inną fakturę, jest zdecydowanie bardziej 

chropowaty, różni się też kolorem. HiRise jest bardziej szary niż srebrny, przez co nie zgry-

wa się barwą z komputerami, do których jest przeznaczony. Przestało to mi jednak prze-
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szkadzać już po kilku minutach – po usta-

wieniu Maca na podstawce, rzuca on na nią 

cień, który niweluje różnicę. Pokrętło bloka-

dy oraz teleskopowy podnośnik wypolero-

wano na wysoki połysk – to właściwie jedy-

ny rzucający się w oczy element.

Komputer ustawiany jest na pokrytej gumą 

stopce w kształcie litery „V”, pochylonej 

w dół. Kąt jest optymalny zarówno do pisania, jak i do korzystania z gładzi-

ka – sam wykorzystuję go jedynie do gestów, jako dopełnienie Magic Mouse. 

Nie można jednak samodzielnie regulować tego nachylenia. Guma pokrywają-

ca ramiona podtrzymujące komputer ma falowaną powierzchnię, dzięki której 

urządzenie jest stabilnie, nie zsuwa się ani zanadto nie kołysze podczas pisania. 

Główna podstawa ma natomiast plastikową obwódkę o gładkiej powierzchni. 

Powoduje ona przesuwanie się całości przy stawianiu i zdejmowaniu komputera 

– nie rozumiem, dlaczego nie zdecydowano się na zastosowanie gumy (tak jak 

w mniejszym modelu).

Od dawna pracuję na dwóch ekranach. Ekran MacBooka służy mi przede 

wszystkim do obsługi poczty i komunikatorów, a także do weryfikowania ko-

lorów grafiki, monitor obok – do pozostałych czynności. Jednocześnie potrze-

buję ich obu, by wygodnie pracować, jednak postawiony na biurku MacBook 

ma wyświetlacz na zupełnie innej wysokości niż monitor. HiRise rozwiązało ten 

problem, aczkolwiek nie obyło się bez pewnych niedogodności. Podstawka ma 

sprężynowy mechanizm regulacji – wystarczy obrócić pokrętło w lewo, żeby 

podstawa się wysunęła. Wysokość da się 

zmieniać w przedziale od około 9 do 14 cm 

(mierząc od powierzchni blatu). Dzięki 

temu można dopasować ją do wielu mo-

nitorów, choć zakres regulacji nie jest zbyt 

szeroki. Przy najniższym ustawieniu dol-

na krawędź wyświetlacza MacBooka znaj-

duje się nadal o centymetr wyżej niż ana-

logiczny bok mojego monitora (a nie ma 

on szczególnie niskiej stopki). Trochę mi 

Podstawka ma sprężynowy 
mechanizm regulacji – 
wystarczy obrócić pokrętło 
w lewo, żeby podstawa się 
wysunęła.

Jest jeszcze jedna zaleta – 
spód komputera jest lepiej 
wentylowany, przez co 
wolniej się nagrzewa.
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to przeszkadza – w preferencjach monitorów ustawiłem, by oba biurka wyrów-

nane były do dolnej krawędzi. Przy przesuwaniu kursora pomiędzy nimi odczu-

wam lekki dysonans. Ostatecznie jednak HiRise zwiększyło mój komfort pracy 

– mogę ustawić ekran Maca wyżej, nie muszę pochylać już głowy, by z niego ko-

rzystać. Przy kilkugodzinnym siedzeniu przy komputerze ma to duże znaczenie. 

Jest jeszcze jedna zaleta – spód komputera jest lepiej wentylowany, przez co 

wolniej się nagrzewa. Ma to szczególne znaczenie podczas pracy mocno obcią-

żającej urządzenie.

HiRise to dość niszowe akcesorium. Tak naprawdę mało kto potrzebuje pod-

stawki pod laptopa, która nie dość, że posiada ograniczone możliwości regula-

cji, to na dodatek nie posiada żadnej funkcji chłodzenia ani też nie grzeszy niską 

ceną. Mimo tego jestem nią zachwycony – oferuje dokładnie tyle, ile potrzebuję, 

do tego jest piękna i uniwersalna. Twelve South po raz kolejny zrealizowało ge-

nialny w swej prostocie projekt. Albo to ja zostałem już ich fanbojem.

Twelve South HiRise       
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4,5/6

Cena: 279,95 zł

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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Porządna torba na laptopa to najważniejszy dodatek do samego komputera. Warto, by 

oprócz ochrony i przestrzeni na osprzęt, charakteryzowała się też ciekawym wyglądem. 

Włoska firma be.ez zajmuje się produkcją właśnie takich etui i toreb – ładnych, bardzo 

oryginalnych, a jednocześnie pojemnych.

PAWEŁ HAĆ

BE.EZ LE VERTIGO



   /   SPRZĘT   /   120

LE vertigo to pionowa torba na laptopa o przekątnej ekranu do 15,4 cala (do-

stępny jest też większy, 17-calowy wariant). Pomieści więc każdy z obecnie pro-

dukowanych modeli MacBooków, aczkolwiek najmniejszy, 11-calowy Air bę-

dzie w niej miał zdecydowanie zbyt wiele miejsca. Producent oferuje aż osiem 

wariantów kolorystycznych – do redakcji trafił model srebrno-biały z jaskra-

wym, niebieskim wnętrzem. Zestawienie tych barw wygląda świetnie, podob-

nie zresztą jak w pozostałych wersjach. Torba jest zrobiona z nylonu i brezen-

tu, co przekłada się na nieprzemakalność oraz dużą wytrzymałość na wszelkie 

uszkodzenia mechaniczne. We wnętrzu postawiono natomiast na elastycz-

ną piankę, która pełni funkcję ochronną. Do noszenia na ramieniu służy szero-

ki, mocny pasek o regulowanej długości, przyczepiony na metalowych, mato-

wych klamrach.

LE vertigo ma bardzo prostą bryłę – na zewnątrz, poza klapą zasłaniającą wnę-

trze, nie znajdziemy żadnych dodatkowych kieszeni. Nie jest to zbyt praktycz-

ne, osobiście wolę mieć miejsce, w którym mogę umieścić choćby zwinięte 

słuchawki. Ta decyzja projektanta przełożyła się jednak na doskonały, eleganc-

ki kształt całości, który byłby zakłócany przez jakiekolwiek suwaki. Boki torby 

zostały usztywnione, natomiast sama klapa wyraźnie odcina się od reszty ja-

sną obwódką. Po rozpięciu rzepa ukazuje się porażająco niebieskie wnętrze. 

Znalazła się w nim kieszeń na laptopa z regulowanym zapięciem, druga, szer-

sza, doskonała na teczkę z dokumentami, trzy mniejsze kieszonki na drobne 

przedmioty, a także najmniejsza, zapinana na suwak. Wewnątrz jest naprawdę 

dużo miejsca, mimo tego torba nie sprawia wrażenia ogromnej. Przestrzeń nie 

została jednak należycie zagospodarowana – w dużej przegrodzie na doku-

menty brakuje płytszej kieszeni na mniejsze rzeczy, dzięki której nie trzeba by 

było sięgać po wszystko na samo dno torby. Nie podoba mi się też kieszeń na 

komputer. Rzep nie jest wygodny do zapinania, ponadto przy mniejszym lap-

topie ledwo przytrzymuje on komputer – mógł zostać wszyty odrobinę niżej.

Torba jest niezwykle wygodna, aczkolwiek nawet pusta waży dość dużo. Przy 

tych rozmiarach i grubości ścian trudno jednak tego uniknąć. Szeroki pasek 

bardzo dobrze leży na ramieniu, ale musiałem mocno go rozsunąć. Klapa tor-

by jest bowiem bardzo długa i przy otwieraniu przeszkadzała mi w dostę-

pie do wnętrza, gdy torba wisiała powyżej wysokości biodra. W środku moż-

na dość rozsądnie rozmieścić komputer wraz z potrzebną elektroniką – mamy 

be.ez LE vertigo
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bardzo dużo miejsca na wszelkie ładowarki, napędy i dyski, brakuje mi jednak wy-

raźnego podziału wnętrza na mniejsze kieszenie. Bardzo spodobało mi się na-

tomiast wykonanie brzegów torby – są mocno usztywnione, przez co na-

prawdę trudno uszkodzić znajdujące się wewnątrz rzeczy. Zastosowane 

materiały mają jeszcze jedną zaletę – bardzo łatwo się je czyści.

Gdy szukam nowej torby na komputer, najbardziej zależy mi na 

tym, by wyglądała dobrze. To kryterium natychmiast eliminuje 

wszystkie kiepskie produkty, zarówno brzydkie, jak i mało funk-

cjonalne. Zazwyczaj bowiem w parze z doskonałym wyglądem 

idzie też równie wysoka jakość wykonania i funkcjonalność. 

LE vertigo nie odbiega znacząco od tego stwierdzenia – pre-

zentuje się doskonale i stanowi dobre zabezpieczenie elek-

troniki wewnątrz. Jest też bardzo pojemna, aczkolwiek 

mogłaby być przy tym bardziej uporządkowana.

be.ez LE vertigo

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac


https://itunes.apple.com/pl/app/oldbooth/id298007500?mt=8


Odkąd mam iPada, na studiach praktycznie nie korzystam z zeszytów. Nie wszystko da się jednak 

wygodnie zapisać na ekranie dotykowym, stąd zdarza mi się wspomagać papierowym notesem. 

Booqpad pozwala połączyć taką tradycyjną formę zapisu z możliwościami, jakie daje tablet.

PAWEŁ HAĆ

BOOQPAD 
DLA IPADA AIR
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Etui zmusza do 
kombinowania, jeżeli chcemy 
ustawić je w pozycji innej niż 
rozłożonej na płasko. 

Firma Booq stworzyła okładkę, która wyróżnia 

się na tle większości dostępnych na rynku roz-

wiązań. Wykorzystane materiały są doskonałej 

jakości – okładkę wykonano z poliuretanu i nu-

buku. Została ona podzielona w ten sposób, by 

tablet dało się ustawić w kilku pozycjach. iPad 

mocowany jest w matowej, plastikowej obudo-

wie, wyściełanej wewnątrz miękkim materiałem, 

zapobiegającym rysowaniu się obudowy. Ma 

ona wycięcia dające dostęp do wszystkich przy-

cisków, portów i mikrofonów, nie zasłania też 

aparatu. Do okładki mocowana jest za pomocą 

silnych magnesów. Zostały one też wykorzysta-

ne do zamykania etui. W komplecie dostajemy 

też folię na ekran tabletu – o ile nie przepadam 

za takimi akcesoriami, to w tym przypadku jej 

stosowanie jest wręcz wskazane. Po zamknięciu 

Booqpad dla iPada Air



etui wyświetlacz iPada styka się bowiem bezpo-

średnio z papierowym notesem.

Pozornie Booqpad to jedynie ładne, składane 

etui na tablet, jednak umieszczony wewnątrz no-

tatnik wyróżnia je spośród innych. W komplecie 

dostajemy jeden, idealnie dopasowany, ponad-

to firma sprzedaje różne wzory notesów prze-

znaczonych do etui. Nic nie stoi jednak na prze-

szkodzie, by wewnątrz umieścić inny notes. Ten, 

który dołączany jest do etui, liczy 50 czystych 

kartek, z perforacją ułatwiającą wyrywanie. Pa-

pier jest bardzo dobrej jakości, nadaje się świet-

nie zarówno do pisania ołówkiem, jak i cienko-

pisem żelowym. Etui posiada cztery kieszonki, 

o które można zaczepić notes – dwie szerokie, 

na krótszych krawędziach, oraz dwie mniejsze, 

na długim boku. Równie dobrze można wyko-

rzystać je do noszenia wizytówek. Rozmieszcze-

nie kieszeni umożliwia korzystanie z etui z no-

tatnikiem po lewej oraz prawej stronie tabletu, 

jednak w przypadku tej drugiej konfiguracji na-

leży się liczyć z przyciskiem Home położonym 

nad ekranem. Winne jest temu rozłożenie ma-

gnesów obudowy iPada, przez które nie trzyma 

się ona okładki po odwróceniu. Osoby prawo-

ręczne będą więc niezadowolone. Etui zmusza 

też do kombinowania, jeżeli chcemy ustawić je 

w pozycji innej niż rozłożonej na płasko. Tablet 
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iPad w plastikowej obudowie 
może zostać w każdej chwili 
odłączony od okładki.
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można pochylić zarówno do pisania na ekranowej klawiaturze, jak i do oglądania filmów, 

producent pokazuje nawet na pudełku, jak tego dokonać. Metodą prób i błędów (bo kto 

by czytał instrukcję) udało się mi umieścić iPada w pionie, i to w sposób, którego pracow-

nicy Booq nie przewidzieli. W niemal żadnej pozycji tablet nie był jednak stabilny. Ocze-

kiwałem, delikatnie ujmując, nieco lepszych rezultatów po kombinacjach przypominają-

cych origami. Skomplikowana konstrukcja ma jednocześnie jedną ogromną zaletę – iPad 

w plastikowej obudowie może zostać w każdej chwili odłączony od okładki. Bardzo się mi 

to spodobało, „zeszyt” można po prostu odpiąć, gdy nie jest potrzebny, a nawet zostawić 

w domu (bo lekki nie jest, a samą obudowę naprawdę trudno zdjąć z tabletu).

Hybryda notesu i tabletu sprawdza się przeciętnie. Na iPadzie notowałem tekst na ekrano-

wej klawiaturze lub też składałem go do pisania w poziomie, natomiast na papierze ryso-

wałem schematy i zapisywałem wzory i obliczenia. Było to jednak dość mozolne, ponie-

waż za każdym razem musiałem wyciągać z torby oddzielnie długopis – etui nie posiada 

żadnego uchwytu na przybory do pisania. Z uwagi na to, że jestem praworęczny, a moje 

przyzwyczajenie do przycisku Home pod ekranem wygrało, musiałem też do notowania 

wygaszać ekran iPada. To wyklucza jednoczesne korzystanie z tabletu i notatnika, co sta-

nowi zaprzeczenie idei stojącej za Booqpadem, który ma pozwalać na jednoczesne uży-

wanie obu tych rzeczy. Gdy zostawiałem ekran aktywny, podczas pisania mój nadgarstek 

raz po raz się na nim opierał. Najprawdopodobniej gdybym musiał intensywniej korzy-

stać z takiego połączenia, przemógłbym się i przyzwyczaił do Home „nie tam, gdzie trze-

ba”, notes pod ręką jest bowiem świetną alternatywą dla rysika – pisanie długopisem jest 

w końcu o wiele dokładniejsze.

Booqpad dla iPada Air
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Booqpad to mogłoby być naprawdę udane etui. 

Niejednokrotnie przekonałem się o tym, że pa-

pierowy notes bywa niezastąpiony, i to nawet 

wtedy, gdy mam przy sobie rysik do tabletu. 

W testowanej okładce zawiódł jednak sam pro-

jekt, który okazał się zbyt skomplikowany, a jed-

nocześnie zbyt niedopracowany. Składane etui 

nie pozwala na wygodne korzystanie z tabletu, 

a mocowana na magnesy obudowa nie może być 

nawet odwrócona o 180 stopni, by każdy mógł pi-

sać, nie opierając dłoni na ekranie iPada. Na ra-

zie zostaję więc przy moim dotychczasowym roz-

wiązaniu – tablet, a do niego niewielki notes.

Booqpad          
Design: 2/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 2/6

Cena: 229PLN

@pawelhac 

Booqpad dla iPada Air

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 

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

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

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

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

www.cardeasy.pl

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

 OFERTA SPECJALNA 

http://www.twitter.com/pawelhac
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=26700420
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=26700420
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BREEZE 

Są takie programy, które nie wnoszą nic nowe-

go, a ich funkcjonalność znajdziemy w dziesiąt-

kach innych. Jednak jak się pojawiają, to porzu-

camy nasze stare przyzwyczajenia i ściągamy je 

bez wahania. Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, 

że program po prostu jest ładniejszy od używa-

nego wcześniej. Dokładnie tak było z Breeze od 

producenta RunKeeper. Ten program odczytuje 

nasz ruch z koprocesora M7 w iPhonie 5s i potem 

wyświetla liczbę kroków, jakie zrobiliśmy dane-

go dnia. Ale jak on pięknie to wyświetla. Interfejs 

to sporo efektów paralaksy, blurowania i przede 

wszystkim minimalizmu. Oczywiście program cią-

gle spełnia swoją rolę, pokazuje zapis naszego ru-

chu. Statystyki dzienne, weekendowe, osiągnię-

cia itp. Wszystko to podane w wybitnie piękny 

sposób. 

Warto przy okazji wspomnieć, bo wiele osób o to 

pyta, że program Breeze, podobnie jak każdy inny 

korzystający tylko z koprocesora M7, nie zużywa 

baterii w telefonie, bo ten chip działa zawsze, na-

wet jak nie mamy żadnego korzystającego z nie-

go programu.

Cena:  za darmo    Pobierz

GRY I PROGRAMY
Z APP STORENORBERT CAŁA

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/breeze-activity-step-tracking/id826697005?mt=8
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PRODUCTIVE! MAGAZINE POLSKA

Każdy chciałby (a przynajmniej czuje, że powi-

nien) robić więcej i to w krótszym czasie. Ry-

nek oferuje szereg narzędzi i technik pozwa-

lających osiągnąć ten cel. Jednak dobre chęci 

wsparte nawet dziesiątkami aplikacji, syste-

mów i metodyk nie wystarczą, aby wprowa-

dzić długofalowe, korzystne zmiany w życiu. Po-

trzebna jest jeszcze inspiracja i wiedza poparta 

doświadczeniem.

Oferuje je Productive! Magazine Polska – rodzi-

ma wersja językowa miesięcznika o produktyw-

ności wydawanego przez Michała Śliwińskiego, 

twórcę Nozbe, od 2008 roku. Magazyn do-

stępny jest jako darmowa aplikacja na iPhone-

’y i iPady oraz urządzenia z Androidem. Michała 

bardzo dobrze znacie również jako stałego fe-

lietonistę nt. GTD w iMagazine!

Użytkownik aplikacji co miesiąc otrzymuje ko-

lejną porcję praktycznych artykułów autorstwa 

polskich przedsiębiorców, blogerów i eksper-

tów w dziedzinie produktywności, rozwoju oso-

bistego, zarządzania projektami itp. W każdym 

wydaniu magazynu na czytelników czeka do-

datkowo wywiad z osobą, która ciężką pracą 

i ciekawymi sposobami osiągnęła życiowy suk-

ces i satysfakcję.

Cena:  za darmo   Pobierz

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/productive!-magazine-polska/id813818958?mt=8
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FOLDIFY ZOO
 

Pamiętacie polski hit sprzed roku, czyli program/grę Foldify? Jeśli nie, to już Wam 

przypominam. W programie możemy tworzyć (wraz z podglądem w 3D) w cza-

sie rzeczywistym figurki, które możemy potem wydrukować za pomocą AirPrint 

bądź wysłać w PDF i wydrukować. Wydrukowany szablon musimy wyciąć, zło-

żyć i skleić. Pewnie większość z Was robiła to w dzieciństwie. Zabawa świetna, bo 

kształtom możemy nadawać własny wygląd, coś tam dorysować, domalować, 

zmienić kolor czy przede wszystkim umieścić na nich różne naklejki. To wręcz ide-

alne połączenie świata rzeczywistego z wirtualnym. Foldify Zoo to zaś po prostu 

inny zestaw figurek i, jak sami się domyślacie, są to teraz zwierzęta. Figurki są tro-

chę trudniejsze do złożenia i ewidentnie jest to zabawa dla dzieci, które z pierw-

szą wersją trochę podrosły i mają więcej zdolności manualnych.

Cena: 1,79 euro                  Pobierz

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/foldify-zoo-papercraft-fun!/id820888045?mt=8
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UNION
 

Edytorów zdjęć na iOS jest bez liku i tak właściwie nie wiadomo, który wybrać. 

Moją uwagę zwrócił ostatnio Union. Program jest trochę inny niż cała reszta. 

Oczywiście pozwala na podstawową obróbkę zdjęć, jaką znamy z innych progra-

mów, takich jak regulacja temperatury, jasności itp. Ale nie to jest siłą tego progra-

mu, pozwala on bowiem na dużo, naprawdę dużo więcej. Możemy bardzo łatwo 

pozbywać się tła ze zdjęcia, dodawać maski, mieszać fragmenty zdjęć ze sobą, 

usuwać niektóre kolory… Funkcji jest naprawdę bez liku i nie da się ich w tym 

miejscu wymienić. Co ciekawe, zaraz po uruchomieniu programu możecie ich nie 

zauważyć. Interfejs jest do przesady prosty, a to dlatego, że modyfikacji zdjęć do-

konujemy jakby w krokach. Na początku może być to dziwne, bo większość pro-

gramów tak nie działa, ale po edycji kilku zdjęć wydaje się to bardzo wygodne. 

Program działa na iPhonie jak również na iPadzie.

Cena: 1,79 euro                  Pobierz

@norbertcala 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/union/id849145835?mt=8
http://www.twitter.com/norbertcala
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Nawigacja samochodowa ma nie tylko ułatwić dotarcie do celu, ale też nie zmniejszać 

komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drodze. Najmniej inwazyjnym sposobem na 

przekazywanie informacji o ruchu i trasie jest obecnie HUD, coraz częściej pojawiający się 

w samochodach. Dzięki aplikacji Hudway można go mieć w praktycznie każdym aucie.

HUD, a po rozwinięciu skrótu Head-Up Display, 

to określenie wyświetlania informacji na przej-

rzystych powierzchniach, na przykład na szybie 

samochodu. Rozwiązania tego typu miały swój 

początek w lotnictwie, a dopiero stosunkowo 

niedawno zaczęły pojawiać się w produktach 

przeznaczonych na rynek konsumencki. W mo-

toryzacji wprowadziło je kilku producentów, 

między innymi BMW i Cadillac. W zeszłym wy-

daniu iMagazine testowałem też urządzenie od 

Garmina, które pozwala na wyświetlenie wielu 

informacji odnośnie jazdy na szybie dowolnego 

samochodu. Podobny efekt można uzyskać za 

pomocą aplikacji Hudway. Interfejs nie będzie 

wyświetlany tak wyraźnie, niemniej jednak przy 

zachmurzeniu i w nocy powinien być dobrze 

widoczny. Wtedy zresztą tego typu rozwiązania 

mają największy sens – ekran telefonu lub nawi-

gacji świecący prosto w twarz rozprasza i utrud-

nia prowadzenie. Wcześniej trzeba zaopatrzyć 

się w odpowiedni uchwyt, by telefon mógł być 

obrócony wyświetlaczem w stronę szyby.

PAWEŁ HAĆ

HUDWAY

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/hudway-road-windshield-projection/id673146260?mt=8
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Obsługa Hudway sprowadza się do wpisania 

bądź wskazania na mapie adresu początkowego 

i końcowego, wybrania wariantu trasy i… tyle. 

Ekran telefonu zacznie wyświetlać dane w po-

staci białych symboli na czarnym tle. Aplikacja 

oferuje możliwość zarówno wyświetlania w try-

bie HUD (gdzie symbole są obrócone, by były 

prawidłowo widoczne na szybie) oraz tradycyj-

nym (ekran zwrócony do kierowcy). Program po-

siada odrębną regulację jasności dla trybu nawi-

gacji – to bardzo wygodne rozwiązanie, w trybie 

HUD najczytelniejszy obraz uzyskiwany jest bo-

wiem przy najmocniejszym podświetleniu ekra-

nu. HUDWAY umożliwia też określenie, z jakich 

map korzystamy do nawigacji – do wyboru są 

te od Apple i Google (możemy więc wybrać, czy 

nie dojechać, czy też dojechać do domu). Ponad-

to trasa zapisywana jest do pamięci urządzenia, 

więc nawet w przypadku zerwania połączenia 

z internetem, nawigacja będzie wciąż działać.

Interfejs HUD jest bardzo prosty – jednocześnie 

widzimy prędkość, odległość oraz trasę, poka-

zywaną jako dwie linie, symbolizujące krawę-

dzie drogi. Niebezpieczne miejsca oznaczane są 

przez zmianę koloru wyświetlania linii na czer-

wony. Wygląda to dobrze bezpośrednio na ekra-

nie telefonu, jednak w odbiciu na szybie nie wi-

dać tego tak dobrze. Strzałka na dole pokazuje 

też najbliższy skręt. Są to podstawowe informa-

cje, jednak wystarczają, by poradzić sobie na 

trasie. Płatne rozszerzenie oferuje możliwość do-

stosowania wyglądu interfejsu.

Hudway kładzie też spory nacisk na serwisy spo-

łecznościowe. Zapisaną trasę można udostęp-

Hudway
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nić na Facebooku oraz Twitterze, a także obejrzeć 

trasy innych osób. Dodatkowo po przejechaniu 

dystansu możliwe jest udostępnienie „wyników” 

– prędkości, czasu i tym podobnych parametrów. 

Nie jestem jednak pewny, czy wprowadzanie ele-

mentów rywalizacji do nawigacji samochodowej 

to rozsądny krok.

Nawigacja za pomocą Hudway jest naprawdę wy-

godna. Pomimo tego, że jest to jedynie aplika-

cja, a nie dedykowane urządzenie, sprawdza się 

całkiem nieźle – jest czytelna i oferuje wszystkie 

podstawowe informacje. Wymaga oczywiście od-

powiednich warunków oświetleniowych, najko-

rzystniej wypada w nocy. To jednak właśnie wtedy 

tradycyjna nawigacja, nawet z wygaszonym ekra-

nem, najbardziej przeszkadza.

@pawelhac 

Hudway

http://nozbe.com
http://www.twitter.com/pawelhac
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Nasz sposób odżywiania się ma wpływ na wszystko, co robimy w życiu. Im zdrowszą 

żywność konsumujemy, tym lepiej się czujemy, a jeśli wpychamy w siebie kilogramy 

nafaszerowanych chemią składników, to dzieje się wręcz przeciwnie. Nie musimy być 

filozofami ani myślicielami, aby stwierdzić, że zewsząd otacza nas kultura konsumpcji, której 

albo ulegamy, albo przeciwstawiamy się.

Czasami sądzę, że słowa rapera Eldo: 

Kupuj i konsumuj na potęgę
Im mniej rozumiesz, tym im to bardziej jest na rękę
To nie „Teoria spisku” Mela Gibsona
To realia rynku, którego nie możesz pokonać.

mają odzwierciedlenie w każdym otaczającym 

mnie człowieku. Przekaz jest taki, aby zastoso-

wać umiarkowany stosunek do szumu medial-

nego nakazującego nam „kupować coraz wię-

cej”. Dziś dla Was skupię się na pożywieniu. 

Historia łączy ze sobą wątki odchudzania, zdro-

wego odżywiania oraz stylu życia. Zacznę ją tak: 

Od jakiegoś czasu interesuję się jakością żyw-

ności w naszym pięknym kraju. Zdajcie sobie 

sprawę, że większość produktów, które konsu-

KAMIL DYRTKOWSKI

ZDROWY TRYB ŻYCIA Z APLIKACJĄ 
„ZDROWY APETYT”
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mujecie, jest tak nafaszerowana składnikami szkodliwymi dla zdrowia, że gdybyście byli 

świadomi tego wszystkiego, to trudno byłoby Wam przełknąć kanapkę z szynką i serem. 

Badania donoszą, że za około 10-20 lat ludzkość będzie cierpieć na nową chorobę cywili-

zacyjną, jaką będzie rak żołądka czy też wątroby. Informacje tego typu skłoniły mnie do 

refleksji i do poczynienia radykalnych kroków, aby zmienić swój jadłospis i kulturę żywie-

niową. Stwierdziłem, że nie tylko będę się zdrowo odżywiał, ale i zrzucę zbędne kilogra-

my. Część sukcesu odniosłem z aplikacją Nike+, o której wspominałem w poprzednim nu-

merze iMagazine (mój nick biegacza to: Morte_666 – zapraszam do kontaktu na stronie 

NIKE+). Natomiast kolejna część mego planu treningowego to regularne odżywianie. Nie 

jest tajemnicą fakt, że jeśli dokładnie co kilka godzin dostarczamy organizmowi odpo-

wiednią dawkę kalorii, to nie magazynuje on tyle tłuszczu, jak byłoby to odwrotnym przy-

padku. Oczywiście, jako że jestem zakręcony pod kątem nowoczesnych technologii, roz-

począłem szybkie poszukiwania aplikacji, która ułatwi mi mój rozwój. Tak wpadłem na 

cudowny twór „Zdrowy apetyt”.

Aplikacja jest bardzo prostą, intuicyjną formą i kwintesencją zdrowego odżywiania. Na 

czym polega? Otóż za jej pomocą dowiesz się, jakie zapotrzebowanie energetyczne w ka-

lorie ma Twój organizm, a następnie automatycznie dopasuje do Ciebie dietę i będzie 

przypominać o nadchodzącym posiłku (5 posiłków dziennie). Nie musisz nawet wymyślać 

potraw, bo to program da Ci gotowe przepisy i oceni ich kaloryczność. Biorąc pod uwagę 

jej wskazówki oraz uwzględniając własne przepisy na potrawy (głównie drugie śniadania 

i podwieczorki) udało mi się uporządkować swój sposób odżywiania.

Planując swój posiłek na cały dzień, jesteś w stanie przewidzieć, co i kiedy będziesz jadł, 

ile to będzie kalorii oraz na jaki czas ma Ci wystarczyć. Po ponad roku regularnego jedze-

nia mój organizm sam domaga się jedzenia o odpowiedniej godzinie, a aplikacja to tylko 

dodatek. Wcześniej aplikacja była prowodyrem punktualnego jedzenia. Wszystkich zain-

teresowanych rozwojem tematu zapraszam na Twittera: @dyr_k.

@dyr_k 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/zdrowy-apetyt/id541075335?mt=8
http://www.twitter.com/dyr_k
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Wiedziałem już od jakiegoś czasu, że ten dzień nadejdzie, ale nie wiedziałem, że nastąpi 

to tak szybko. Spodziewałem się najpierw premiery iOS 8 oraz Apple A8, a tutaj taka 

niespodzianka. Nie do końca wiedziałem dokładnie, czego się po nim spodziewać, ale to, co 

zaprezentowało Adobe, to ogromny, naprawdę ogromny krok w kierunku poważnej pracy 

na iPadzie.

Lightroom mobile dostępny jest obecnie tylko dla iPada i tylko dla subskrybentów Creative 

Cloud. O ile to pierwsze się zmieni i pojawi się również wersja dla Androida oraz iPhone’a, o tyle 

drugie raczej nie. Niestety. Trzeba posiadać subskrypcję pełnego Creative Cloud lub Photoshop 

Photography Program, który kosztuje obecnie 13 euro miesięcznie przy rocznym zobowiązaniu. 

Sam program jest darmowy, ale wymaga zalogowania się na swoje konto i bez tego nie da się 

z niego korzystać. Można oczywiście skorzystać z darmowego, 30-dniowego triala pełnego Cre-

ative Cloud.

Ostrzegam! Może Wam się spodobać!

Workflow
Adobe zaproponował nam workflow, z którego jesteśmy zmuszeni korzystać, jeśli zdjęcia robimy 

w formacie RAW. Dla osób korzystających z JPG-ów jest alternatywa, o której napiszę później.

Zanim go uruchomiłem, to wyobrażałem sobie, że będę mógł na wyjeździe lub plenerze zgrać 

zdjęcia w formacie RAW do iPada – iOS wraz z Camera Connection Kit wspiera przeglądanie 

tego formatu – które następnie zaimportuję do Lightrooma mobile. Niestety takiego workflow 

nie da się zastosować, ponieważ LRM (Lightroom mobile) nie umożliwia importowania plików 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

LIGHTROOM MOBILE 
DLA IPADA

Lightroom mobile dla iPada
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RAW. Niezbędny okazuje się komputer z zainstalo-

wanym pełnym Lightroomem.

Adobe przewidział, że zdjęcia zaimportujemy do 

komputera, do pełnego Lightrooma i następnie wy-

bierzemy, które mają się nam pojawić na iPadzie. 

Program jednak nie wysyła, często gigantycznych, 

plików RAW, bo firma, u której kupujemy internet, 

wypowiedziałaby nam umowę. Zamiast tego two-

rzy pliki poglądowe o rozmiarze około dwóch me-

gabajtów każdy, które są wysyłane z naszego kom-

putera do chmury. Do dyspozycji mamy 20 GB, więc 

powinno nam na jakiś czas wystarczyć. Oczywiście 

przestrzeń jest zwalniana po wyłączeniu synchro-

nizacji. Ciekawostką jest fakt, że aplikacja Creative 

Cloud pokazywała zerowe wykorzystanie dostęp-

nej przestrzeni – być może to bug, a być może pliki 

nie będą się liczyły do naszego limitu.

Niezależnie od tego… po wybraniu zdjęć, któ-

re chcemy obrabiać na iPadzie i po przeprowadze-

niu ich synchronizacji, otwieramy samego LR mobi-

le. Aplikacja pobierze wybrane przez nas zdjęcia na 

iPada i umożliwi ich edycję bezpośrednio na nim. 

Każda zmiana synchronizuje się z Lightroomem na 

komputerze – natychmiast lub jak następnie zosta-

nie otwarty.

U mnie, przy łączu 250/20 Mbps (download/upload) 

całkowity proces synchronizacji około 100 plików 

RAW zajął mniej więcej 15 minut. Nie był to szcze-

gółowy test, a było to zaraz po pojawieniu się LRM, 

więc nie wątpię, że serwery CC były mocno obcią-

żone. Postaram się w przyszłości o bardziej szcze-

gółowe dane w tym zakresie.

Lightroom mobile, dostępny jest 
obecnie tylko dla iPada i tylko dla 
subskrybentów Creative Cloud. O ile 
to pierwsze się zmieni i pojawi się 
również wersja dla Androida oraz 
iPhone’a, o tyle drugie raczej nie.

Lightroom mobile dla iPada
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Alternatywa dla JPG-ów
Okazuje się, że jeśli pstrykamy w JPG-

-ach, to możemy z powodzeniem sto-

sować mój wymarzony workflow. LRM 

umożliwia import JPG-ów prosto z Rol-

ki Aparatu. Synchronizuje je automa-

tycznie z Creative Cloud bez konwer-

sji czy utraty jakości. Po zakończeniu 

tego procesu, do którego tym bar-

dziej zalecany jest szybki internet, po-

jawią się one w Lightroomie na naszym 

komputerze.

Mam nadzieję, że jak już programiści Adobe rozwiążą problem z plikami RAW, to też będzie to 

możliwe, wraz z ich automatycznym transferem do komputera. W praktyce to będzie miało sens 

dopiero jak będziemy podłączeni do jeszcze szybszego internetu albo jeśli pojawi się opcja lo-

kalnej synchronizacji po Wi-Fi. To drugie byłoby zdecydowanie szybsze.

Co można, a czego nie?
Lightroom mobile nie przenosi pełnej palety narzędzi na iPada. Jest to poniekąd zrozumiałe, ale 

brakuje też funkcji, na które liczyłem. Otóż przede wszystkim jest panel Basic z Lightrooma de-

sktopowego i… niewiele więcej. Najważniejsza dla mnie jest możliwość oflagowania zdjęć jako 

odrzucone lub wybrane, ale nie da się na obecną chwilę ich otagować. Sam zrezygnowałem 

z tego ostatniego, bo było to zbyt czasochłonne i irytujące zajęcie, ale możliwość nadania oceny 

gwiazdkowej byłaby miła. Brakuje również masek 

i pędzli do szczegółowej obróbki, zaawansowane-

go sterowania profilami aparatu oraz funkcji Upri-

ght, którą niedawno opisywałem na łamach iMa-

gazine. Synchronizują się również presety, ale moje 

własne, które misternie tworzyłem przez ostatnich 

kilka lat, nie pojawiły się na iPadzie – ten temat jesz-

cze będę musiał dokładniej zbadać, bo może coś 

przeoczyłem.

To wersja 1.0!

Nie mogę się doczekać Lightroom 
mobile 2.0, a tymczasem wracam 
do selekcji zdjęć z dzisiejszego 
pleneru. Na leżaku… w słońcu. 
Przy delikatnym plusku wody 
w fontannie znajdującej się 
nieopodal.

Aplikacja pobierze wybrane przez 
nas zdjęcia na iPada i umożliwi 
ich edycję bezpośrednio na nim. 
Każda zmiana synchronizuje się 
z Lightroomem na komputerze 
– natychmiast lub jak następnie 
zostanie otwarty.

Lightroom mobile dla iPada
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Niezależnie od braków, to świetny debiut dla wersji 

1.0. Program jest dopracowany, działa bardzo, ale to 

bardzo szybko na Apple A7 w najnowszych iPadach 

oraz daje ogromne nadzieje na przyszłość.

Problemem rzeczywiście może być fakt, że klien-

ci kupujący wersję pudełkową Lightrooma są wy-

kluczeni z korzystania z LRM, ale może się to zmie-

ni w przyszłości. Przeszkodą tutaj jest brak konta 

Creative Cloud, które służy do synchronizacji da-

nych. A gdyby Adobe dla tych użytkowników jed-

nak wprowadziło darmową opcję? Albo znacznie 

tańszą, dajmy na to kosztującą nie więcej niż 5–10 

PLN miesięcznie? To z pewnością przyciągnęłoby 

kolejne, niemałe grono użytkowników. Ale właśnie 

może o to chodzi – aby nie rozpoczynać ze zbyt 

dużą ich liczbą, aby nie przeciążyć serwerów.

Przyszłość dla użytkowników Lightrooma maluje się 

w bardzo jasnych barwach – możliwość wyciągnię-

cia nóg na fotelu podczas wstępnej selekcji i ob-

róbki zdjęć to czysta przyjemność. Liczę jednak na 

więcej – wszyscy jesteśmy głodni innowacji, a prze-

widywania największych sceptyków na razie się nie 

ziściły: Adobe nie spoczął na laurach po wprowa-

dzeniu Creative Cloud.

Nie mogę się doczekać Lightroom mobile 2.0, 

a tymczasem wracam do selekcji zdjęć z dzisiejsze-

go pleneru. Na leżaku… w słońcu. Przy delikatnym 

plusku wody w fontannie znajdującej się nieopodal.

Żyć, nie umierać.

Link do iTunes Store

Lightroom mobile dla iPada

@morid1n 

http://morid.in/lightroommobileipad
http://www.twitter.com/morid1n
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Seria „Broken Sword” należy do wąskiego grona moich ulubionych gier. Jest to jeden  

z tych tytułów, które po prostu zapadają w pamięć i mimo upływu lat nie pozwalają  

o sobie zapomnieć. Do dziś pamiętam, jak całymi dniami i nocami zagrywałem się  

w pierwsze dwie części tej gry.

143   /   GRY   /   Broken Sword – the Serpent’s Curse

KRZYSZTOF MORAWSKI

BROKEN SWORD 
 THE SERPENT’S CURSE
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Były to dziwne czasy (1996-97 r.), bez stałego dostępu do internetu i superwydajnych kart 

graficznych. Czasy, gdy gry posiadały rewelacyjne scenariusze pełne intryg i zwrotów akcji, 

a grafika była głównie rysowana i bardziej przypominała komiks niż cyfrową produkcję… no 

i ta grywalność! To ona sprawiała, że w „Broken Sword” zakochałem się nie tylko ja, ale wła-

ściwie całe pokolenie graczy.

Lata jednak szybko mijają, a deweloperzy muszą iść z duchem czasu. Nie inaczej było z serią 

„Broken Sword”. Po dwóch fantastycznych częściach nadeszły „Broken Sword: The Sleeping 

Dragon” (2003 r.) i „Broken Sword: Anioł Śmierci” (2006 r.), które dość nieudolnie starały się 

przenieść tę specyficzną magię gier typu point & click do świata 3D. Starzy fani odwrócili się 

od swojego ulubionego tytułu, a gry nie odniosły już tak spektakularnego sukcesu. 

Przez chwilę mogło się wręcz wydawać, że cała seria zmierza ku naturalnemu końcowi, że 

w „nowym świecie” nie ma już miejsca dla „Broken Sword”. Wtedy jednak światło dzienne uj-

rzało „Broken Sword 2.5: The Return of the Templars”, czyli nieoficjalna kontynuacja serii. Gra 

Broken Sword – the Serpent’s Curse



swoją formą wróciła do korzeni, a jej akcja roz-

grywała się w kilka lat po wydarzeniach znanych 

z „Broken Sword II: The Smoking Mirror” i rzecz ja-

sna nadal opowiadała o przygodach dwójki boha-

terów George’a i Nico.

Tytuł ten został naprawdę dobrze przyjęty jak na 

nieoficjalną kontynuację serii i to dało jej auto-

rom do myślenia. W 2009 zdecydowano więc po-

nownie wydać grę, od której wszystko się zaczęło. 

Tak właśnie w 2009 r. światło dziennie ujrzała gra 

„Broken Sword: Shadow of the Templars (Direc-

tor’s Cut)”. Nowa wersja znanej gry przygodowej 

z 1996 r. zawierała dodatkowe sceny i lokacje, skła-

dające się na nieco rozszerzoną historię. Nie za-

brakło też nieznanych wcześniej łamigłówek. 

Co ważniejsze, gra miała swoją „nową” premie-

rę nie tylko na PC, ale też na urządzeniach mo-

bilnych, gdzie gry point & click przeżywają swo-

ją drugą młodość. Być może jest to spowodowane 

faktem, że pokolenie graczy, którzy grali w te gry 

w latach 90. na komputerach PC, teraz już prze-

rzuciło się na tablety i smartfony? A może po pro-

stu gry point & click lepiej pasują do interfejsów 

dotykowych? Nie wiem dokładnie, co jest powo-

dem, ale wiem jedno: dzięki mojemu tableto-

wi mogłem na nowo odkryć ukochany tytuł i po-

nownie przeżyć przygody, które pamiętałem 

z dzieciństwa. Miałem również przyjemność pisać 

Wam o tym w 2012 r. na łamach iMagazine. 

Łatwo więc sobie wyobrazić moje podekscyto-

wanie, gdy dowiedziałem się o premierze „Bro-

ken Sword: The Serpent’s Curse”. Gra zade-

biutowała najpierw na komputery PC i muszę 
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przyznać szczerze – pierwsze recenzje (http://

www.spidersweb.pl/2013/12/broken-sword-

-5-opinie.html) nie były zachęcające. Dlatego 

gdy mogłem w końcu uruchomić najnowszą od-

słonę BS przeznaczoną na urządzenia mobilne, 

podszedłem do niej z rezerwą. Bałem się chy-

ba tego, że ponownie się zawiodę. Na szczę-

ście moje obawy szybko się rozwiały i mogłem 

w pełni oddać się czystej przyjemności grania 

w kolejną część jakże drogiego mi tytułu. 

Warto zauważyć, że tytuł ten powstał, między 

innymi, dzięki składkom pieniężnym zebranym 

w serwisie Kickstarter. To właśnie te fundusze 

pozwoliły autorom na zatrudnienie wielu pier-

wotnych autorów tej serii i swobodne decydo-

wanie o kształcie gry. Sama gra jest swego ro-

dzaju hołdem dla fanów i powrotem do korzeni 

„Broken Sword”. 

Ponownie więc przyjdzie nam śledzić losy ame-

rykańskiego prawnika George’a Stobbarta oraz 

francuskiej dziennikarki Nico Collard, którzy mu-

szą rozwikłać kolejną zagadkę z przeszłości. Pod-

czas odkrywania kolejnych poszlak i dowodów 

zwiedzimy nie tylko Paryż czy Londyn, ale tak-

że wiele innych egzotycznych lokacji, rozsianych 

po całym świecie. 

Wciągająca fabuła gry uzupełniona jest przez 

świetną grafikę oraz równie udany podkład mu-

zyczny, które razem wytwarzają wprost rewela-

cyjny klimat. Postacie mają przyjemne głosy (czy 

wspominałem już, że wszystkie dialogi są mówio-
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Broken Sword               
the Serpent’s Curse

Ocena: 

- design 5/6

- jakość wykonania 5/6

- oprogramowanie 5/6

- wydajność 5/6 

Plusy:  + Wciągająca fabuła    
 + Rewelacyjny klimat   
 + Świetna oprawa audiowizualna  
 + Wiele godzin świetnej zabawy

Minusy: - Cena

Cena: 5,99 euro

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

Link do sklepu: https://itunes.apple.com/
pl/app/broken-sword-5-serpents-curse/
id720656825?mt=8

ne?), a w tle przygrywa nam dyskretna muzyczka 

odpowiednia dla lokalizacji, w jakiej się znajdujemy. 

Gra wyposażona jest także w nieco kontrowersyjny 

system podpowiedzi. Fanom przygodówek może 

się on nie do końca podobać, ale co by o nim nie 

powiedzieć, czasami potrafi być przydatny, a ko-

rzystanie z niego jest opcjonalne, więc jak dla mnie 

jest to kolejny plus dla tego tytułu. Pozwala bo-

wiem uniknąć frustrującego momentu, w którym 

kręcimy się w kółko i nie wiemy, co robić w danej 

lokalizacji. 

Reasumując: „Broken Sword: The Serpent’s Curse” 

na iOS to przygodówka z najwyższej półki i dosko-

nała kontynuacja serii. Klasyczny model rozgryw-

ki zastosowany w grze jest dokładnie tym, czego 

oczekiwać mogą fani tego gatunku gier, a wspania-

ła rysowana grafika gry prezentuje się po prostu re-

welacyjnie na ekranie iPada. Choć cena gry nie na-

leży do najniższych, to fani gier typu point & click 

mogą ją kupować w ciemno. 

Broken Sword – the Serpent’s Curse

http://www.youtube.com/watch?v=fvvOKSTSuuY
http://www.youtube.com/watch?v=fvvOKSTSuuY
https://itunes.apple.com/pl/app/broken-sword-5-serpents-curse/id720656825?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/broken-sword-5-serpents-curse/id720656825?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/broken-sword-5-serpents-curse/id720656825?mt=8


4899,-

4099,-

2599,-

5599,-

4699,-

2907,-

3799,-

5099,-

1749,-

kupuj i sprzedawaj używany sprzęt Apple

iMac 27'' 
2.7 GHz Intel Core i5 8GB

MacBook Pro 15″ 
2.53GHz Intel Core i5 8GB

MacBook Air 11″ 
1.6 GHz Intel Core i5 4GB

iMac 21.5″ 
2,5GHz Intel Core i5 8GB

MacBook Pro 15″ 
2.0 GHz Intel Core i7 16GB

Mac mini Intel Core 2 Duo 
2.4 GHz 2GB

4381,-

5999,-

2199,-

http://mbazaar.pl
http://mbazaar.pl/webshop/imac/imac-27-inch-mid-2011-2/
http://mbazaar.pl/webshop/macbookpro/macbook-pro-15-inch-mid-2010-2/
http://mbazaar.pl/webshop/macbookair/macbook-air-11-inch-mid-2011-2/
http://mbazaar.pl/webshop/imac/imac-21-5-inch-mid-2011/
http://mbazaar.pl/webshop/macbookpro/macbook-pro-15-inch-early-2011/
http://mbazaar.pl/webshop/macmini/mac-mini-mid-2010/
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W kolejnych notatkach serwisanta zacznę od przypomnienia, że niestety ludzie kłamią. 

Czasami te kłamstwa są nieświadome, a czasami bardzo perfidne i głupie.

Z doświadczenia wiem, że ludzie najczęściej kręcą, jeśli chodzi o zalanie sprzętu. Sto mi-

lionów trzysta tysięcy razy słyszałem tekst w stylu „Ten MacBook to złom, wyłączył się bez 

powodu i już się nie chce włączyć”. Niestety prawda jest taka, że zdecydowana większość 

JAROSŁAW CAŁA

NOTATKI SERWISANTA 
Notatki serwisanta 

PARTNEREM DZIAŁU JEST MBAZAAR.PL

http://mbazaar.pl
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uszkodzeń to te z winy użytkownika. Musimy być 

świadomi tego, że komputer, tak samo jak nasze 

dłonie czy buty, wymaga pielęgnacji i jest na-

szą wizytówką. Bardzo przykre to jest, ale muszę 

stwierdzić, że na dziesięć urządzeń oddawanych 

do serwisu aż siedem z nich jest w stanie, deli-

katnie mówiąc, mocno odbiegającym od czy-

stości. W tym miejscu solidny @*̂ &#!$ należy 

się kobietom, bo płeć piękna solidnie pogarsza 

te statystyki. Kochane Panie, MacBook nie służy 

jako stół kosmetyczny, błagam, malujcie swoje 

cudne paznokcie na czymś innym.

Wróćmy do sprawy najważniejszej, czyli zalanych 

urządzeń. W momencie, gdy dostanę się już do 

MacBooka, który rzekomo sam się wyłączył, czę-

sto natrafiam na ślady korozji i tu zaczyna się cie-

kawa rozmowa z klientem. Najczęściej słyszę: 

„Ten komputer nigdy nie był zalany”, ale przecież 

ja widzę korozję, a ta nie zrobiła się sama z sie-

bie. Dwanaście minut później nagle klientowi 

przypomina się, że tydzień wcześniej na klawia-

turę wymiotował kot, ale przecież wszystko zo-

stało wytarte i komputer działał tydzień. Uwa-

ga! Wymioty kota to też ciecz, tak samo jak para 

wodna w łazience czy ślina dziecka.

Ten przypadek to akurat kłamstwo nieświado-

me, ale często niestety przy sprzedaży kompu-

tera ludzie kłamią z pełną świadomością tego 

czynu. Jak w takim razie uniknąć zakupu takie-

go sprzętu? Często jest to trudna sprawa i bez 

wnikliwego przejrzenia komputera przez ser-

wis możemy nadziać się na niewłaściwy zakup. 

Bez rozebrania sprzętu nie dowiemy się, co kry-

Notatki serwisanta 
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je się w środku. Jednak czasami takie drobne rzeczy dają znaki, które świadczą o tym, żeby 

wstrzymać się od zakupu i poszukać czegoś innego.

Pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to klawiatura, ta kryje w sobie bardzo dużo. 

Sprawdźmy, czy żaden z przycisków się nie klei i jeśli ma podświetlenie, to czy jest ono 

równoległe na całej klawiaturze. To tylko niuanse, które nie dają nam żadnej gwarancji do-

brego zakupu. Najlepszą gwarancją dobrego zakupu używanego sprzętu Apple będzie 

skorzystanie z portalu mBazaar.pl. Każde urządzenie kupione przez mBazaar jest solidnie 

testowane przez serwis i posiada gwarancję. Nie dajmy się zwieść oszustom, tym świado-

mym i tym nieświadomym, trzeba po prostu zaufać specjalistom.

@calamuzyka 

Notatki serwisanta 

http://www.twitter.com/calamuzyka
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Klawisz Esc
Najbardziej uniwersalnym klawiszem, który po-

trafi anulować/wyłączyć okna dialogowe, jest 

Esc. Po prostu działa on w każdej natywnej ma-

cowej aplikacji.

Skrót Cmd+.
Kolejną metodą zaniechania okien dialogo-

wych jest wciśnięcie kombinacji klawiszy Cmd+. 

(kropka). Jest ona niemal tak samo skutecz-

na, jak wyżej wspominany klawisz Esc. Pozwo-

li na anulowanie okien dialogowych, ale tak-

że na wstrzymanie ładowania stron, kopiowania 

plików czy jakiejś operacji wykonywanej np. 

w Photoshopie.

SKRÓTY KLAWISZOWE
MACIEJ SKRZYPCZAK

Skróty klawiszowe to coś, co potrafi znacznie przyspieszyć i ułatwić pracę z komputerem. 

Od dawna staram się promować ich używanie, bo naprawdę jest to użyteczne. Weźmy na 

przykład okna dialogowe, czyli takie, w których wskazujemy pliki do otwarcia, zapisania, 

eksportu czy drukowania.
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TRYB OSZCZĘDZANIA BATERII 
W APLIKACJI MAPY

MACIEJ SKRZYPCZAK

Współczesnym problemem wszelakich urządzeń przenośnych jest bateria. To ona najbar-

dziej ogranicza rozwój tej gałęzi techniki. Większość z nas nie ma niestety na to wpływu. 

Z drugiej jednak strony staramy się, by nasze urządzenia wytrzymały jak najdłużej na jed-

nym ładowaniu. W związku z tym szukamy najróżniejszych sposobów. Na przykład, jeśli do 

nawigacji na iUrządzeniach wykorzystujecie aplikację Mapy (założę się, że znajdzie się tro-

chę takich osób), to czy wiedzieliście, że nie muszą one być włączone cały czas? W czasie 

jazdy wystarczy, że zablokujecie iPhone’a, a nawigacja dalej będzie działać w tle. Co więcej, 

odpowiednio wcześniej iPhone sam się wybudzi, informując nas o kolejnej instrukcji.

Źródło: Mac OS X Hints

@mcskrzypczak 

Zamykanie dokumentów bez zapisywania
A co gdy chcielibyśmy zamknąć jakiś dokument bez jego zapisywania? W tym celu posłużą 

nam kolejne dwa skróty klawiszowe. Niestety żaden z nich nie jest uniwersalny, dlatego jeśli 

jeden nie zadziała, to warto spróbować drugiego. Chodzi o skróty Cmd+d oraz Cmd+Back-

space. Ten pierwszy był niegdyś uni-

wersalny, w nowszych aplikacjach 

zastępuje go jednak drugi, choć zda-

rzają się przypadki, że deweloperzy 

pozostawiają nam wybór. Po wywo-

łaniu któregoś z tych skrótów do-

kument nie zostanie zapisany, ale 

na pewno zamknięty. Warto o tym 

pamiętać.

Źródło: OS X Daily OS X Daily.

http://hints.macworld.com/article.php?story=20140402085119922
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://osxdaily.com/2014/02/26/block-imessages-mac-os-x/


http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/


GRAND BUDAPEST HOTEL
JAN URBANOWICZ

„Grand Budapest Hotel” jest filmem, po którym do końca nie wiedziałem, czego się spo-

dziewać. Tradycyjnie widziałem zwiastun, który bardzo mi się spodobał, plus słyszałem 

opinię znajomych mieszkających za granicą, że naprawdę warto. Nie pozostało nic innego 

jak czekać na pokazy w naszych kinach i iść jak najszybciej.

Wes Anderson, reżyser takich filmów jak: „Fantastyczny Pan Lis” czy „Kochankowie  

z księżyca”, serwuje nam prawdziwą filmową ucztę, która zapada w pamięć na długo. Po 

seansie można się właściwie tylko zachwycać i cieszyć się z tego, że każdy kolejny film 

reżysera jest coraz lepszy.
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https://www.youtube.com/watch?v=u0lzjjQb9X8


Styl Wesa Andersona
Wes Anderson tworzy filmy, które ja w całości kupuję. W pełni odpowiada mi forma, w ja-

kiej te opowieści są podane i z każdym kolejnym filmem reżysera jeszcze bardziej utwier-

dzam się w tym, że jego filmy trafiają w mój gust. Jednym z moich ulubionych jest „Fanta-

styczny Pan Lis”, czyli genialna poklatkowa animacja. Wspaniałe zdjęcia, humor i historia 

(film jest adaptacją książki) już po pierwszym seansie zyskały moją dozgonną miłość. Po-

dobne rzeczy znajdziemy w „Kochankach z księżyca” czy też „Podwodnym życiu ze Steve-

’em Zissou”. Dlatego po seansie „Grand Budapest Hotel” nie byłem specjalnie zaskoczony, 

że tak bardzo mi się spodobał.

Historia i humor
Nie wiem do końca, jak opowiedzieć ten film, by 

nie zepsuć nikomu przyjemności z oglądania. 

Jest to historia pewnego hotelu i czasów jego 

największej świetności. Mamy tu również wą-

tek kryminalny, zagadkę, morderstwa, a przede 

wszystkim kupę śmiechu. Trudno jest więc jed-

noznacznie stwierdzić, z jakim gatunkiem fil-

mowym mamy do czynienia. Gdybym miał do 
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Zabawnych sytuacji oraz 
wspaniałych zdjęć jest tu cała 
masa i ja naprawdę nie mogłem 
w pewnych momentach 
opanować śmiechu.

Grand Budapest Hotel
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czegoś ten film przyporządkować, to byłaby to 

zapewne czarna komedia. Jeśli lubicie przede 

wszystkim czarny brytyjski humor, to poczujecie 

się tu jak w domu. Co się tyczy humoru, najlepsze 

jest to, że film bawi nas nie tylko słowem. Zabaw-

nych sytuacji oraz wspaniałych zdjęć jest tu cała 

masa i ja naprawdę nie mogłem w pewnych mo-

mentach opanować śmiechu. Co gorsza, sporo 

osób w kinie nie rozumiało, z czego tak się śmie-

ję, ale takie już chyba mam poczucie humoru, 

a ten film jest jakby dla mnie stworzony.

Plejada aktorów
„Grand Budapest Hotel” jest niesamowity jeszcze z powodu aktorów, którzy w nim wystę-

pują. Gwiazd mamy tu mnóstwo. Pierwsze skrzypce grają znakomity Ralph Fiennes oraz 

świetny młody aktor Tony Revolori. To jednak nie koniec, bo zobaczyć tu możemy rów-

nież takie znakomitości jak F. Murray Abraham, Adrien Brody, Willem Dafoe czy Tilda Swin-

ton, a to i tak nie wszyscy. Naprawdę, aktorsko jest tu niesamowicie. Co najlepsze, żaden 

z tych aktorów tu nie gwiazdorzy. Nie ma tu kogoś, kto wybija się ponad resztę. Każdy 

jest ważny, niezależnie czy ma mniejszą czy większą rolę, a także potrafi oczarować nas 

swoim talentem. Na przykład Willem Dafoe przez cały film wypowiada może trzy zdania, 

a jest jedną z lepszych postaci i na długo zapada w pamięć. Jestem pełen podziwu dla re-

żysera, że potrafił tak to wszystko poprowadzić, bo efekt jest piorunujący.

Dawno nie widziałem 
przedstawiciela takiego 
gatunku, w którym 
wszystko by było 
tak idealnie ze sobą 
spasowane.
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Muzyka i zdjęcia
Wspomniałem już o tym, że bawią tu zdjęcia. Anderson jest mistrzem symetrycznych ka-

drów. Wyglądają one niesamowicie i mają ogromny wpływ na odbiór całego filmu. Wiele 

osób podczas sensów nie przykłada większej uwagi do zdjęć – tutaj nie da się tego pięk-

na nie zauważyć. Bardzo ważna jest tutaj również muzyka, która buduje wyjątkowy klimat 

i również znacząco wpływa na całość.

Arcydzieło?
Czy można tak nazwać ten film? W moim osobistym odczuciu zdecydowanie tak. Daw-

no nie widziałem przedstawiciela takiego gatunku, w którym wszystko by było tak ide-

alnie ze sobą spasowane. Aktorstwo, zdjęcia, muzyka, scenariusz i humor, wszystko to 

tworzy niezwykłą całość i sprawia wrażenie, że nie ma w tym obrazie niczego przypadko-

wego. Nie zmieniłbym w nim chyba nic, niczego mi w nim również nie zabrakło. Dodat-

kowo będę go pamiętał przez lata, a także z chęcią do niego wrócę jeszcze wielokrotnie. 

Myślę, że mogę nazwać „Grand Budapest Hotel” arcydziełem. Dziękuję zatem Wesowi An-

dersonowi, że przeniósł mnie w ten świat hotelu stojącego gdzieś w Republice Zubrowki 

(co ciekawe, nazwa pochodzi od polskiej wódki Żubrówki) i pozwolił mi poznać jego nie-

zwykle zabawną historię. Jestem mu za to dozgonnie wdzięczny i już zawsze będę fanem 

jego i jego filmów. Zwłaszcza że każdy kolejny jest coraz lepszy.

Ocena: 6/6 @yasiek_

Grand Budapest Hotel

http://www.twitter.com/yasiek_
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KAPITAN AMERYKA: 
ZIMOWY ŻOŁNIERZ

JAN URBANOWICZ

Kapitan Ameryka nie jest jakimś specjalnie ciekawym bohaterem. Zawsze pra-

wy, dobry, stara się robić to, co należy i wypada. Nie pije, nie pali i nie chodzi na 

seks za pieniądze – nawet na randki coś się nie umawia. Nuda, Panie! Nie o ta-

kiego superbohatera walczyłem! Dlaczego wszyscy lubią Batmana? Bo jest on 

przeciwieństwem Kapitana. Iron Man? Podobnie. Aż tu nagle wychodzi przypa-

kowany blondyn, który marzy, by walczyć za ojczyznę. Kiedy kilka lat temu wy-

Kapitan Ameryka to taki trochę nudny superbohater. Pokazał to 

między innymi poprzednim filmem o jego powstaniu, ale Marvel 

uczy się na błędach. „Zimowy żołnierz” to co innego i chwała za to!

     

https://www.youtube.com/watch?v=QO4P0K-sFbQ


szedł pierwszy film z jego udziałem, nie do 

końca wierzyłem w to, co widzę. Niby zaczę-

ło się ciekawie, ale im dalej w las, tym ciem-

niej… Bardzo szybko wyparłem ten film 

z pamięci, bo kino o superbohaterach po-

winno być ekscytujące, ten film taki nie był. 

Później Kapitan pojawił się kumulacji hero-

sów Marvela, czyli w „The Avengers” – fil-

mie, który bardzo lubię, a sam Kapitan wy-

padł w nim naprawdę nieźle. W przyszłym roku kolejna część, więc należało zacząć robić 

ten „drugi rzut” filmów opowiadających perypetie członków drużyny w wersji solo. Mieli-

śmy już „Iron Mana 3” oraz drugą część „Thora”, a w tym roku na nasze ekrany zawitał wła-

śnie „Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz”.

Akcja!
Tak, w końcu! Mając w pamięci jeszcze resztki poprzedniej części filmu o bohaterze „ubra-

nym we flagę”, bardzo się bałem tego, co zobaczę w kinie. Jednak w miarę jak pojawiały 

się kolejne zwiastuny, moje obawy jakoś się zmniejszały. Zapowiadał się rozmach na mia-

rę „The Avengers” i sporo akcji. Nadeszła data premiery – idę! Najpierw jednak pierwsza 

wpadka. W polskich kinach nie uświadczymy niestety wersji 2D z polskimi napisami. Je-

śli zechcemy obejrzeć film w dwóch wymiarach, to musimy go również obejrzeć… z dub-

bingiem. Nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, ale lepiej żebyśmy się nigdy nie spotka-

li. Wracając jednak do samego filmu, to pierwsze, co każdy powinien wiedzieć, to że jest 

on o wiele, wiele lepszy od pierwszej części (bo gorzej już chyba i tak by się nie dało). Na-

prawdę. „Zimowy żołnierz” to dwugodzinne kino akcji, w którym praktycznie cały czas się 

coś dzieje. Mało jest okazji do nudy. Twórcy chyba wyciągnęli nauki z krytyki poprzedniej 

odsłony Kapitana i w końcu stworzyli film, który jest tym, czym być powinien. Komiksowe 

kino o superbohaterach ma nam dać przede wszyst-

kim rozrywkę i powiem szczerze, że wyszedłem z se-

ansu usatysfakcjonowany w pełni.

Film prezentuje się również przyzwoicie pod wzglę-

dem aktorskim. Nie jest tak drewniany jak poprzed-

nik, jest zabawny i patrzymy na aktorów z przyjem-

nością. A propos aktorów, to każdy będzie miał tu na 

kim zawiesić oko – panowie na pięknej jak zawsze 
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Nie pije, nie pali i nie 
chodzi na seks za pieniądze 
– nawet na randki coś się 
nie umawia.

W polskich kinach nie 
uświadczymy niestety 
wersji 2D z polskimi 
napisami.

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz



Scarlett Johansson, a panie na szerokim w klacie jak nigdy Chrisie Evansie. Mnie spodo-

bały się również nawiązania do pierwszej części filmu. Widać, że twórcy chcieli zachować 

chociaż pozory spójności i nie odrywać się od tamtej historii całkowicie. Nie zdradzę jed-

nak, jakie to nawiązania, gdyż są one dość istotne dla fabuły.

Nie miałem przyjemności czytać komiksu o Zimowym żołnierzu, ale czytałem opinie, iż 

film jest całkiem przyzwoitą jego adaptacją. Ba, podobno nawet jedną z lepszych w histo-

rii. Nie powiem – zachęcające i myślę, że jak tylko gdzieś upoluję komiks, to przeczytam 

i porównam sobie z tym, co zobaczyłem na kinowym ekranie.

Co dalej?
No właśnie, końcówka filmu rodzi takie pytanie. Nie wiem za bardzo co nas czeka w przy-

szłym roku w kolejnej odsłonie grupy The Avengers, ale może być bardzo ciekawie. Sam 

film ma być adaptacją bardzo dobrego komiksu, a jeśli na dodatek twórcy utrzymają po-

ziom akcji i rozmachu chociażby z pierwszej części (po nowym „Kapitanie Ameryce” są-

dzę, że będą szli właśnie tą drogą), to może być to świetne komiksowe kino akcji, jakiego 

jeszcze nie widzieliśmy. Jednak w tym roku Marvel pokaże nam przynajmniej trzy swoje 

nowe filmy. Co prawda nie są one z uniwersum Avengers, ale według mnie będą to filmy, 

które koniecznie trzeba będzie zobaczyć. Najpierw nowy „Spider-Man”, następnie kolejna 

odsłona X-Menów i na koniec coś zupełnie nowego, czyli „Obrońcy galaktyki”. To będzie 

dobry rok dla typowo rozrywkowego kina. Ale w tym czasie, jeśli jeszcze nie widzieliście, 

to nadróbcie „Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz”, bo warto.
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@yasiek_

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLURAY 
MAJ 2014

JAN URBANOWICZ

KRAINA LODU

Najnowsza animacja ze stajni Disneya. Pięk-

na, wzruszająca i zabawna baśń, przywołująca 

na myśl największe przeboje z dawnych lat. 

Wspaniale napisana, zaśpiewana, a co najważ-

niejsze dla nas, przetłumaczona i zdubbingo-

wana. Czesław Mozil w roli bałwanka Olafa 

jest niesamowity. Spodoba się wszystkim do-

rosłym i większości maluchów, ale lepiej oglą-

dać z dziećmi powyżej 5–6 roku życia.

WIELKIE PIĘKNO

Film, który w zeszłym roku zdobywał większość 

nagród, w tym Oscar, Złoty Glob i nominacja do 

Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. Historia daw-

nego pisarza, który korzysta sobie z życia w naj-

lepszy możliwy sposób – bawi się na przyjęciach  

i spędza czas z pięknymi kobietami. Wspaniałe wi-

doki Rzymu i piękny klimat Włoch. Jeden z najlep-

szych filmów 2013 roku. Na pewno warto mieć   

w swojej kolekcji.
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MANDELA: DROGA DO WOLNOŚCI

Historia Nelsona Mandeli, pierwszego czar-

noskórego prezydenta Republiki Południo-

wej Afryki. W końcu będziemy mieli szansę 

zobaczyć ją w naszym kraju, gdyż film nie 

był dystrybuowany do naszych kin. W roli 

tytułowej Idris Elba, znany z serialu „Lu-

ther”. Piosenka U2 z tego filmu była no-

minowana do Oscara. Ja nie mogę się tej 

premiery doczekać, gdyż ten film bardzo 

mnie interesuje. Zobaczymy, czy wart jest 

tego oczekiwania.

SEKRETNE ŻYCIE WALTERA MITTY

Walterem Mitty jest w zasadzie każdy  

z nas. Wszyscy mamy marzenia, któ-

rych boimy się spełnić. Ale nie musi tak 

być. Film doskonale pokazuje, że czasa-

mi wystarczy zrobić ten jeden odważny 

krok, by wszystko się zmieniło. Oczy-

wiście wiemy o tym i sam film nie jest 

specjalnie odkrywczy, ale ogląda się go 

z ogromną przyjemnością. Piękne zdję-

cia krajobrazów i przyzwoita gra aktorska 

połączona ze świetną muzyką dają nam 

cudowny film.



http://www.odniessukceswsieci.pl
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NAS
ILLMATIC XX

W kwietniu 1994 roku wydany został prawdopodobnie 

najlepszy hip-hopowy album w historii. Co więcej, album 

był debiutem. Debiutem Nasa – żyjącej legendy Queens-

bridge. Ten album nazywa się „Illmatic”. Jeśli mówimy 

o hip-hopie, to musimy powiedzieć o latach 90. i o No-

wym Jorku. Tak się składa, że „Illmatic” Nasa to kwintesen-

cja brzmienia Nowego Jorku w latach 90., po prostu kla-

syk nad klasykami. Bardzo często zastanawiam się, jaki 

jest najlepszy rapowy album, jaki kiedykolwiek został na-

grany. Faworytów mam kilku, ale zawsze na końcu myślę, że to jednak właśnie „Illma-

tic”. Z tym albumem mam tyle wspomnień, że jak teraz słuchałem tego specjalnego 

wydania na 20. rocznicę powstania „Illmatic”, to ciężko mi powstrzymać kręcące się 

w oczach łzy. „Illmatic” jest moją pierwszą płytą winylową, jaką kupiłem, to właśnie 

ten album zaczął moją sporą kolekcję wosków i myślę, że lepiej nie mogłem zacząć.

Brudny, ciężki klimat osiedli Nowego Jorku to brzmienie każdego bitu i każde-

go wersu na „Illmatic”. Wszystkie dźwięki znam na pamięć, a mimo tego wciąż każ-

dy z nich przywołuje ciarki na plecach. Zawsze się zastanawiam, jak Nas to zrobił, że 

w wieku zaledwie 20 lat nagrał taki album! Bardzo duża w tym zasługa trzech produ-

centów. Ten album skazany był na sukces, jeśli przy produkcji spotykają się tacy lu-

dzie jak DJ Premier, Pete Rock i Large Professor. Wszyscy teraz uważani są za jednych 

z najlepszych producentów hip-hopowych w historii gatunku, co mówi samo za sie-

bie. „Illmatic XX” to 2 płyty. Pierwsza to oryginalne zremasterowane nagrania, a dru-

ga to remiksy, nagrania koncertowe i freestyle. Co tu dużo mówić, wszyscy kochają-

cy rap czekają na takie rzeczy, jak sportowcy na olimpiadę. 

Pikanterii dodaje fakt, że powstał również film dokumentalny „Time Is Illmatic”, który 

pokaże historię powstawania jednego z najlepszych albumów w historii rapu.

CAŁA MUZYKA JAROSŁAW CAŁA

http://wimp.pl
http://wimp.pl/album/27395775
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@calamuzyka 

MARIA SADOWSKA 
JAZZ NA ULICACH

Pani Maria ma chyba dobę, która trwa 48 godzin! Nie 

potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Wyreżyserowała 

świetnie przyjęty film „Dzień Kobiet”, jest jurorką „Voice 

of Poland", a teraz jeszcze nagrała płytę. Sorry, albo ma 

sobowtóra, albo nagina czasoprzestrzeń. Nieważne jak 

to zrobiła, ważne, że zrobiła to bardzo dobrze.

Album „Jazz na ulicach” mógłby również nazywać się 

„Jazz na luzie”, jednak nadal to piękny jazz, tylko że taki 

z przymrużeniem oka. Bardzo dużo ciekawych kompozycji i zabawy, a to jest do-

kładnie to, co najbardziej lubię w jazzie. Można powiedzieć, że to taki taneczny 

jazz i patrząc na pogodę, jaka mam nadzieję lada chwila nadejdzie, to dobry wy-

bór na aranżację numerów.

Wiadomo, że Maria wokalnie jest uzdolniona niebywale, ale szczerze mówiąc ten 

album bardzo chciałbym mieć w wersji instrumentalnej. Dla mnie strona muzycz-

na jest cudowna, jazz w idealnej formie. Nagranie właśnie takiego albumu to od-

ważna decyzja. Myślę, że sporo osób będzie zaskoczonych po przesłuchaniu „Jaz-

zu na ulicach”. Mam tylko nadzieję, że tak samo jak ja, zaskoczonych pozytywnie. 

Na pewno każdy doceni charyzmę tej płyty, słychać, że wszystko było nagrywane 

emocjonalnie i na dużym luzie, bez zbędnego spinania się. Jestem przekonany, że 

Marysia wiele zwrotek nagrała bez powtórek i dokładnie o to chodziło w tym pro-

jekcie. Miała być improwizacja i tak właśnie jest, tak jakby to był jam session i to też 

bardzo mi się podoba.

Patrząc na możliwości, jakie ta kobieta posiada, to śmiało możemy spodziewać się, 

że Marysia w tym samym międzyczasie napisze jeszcze książkę: „Jak dobrze gospo-

darować czasem”. Sukces murowany. Na koniec jeszcze dodam, że dawno nie wi-

działem takiej pięknej okładki.

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://wimp.pl/album/27139407
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