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Special edition

H6

B&o plaY by BanG & olUFSen

A SplASH of fASHion
B&o plAY introduces 3 vivid special editions of the Beoplay H6 headphones 
that will bring excitement and an elegant touch of fashion to your summer. 
See the full collection at BeoplaY.coM/H6/Se

Bang & Olufsen Polska | Soundwave Sp. z o. o.

Tel: +48 22 375 69 75 | Mail: poland@beostores.com

Piękna 18 | 00-549 Warszawa

Bang & Olufsen Polska | Soundwave Sp. z o. o.

Tel: +48 22 651 73 04 | Mail: poland@beostores.com

Limanowskiego 11M | 02-943 Warszawa

http://BEOPLAY.CO M/H6/SE
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LASEROWA 
PRECYZJA

Pierwszy na świecie trymer 
do brody z prowadnicą laserową 
- precyzyjne krawędzie i idealna 
symetria. 

TRYMER DO BRODY SERII 9000
NOWY

www.philips.pl

LASEROWA 
PRECYZJA

Pierwszy na świecie trymer 
do brody z prowadnicą laserową 
- precyzyjne krawędzie i idealna 
symetria. 

TRYMER DO BRODY SERII 9000
NOWY

www.philips.pl

http://philips.pl
https://www.youtube.com/watch?v=IjClATXMwFQ
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Paweł Hać: 

Komfort pisania jest fenomenalny, 
wszystko jest dokładnie tam, gdzie 
się spodziewam.

Norbert Cała: 

Najróżniejszych głośników przeno-
śnych przetestowałem już dziesiąt-
ki. Były tanie, były drogie, były ładne 
i były brzydkie, były grające dobrze 
i takie, które psuły nawet „Ona tań-
czy dla mnie”.

Kinga Ochendowska:

Na co dzień nie zastanawiamy się 
nad tym, ile domowych urządzeń po-
biera prąd. Przyzwyczailiśmy się do 
nich, przestaliśmy zauważać czerwo-
ne punkciki sygnalizujące działające 
urządzenia.

Wojtek Pietrusiewicz:

Sama aplikacja na OS X jest wyjątko-

wa – Minimalizm przez M.
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Wszyscy żyją już zbliżającą się premierą iPhone’a 6. Być może nawet 

dwóch różnych iPhone’ów 6. Jak będzie, nie wiemy i pewnie nie dowie-

my się do ostatniego momentu, bo w końcu Apple jest nieprzewidywal-

ne, ale w pełni rozumiem to ciśnienie. Sam jestem bardzo mocno nakrę-

cony na zapowiedziane nowości. Liczę, po cichu, że jednak Apple tym 

razem zrobi nam niespodziankę i będziemy mieli premierę równocze-

śnie w Polsce – jakoś chyba robię się coraz starszy i już zwyczajnie nie 

chce mi się jechać do Drezna lub innego Berlina, aby stać całą noc w ko-

lejce. Ale co zrobić, jak trzeba będzie, to pojadę i postoję, zapewne w  

Waszym, zacnym towarzystwie. Wcześniej będziemy, mam nadzieję też 

wspólnie, na naszej imprezie oglądać prezentację Apple.

Tymczasem, zanim będą nowości, polecam Wam lekturę wrześniowe-

go iMagazine. Wracamy po wakacjach do pracy lub szkoły i trzeba wró-

cić na ziemię. Bang & Olufsen wprowadza nowe wersje kolorystyczne 

świetnych słuchawek H6. Testujemy dla Was genialny głośnik Creati-

ve i soundbar Bowers & Wilkins. Paweł upgradujee swoją Retinę dzię-

ki OWC. Polecam też ciekawą, ponoć jedną z najlepszych, klawiaturę dla 

iPada Air od Moshi.

Czytajcie nas – na pewno się nie zawiedziecie! facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

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


Muzyka z sieci dla
Twojego sysTeMu audio
Dodaj NODE do swojegosystemu 
i odtwarzaj miliony nagrań ze 
Spotify, WIMP lub Deezer, pliki
High Res Audio z domowej sieci 
oraz tysiące internetowych 
stacji radiowych. 

Bezprzewodowy sysTeM MulTirooM
192 kHz / 24 BiTy
System Bluesound umożliwia bezprzewodowe przesyłanie 
muzyki wysokiej rozdzielczości do wielu pokojów jednocześnie 
i niezależne sterowanie przez wielu użytkowników.
Obsługiwany smartfonem lub tabletem odtwarza muzykę 
z serwisów strumieniujących, zasobów domowej sieci,
radia internetowego oraz zintegrowanego dysku (1TB),
który automatycznie zgrywa płyty CD.

Salony firmowe BLUESOUND: www.tophifi.pl

Intuicyjne sterowanie dotykowe 
za pomocą aplikacji dla
systemu iOS

www.bluesound-system.pl

http://www.bluesound-system.pl/?utm_source=iMagazine_PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bluesound


10

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?
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…eleganckie i najwyższej jakości skórzane 
torby, teczki i koperty na urządzenia 
przenośne dla kobiet i dla mężczyzn. 
Każdy produkt 3.7.6. jest niepowtarzalny 
- zaprojektowany i wyprodukowany w 
Polsce z dbałością o najdrobniejsze 
szczegóły i funkcjonalność. Marka dla 
wymagających indywidualistów.

www.376west.com
www.facebook.com/376style

Niepowtarzalne

Z A P R A S Z A M Y  D O  Z A K U P Ó W  W  S K L E P I E  I N T E R N E T O W Y M  W W W. 3 7 6 W E S T. C O M

http://www.376west.com/pl/
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KABLE LIGHTNING Z ODWRA-
CALNYM USB JUŻ DOSTĘPNE! 
ALE NIE OD APPLE
Jedną z nowości w akcesoriach dołącza-

nych do iPhone’a 6 ma być kabel Lightning 

z odwracalną wtyczką USB. O wygodzie ta-

kiego rozwiązania nie muszę wspominać 

– to właśnie odwracalność jest najwięk-

szą zaletą złącza Lightning. Całe szczęście, 

nie trzeba czekać do wrześniowej premiery, 

aby używać takiego kabla.

Czytaj dalej...

APPLE WYMIENI IPHONE’Y 
5 Z USZKODZONĄ BATERIĄ
W dwa lata po premierze iPhone’a 5 Apple odkryło 

problem ze zbyt szybko zużywającą się baterią. Roz-

wiązaniem będzie program naprawczy.

Jak się okazuje, niektóre egzemplarze Piątki mogą 

częściej prosić o podłączenie do ładowarki niż do-

tychczas. Jest to wada, która w telefonie tej klasy nie 

powinna być akceptowana, dlatego czym prędzej 

warto się skontaktować z Apple, jeśli problem wystę-

puje u Was.

Czytaj dalej...

MACPASJA – NOWY SERWIS PRODUK-
TÓW APPLE W TORUNIU
Jeden z toruńskich sprzedawców Apple, firma MacPasja, 

rozszerzyła zakres oferowanych usług. Od teraz zajmuje się 

nie tylko sprzedażą urządzeń, ale też ich serwisem.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/08/25/kable-lightning-z-odwracalnym-usb-juz-dostepne-ale-nie-od-apple/
http://imagazine.pl/2014/08/23/apple-wymieni-iphoney-5-z-uszkodzona-bateria/
http://imagazine.pl/2014/08/21/macpasja-nowy-serwis-produktow-apple-w-toruniu/
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Z urządzeń mobilnych korzystamy praktycz-

nie codziennie, bez względu na to czy jeste-

śmy w pracy, szkole lub na wakacjach wojażach. 

Smartfony, tablety, przenośne odtwarzacze 

mp3, nawigacje GPS czy aparaty cyfrowe z pew-

nością znacznie ułatwiają i umilają nam życie, 

jednak mimo wielu zalet mają jedną, dość istot-

ną wadę - ograniczony czas pracy na wbudowa-

nej baterii. Przekonać się o tym możemy zwłasz-

cza w trakcie służbowych podróży lub podczas 

wypadu za miasto, gdy wskaźnik naładowa-

nia urządzenia maleje w ekspresowym tempie 

a w najbliższej okolicy nie uświadczymy gniazd-

ka elektrycznego. Najlepszym zabezpieczaniem 

przed tego rodzaju sytuacją jest zakup odpo-

wiednio pojemnego banku energii np. TP-LINK 

TL-PB10400.

TP-LINK wprowadził 

do sprzedaży bank 

energii TL-PB10400 

wyposażony w 

baterię o pojemności 

10400 mAh oraz dwa 

porty USB.

TL-PB10400 – PRZENOŚNE ŹRÓDŁO ENERGII 
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Przy pierwszym kontakcie z TL-PB10400 

uwagę zwrócimy przede wszystkim na 

oryginalny design oraz niewielkie ga-

baryty. Oprócz wyjątkowego wyglądu 

urządzenie pozytywnie zaskakuje rów-

nież swoją specyfikacją. Kluczowym ele-

mentem produktu TP-LINK jest bardzo 

mocny akumulator, którego pojemność 

wynosi aż 10400 mAh. Pozwala to na 

przeprowadzanie od 3 do 5 pełnych cy-

kli ładowania standardowego smart-

fonu. Poza tym TL-PB10400 wyposażo-

no w dwa porty USB (5V/2A oraz 5V/1A) 

umożliwiające jednoczesne podłącze-

nie do ładowania dwóch urządzeń. Pro-

ducent zadbał także o wysoki poziom 

bezpieczeństwa, za który odpowiadają 

układy przeciwzwarciowe, przeciwprze-

pięciowe oraz zabezpieczenia termiczne. 

Dodatkowo wysokiej klasy podzespoły 

gwarantują minimalne straty energii wy-

stępujące podczas ładowania. Przydat-

nym dodatkiem, zwłaszcza na biwaku, 

jest wbudowana latarka. Ponadto za po-

mocą diod LED sprawdzimy również po-

ziom naładowania baterii banku ener-

gii oraz status ładowania podłączonych 

urządzeń. 

TP-LINK TL-PB10400 jest już dostępny 

w sprzedaży w sugerowanej cenie brut-

to wynoszącej 129 zł. Produkt jest objęty 

12-miesięcznym okresem gwarancyjnym. 

   /   AKTUALNOŚCI   /   
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PHILIPS FIDELIO E5 
WYRÓŻNIONY PRZEZ EISA 
Kilka miesięcy temu, w marcowym 

iMagazine, Norbert testował moduło-

wy zestaw kina domowego Philips Fide-

lio E5. Urządzenie zostało właśnie wyróż-

nione przez Europejskie Stowarzyszenie 

Audiowizualne za swoje nietypowe wzor-

nictwo oraz zastosowane rozwiązania 

techniczne.

Czytaj dalej...

JAKA BĘDZIE ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 
W IPHONIE 6
Na początku było 320×480. Później obie wartości podwojo-

no - do 640×960. Następnie dodano trochę u góry i otrzy-

maliśmy 640×1136. Za kilka dni zaprezentowany zostanie 

iPhone 6 z większym wyświetlaczem – jaką będzie miał 

rozdzielczość? Czysto teoretycznie Apple mogłoby zosta-

wić taką, jaka jest obecnie. Wszystko wskazuje na to, że na-

stępca 5s będzie miał ekran o proporcjach 16:9, czyli tutaj 

nic się nie zmieni. Problem polega na tym, że przekątna bę-

dzie większa: 4,7'' oraz 5,5''. Pozostając z 1136×640, iPhone 6 

nie mógłby mieć ekranu Retina, ponieważ wartości pikse-

li na cal nie zgadzałaby się z definicją podaną przez Steve-

’a Jobsa w 2010 roku. Dla przypomnienia, w przypadku tele-

fonów mówimy o wyświetlaczach mających ponad 300 ppi.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/03/05/imagazine-32014-30-lat-macintosha/
http://imagazine.pl/2014/08/19/philips-fidelio-e5-wyrozniony-przez-eisa/
http://imagazine.pl/2014/08/20/jaka-bedzie-rozdzielczosc-ekranu-w-iphonie-6/
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Bang & Olufsen jest znany ze swojej konser-

watywności. Niezwykle rzadko zmieniają swo-

je produkty, z czego jako użytkownicy mo-

żemy się tylko cieszyć. Raz kupiony produkt 

jest bardzo długo aktualny. Np. słuchawki 

B&O Form 2i wprowadzone zostały do sprze-

daży 30 lat temu i nadal możemy je kupić.

W zeszłym roku B&O zaprezentował zupeł-

nie nowe słuchawki wokółuszne – Beoplay H6. 

Są świetne, piękne i wygodne. Naszą recenzję 

słuchawek H6 znajdziecie w iMagazine z paź-
dziernika ubiegłego roku. Zdobyły one na-

wet tytuł Gadżetu Roku 2013 iMagazine w ka-

tegorii „Sprzęt muzyczny”.

Teraz Bang & Olufsen niespodziewanie wpro-

wadza zupełnie nowe ich wersje kolorystycz-

NOWE WERSJE KOLORYSTYCZNE SŁUCHAWEK 
BEOPLAY H6 

http://imagazine.pl/2013/11/01/imagazine-112013-nowosci-apple/
http://imagazine.pl/2013/11/01/imagazine-112013-nowosci-apple/
http://imagazine.pl/2014/01/21/gadzet-roku-2013-imagazine-kostka-dice/
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ne. Trzy nowe kolory dostępne są już 

w sklepach w Polsce. Pierwszy z nich 

to Blue Stone – szara skóra z błękit-

nie anodyzowanym aluminium. Dru-

gi to Graphite Blush – ciemnoszara 

skóra z aluminium anodyzowanym na 

czerwono. Ostatni kolor to Bronzed 

Hazel – ciemnobrązowa skóra z alu-

minium anodyzowanym na kolor po-

marańczowozłoty. Wszystkie kolo-

ry wyglądają świetnie, dzięki czemu 

każdy znajdzie coś dla siebie. Przy-

pomnijmy, że prócz nowych wersji 

kolorystycznych są jeszcze klasycz-

ne – Black Leather i Natural Leather. 

A tym z Was, którzy muszą być wyjąt-

kowo oryginalni, przypominamy, że 

w czerwcu była dostępna limitowana 

seria, brandowana… Pepsi. Do Pol-

ski trafiło tylko 7 sztuk, z czego jedna 

z nich była do wygrania podczas na-

szej imprezy z okazji WWDC 2014

http://imagazine.pl/2014/05/30/nagrody-i-atrakcja-do-wygrania-podczas-wspolnego-ogladania-wwdc-2014/
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PRZYSTANEK 
WOODSTOCK W 
ZASIĘGU WI-FI
Tegoroczny Przystanek 

Woodstock był wyjątko-

wy pod względem zaple-

cza technologicznego. 

Dzięki instalacji opracowa-

nej przez firmę Airtel na 

podstawie rozwiązań fir-

my Ruckus obszar, na któ-

rym odbywała się impreza, 

pokryty był zasięgiem bez-

płatnej sieci Wi-Fi.

Zgadnijcie, jaki był naj-

popularniejszy smart-

fon wśród uczestników 

festiwalu?

Czytaj dalej...

KOLEJNA ODSŁONA KAMPANII „JAKI BĘDZIE 
TWÓJ WERS?”
Pod koniec maja Apple wystartowało z kampanią promującą iPa-

da „Jaki będzie Twój wers?”. Pokazuje ona, jak iPad pomaga oso-

bom wykonującym różne zawody w osiąganiu zamierzonych celów. 

Po kompozytorze Esa-Pekka Salonen i pisarce Chérie King przyszedł 

czas na kolejne dwie historie – Jasona Halla i zespołu muzycznego 

Yaoband.

Czytaj dalej...

BEATS BY DR. DRE Z WŁASNĄ 
SEKCJĄ W APPLE STORE
Słuchawki Beats można było kupić w Apple Store 

od dawna. Mimo popularności nigdy nie doczeka-

ły się własnej sekcji w Apple Store – owszem, były 

wyróżniane, ale nie różniło się to od innych pro-

duktów. Po wchłonięciu Beats przez Apple w skle-

pie pojawiła się specjalna zakładka.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/08/12/przystanek-woodstock-w-zasiegu-wi-fi/
http://imagazine.pl/2014/08/11/kolejna-odslona-kampanii-jaki-bedzie-twoj-wers/
http://imagazine.pl/2014/08/08/beats-by-dr-dre-z-wlasna-sekcja-w-apple-store/


   /   AKTUALNOŚCI   /   

CocoaPods, ProGuard, aplikacje hybrydowe, testo-

wanie przy użyciu Appium, zarządzanie projektami 

w Shazam – to tylko niektóre zagadnienia, które poru-

szone zostaną na Mobiconf. Konferencja ta, poświęco-

na zagadnieniom aplikacji mobilnych i projektowaniu 

ich interfejsów, odbędzie się w Krakowie w dniach 2 
i 3 października 2014 roku. Co więcej, na evencie po-

jawią się uczestnicy i prelegenci z całego świata.

Podczas pierwszej edycji konferencji Mobiconf wy-

stąpią reprezentanci firm, których nie trzeba nikomu 

przedstawiać. Wśród tych gigantów znaleźli się: eBay, 
Skyscanner, 6Wunderkinder, JetBrains, Canonical 
czy Imagination Technologies.

Wydarzenie zostało przygotowane z myślą m.in. 

o programistach oraz firmach zajmujących się dostar-

czaniem na rynek najnowszych rozwiązań mobilnych, 

zarówno natywnych, jak i cross-platformowych. Dlate-

go też w agendzie znalazły się tematy odpowiadające 

każdemu z tych zakresów. Organizatorzy Mobiconfa 

wyznaczyli cztery główne nurty tematyczne, po-

święcone platformom: iOS, Android, Windows Phone 

oraz rozwiązaniom multiplatformowym. Nie zabrak-

nie również tematów poświęconych tzw. wearables, 

wśród nich m.in. prezentacja Piotra Marcinkiewicza 

dotycząca Tizen 2.3 i jego wykorzystywania w tworze-

niu aplikacji Galaxy Gear. Agendę wydarzenia znaleźć 

można pod adresem: mobiconf.org/agenda

Idealnym podsumowaniem wydarzenia będzie spe-

cjalny, imprezowy tramwaj, który przemierzy cały Kra-

ków. Jego drzwi otwarte będą dla wszystkich uczest-

ników wydarzenia. Będzie to nie tylko idealna okazja 

do odpoczynku po całodziennych prezentacjach, ale 

również poznania nowych ludzi z branży!

Wciąż trwają zapisy uczestników, do końca miesią-

ca można kupić bilety po obniżonej cenie. Liczba wol-

nych miejsc na konferencji jest ograniczona. Szczegó-

ły na: mobiconf.org/registration

Przygotowania do konferencji można śledzić na:

https://www.facebook.com/mobiconf
oraz na stronach partnerów medialnych: iMagazine.pl, 

Instalki.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, Gomobi.pl, Software 

Developer’s Journal, Linux Magazine.

Partnerzy wydarzenia: AppCode, Schibsted Tech Pol-

ska, Geecon

Organizator: Miquido, facebook.com/miquido

Znamy już agendę 

konferencji 

Mobiconf 2014, 

której patronuje 

iMagazine.

MOBICONF 2014 – ZNAMY JUŻ AGENDĘ KONFERENCJI
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http://mobiconf.org/agenda
http://mobiconf.org/registration
http://www.miquido.com
https://www.facebook.com/miquido


http://serwis.sad.com.pl


Od kilku tygodni działa w Warszawie nowy ser-

wis Apple iSpot Apple Authorised Service Provider. 

Znajduje się on nad nowo otwartym salonem iSpot. 

Umiejscowienie salonu w samym centrum Warsza-

wy oraz godziny pracy serwisu - takie same jak salo-

nu, czyli: pon-sob 9-21, niedziela 10-20 powodują, że 

jest to jeden z najlepiej dostępnych serwisów Apple 

w Polsce. Głównym celem jaki przyświecał umiej-

scowieniu serwisu bezpośrednio nad salonem i to 

w takim prestiżowym miejscu było, jak twierdzą sze-

fowie serwisu, skrócenie drogi kontaktu klienta ser-

wisu z serwisantem. W tym serwisie zostaniemy ob-

służeni bezpośrednio przez serwisanta, który będzie 

potem monitorował cały proces naprawy naszego 

sprzętu. Po przyjęciu urządzenia do serwisu, klient 

może w poczekalni, przy kawie, poczekać na dia-

gnozę problemu oraz w przypadku prostych uste-

rek na naprawę urządzenia od ręki. Jeśli z jakiś po-

wodów nasz MacBook lub iPad będzie musiał zostać 
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SERWIS ISPOT
Apple iSpot Apple 

Authorised Service 

Provider
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w serwisie na dłużej, to my otrzymamy na ten 

czas urządzenie zastępcze, a serwisanci pomo-

gą nam w przeniesieniu danych. Sprzęt zastęp-

czy na czas naprawy jest wypożyczany bez-

płatnie dla klientów iSpot oraz za niewielką 

opłatą dla pozostałych klientów.

Niestety taki komfort mają na razie tylko klien-

ci z Warszawy, ale na pocieszenie dla wszyst-

kich z innych miast przygotowano usługę ser-

wisu "door to door". Nawet nie będziemy 

musieli ruszać się z domu, gdyż przyjedzie do 

nas kurier ze sprzętem zastępczym i zabierze 

nasz do naprawy, a po jej zakończeniu dostar-

czy nam urządzenie do rąk własnych.

W najbliższym czasie możecie mieć okazję do 

skorzystania z serwisu, jeśli wasz iPhone 5 kwa-

lifikuje się bezpłatnej wymiany baterii. Wymia-

na, jak większość napraw, będzie przeprowa-

dzana bezpośrednio w serwisie iSpot i może 

zostać wykonana nawet od ręki o ile na maga-

zynie będą dostępne baterie. Maksymalnie zaś 

potrwa to około 2 dni. Na ten czas dostaniecie 

oczywiście zastępczego iPhone'a 5.

Trzymam kciuki za serwis iSpot i doprowadze-

nie do standardów obowiązujących w Apple 

Store, czyli wymianie uszkodzonego sprzętu 1:1, 

od ręki i na poczekaniu.

@norbertcala 

http://www.twitter.com/norbertcala


http://philips.pl
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LIFESTYLE MACUSERA
NORBERT CAŁA

NEAT ICE KIT – CENA OK. 200 ZŁ
Kostka lodu to niby coś banalnie prostego, 

a jednak wyprodukowanie takiej idealnie prze-

źroczystej to sztuka. Odpowiednie narzędzie 

pod nazwą Neat Ice Kit sprzedaje Studio Neat, 

czyli firma znana z tego, że wypuściła uchwyt 

dla iPhone’a Glif. Zestaw składa się z formy na 

lód, noża oraz worka do kruszenia lodu i in-

strukcji. Co ciekawe − to działa, a większość in-

nych sposobów na przeźroczysty lód nie.

OMEGA SPEEDMASTER APOLLO 11 45TH 
ANNIVERSARY LE – CENA OK. 25 000 ZŁ
W tym roku mija 45. rocznica lądowania na Księży-

cu i pierwszego kroku Neila Armstronga. Miał on wte-

dy na ręku zegarek Omega Speedmaster. Teraz, aby 

uczcić tę okazję, wyszła limitowana do 1969 sztuk edy-

cja tego zegarka. Zegarek wykonany jest z tytanu i wy-

kończony 18-karatowym złotem. Na nadgarstku trzy-

ma się dzięki paskowi NATP. Napędza go zaś Caliber 

Omega 1861 z manualnym naciągiem i rezerwą chodu 

48 godzin.

PHILIPS BEARD TRIMMER 9000 – CENA OK. 459 ZŁ
Temat ten dotyczy większości naszych Czytelników. Czasem 

trzeba się ogolić. Jedni robią to klasycznie, inni wolą wyszu-

kane stylizacje. Dla tych drugich idealny będzie Philips Beard 

Trimmer 9000. Czyli trymer z laserową prowadnicą ułatwia-

jącą finezyjne golenie. Za samo golenie odpowiedzialne są 

dwustronne ostrza o szerokości 32 mm i 15 mm z 17 nastawa-

mi długości golenia, pozwalającymi dobrać długość zarostu od 

0,4 mm do 7 mm.

http://youtu.be/zA-9E4Jpe8A


http://zgsklep.pl


KINETISE 
– PROGRAMOWAĆ MOŻE KAŻDY

DOMINIK ŁADA

Rozmowa z Piotrem Pawlakiem, prezesem Kinetise.com.
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Masz pomysł na aplikację i nie możesz znaleźć dewelopera, który ją dla Ciebie napi-

sze? Cena, jaką Ci ktoś zaproponował, jest kosmiczna? Boisz się, że ktoś wykorzysta 

Twój pomysł na aplikację? Okazuje się, że teraz możesz wszystko, no prawie wszystko, 

sam zrobić. O Kinetise.com rozmawiam z jego twórcą i prezesem Piotrem Pawlakiem.

Dominik Łada: Secret Service, Reset, Valhalla… dziennikarz zajmujący się ga-
mingiem tworzy Kinetise. Twoje nowe dziecko, z tego co zobaczyłem na żywo, 
wygląda na niezłą rewolucję. Powiedzcie, o co w tym wszystkim chodzi?
Piotr Pawlak: Chodzi o tworzenie apek na komórki. Nie ma to zupełnie związku 

z moją dziennikarską przeszłością. Rozdział gamingowy w moim życiu zamknął się 

dość dawno temu. Założyłem firmę FUN and MOBILE – software house – która sobie 

całkiem nieźle radzi, a oprócz obsługiwania różnych klientów wymyśliliśmy projekt, 

który wypuszczamy na rynek pod własną banderą.

Tworzenie aplikacji na komórki, a raczej na smartfony, to złożony proces. Star-
tując z Kinetise, chcecie zamieszać na rynku. Dajecie produkt, dzięki któremu 
statystyczny Kowalski może zamienić się w dewelopera pełną gębą i to od razu 
multiplatformowego.
Dokładnie taki jest cel projektu. Jako software house dostaliśmy wiele zapytań ofer-

towych, na które odpowiedzieliśmy, ale te odpowiedzi nie spodobały się klientom. 

Powód był praktycznie zawsze ten sam – pieniądze. Tworzenie aplikacji jest bardzo 

drogą zabawą, ktoś policzył, że 17 razy droższą niż tworzenie stron internetowych. 

A żeby było śmieszniej, to większość tych projektów miała wiele cech wspólnych, 

wiele podobieństw. Znaleźliśmy je, zautomatyzowaliśmy, wymyśliliśmy, jak łatwo 

przedstawić je użytkownikowi i dzięki temu stało się możliwe zaoferowanie tworze-

nia aplikacji praktycznie każdemu. Teraz wystarczy mieć pomysł na swoją apkę, a Ki-

netise zajmie się resztą.

Czyli Kinetise jest usługą polegającą na umożliwieniu tworzenia całkiem złożo-
nych aplikacji dla smartfonów, dzięki kreatorowi obsługiwanemu przez prze-
glądarkę www, de facto bez potrzeby znajomości kodowania?
Po stokroć tak. Kinetise to kreator online, niewymagający umiejętności kodowania. 

W jego centralnym punkcie widzisz smartfona, a poniżej dostępne widżety działające 

w systemie drag and drop. Przeciągając je w odpowiednie miejsca, tworzysz w cza-

sie rzeczywistym swoją aplikację. Uwierz mi, że nie da się tego prościej zrobić. Musisz 

mieć tylko pomysł i wiedzieć, co Twoja aplikacja ma robić.
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Czyli ile czasu zajmuje stworzenie aplikacji poprzez Kinetise od momentu zalo-
gowania do publikacji w sklepie?
To zależy, jak skomplikowaną aplikację chcesz stworzyć. Te najprostsze to kwestia kil-

kunastu minut w edytorze. Sam widziałeś, jak na prezentacji stworzyliśmy apkę iMa-

gazine w 10 minut. Ale oczywiście, te bardziej skomplikowane zajmą dłużej. Na przy-

kład w niecałą dobę wyklikaliśmy klona aplikacji Facebook. Po zaprojektowaniu apki 

w kreatorze zostaje ona automatycznie skompilowania do natywnych wersji wszyst-

kich systemów operacyjnych – ten proces trwa u nas 2 minuty i de facto zastępujemy 

nim kilkumiesięczną pracę zespołu programistów i testerów. Dwie minuty! Ostatnia 

część, czyli wysłanie do sklepów i czekanie na certyfikację, jest najdłuższa i niestety 

niezależna do nas. Czekanie na akceptację apki przez sklepy, a zwłaszcza sklep Apple, 

może potrwać nawet 5 dni.

Wszystkich systemów operacyjnych? Czyli jakich?
iOS, Android, Windows Phone, a w przyszłości również Blackberry i J2ME, o ile te dwa 

ostatnie przetrwają na rynku.

Żeby było jasne – na starcie celujecie tylko w smartfony, nie tablety.
Zgadza się. Zależało nam na wdrożeniu zasady „Design Once. Deploy Everywhere”, 

czyli użytkownik projektuje aplikację raz, a po chwili jest ona dostępna na wszystkie 

smartfony naraz. Ale na smartfony. Na tablety trzeba projektować zupełnie inny in-

terfejs, więc musielibyśmy się pożegnać z pierwszym członem reguły, czyli „Design 

once”. Niewykluczone, że kolejnym naszym projektem będzie Kinetise na tablety.

Wróćmy do kwestii publikacji aplikacji. Kowalski chce stworzyć swoją własną 
aplikację. Nie może dogadać się z żadnym deweloperem, bo jest za drogo, brak 
z nim kontaktu, albo nie chce, aby jego genialny pomysł ktoś poznał i poten-
cjalnie wykorzystał do własnych celów. Kowalski loguje się na Kinetise, projek-
tuje swoją aplikację, klika „Publikuj” i… przez kogo jest ona faktycznie publi-
kowana – przez Kowalskiego czy przez Was?
To zależy od woli Kowalskiego. Jeżeli Kowalski ma swoje konta deweloper-

skie w app store’ach, aplikacja może być przez nie opublikowana. Jeżeli nie 

ma – aplikacja może wisieć na koncie Kinetise. Żaden z tych wariantów nie jest 

przez nas ani bardziej preferowany, ani droższy, ani tańszy.



   /   WYWIAD   /   29Kinetise – programować może każdy

Czyli co kto woli lub może. Wygodne. Kinetise nie tworzy webowych apli-
kacji, opartych na HTML5 tylko prawdziwe, natywne. Jaki framework jest 
wykorzystywany?
Żaden konkretny do budowy całości typu PhoneGap czy coś podobnego – kod wy-

generowanej aplikacji jest w całości natywny i był tworzony od zera i osobno na każ-

dą platformę. Oczywiście nasi programiści posługiwali się różnymi dostępnymi bi-

bliotekami do obsługi np. połączeń z internetem, synchronizacji danych itp., ale to są 

standardowe praktyki przy programowaniu natywnych aplikacji. Te apki są naprawdę 

natywne do szpiku kości i działają bardzo płynnie.

Z tego co znam rynek, to nie ma takiego produktu jak Wasz. Pomysł i wyko-
nanie w Polsce. Rewelacja. Dlaczego nikt na to wcześniej w takim zakresie nie 
wpadł? A może cynicznie nie chciał sobie odbierać rynku – w końcu, jako so-
ftware house, stworzyliście sami sobie konkurencję.
Mamy świadomość, że podcinamy gałąź, na której sami siedzimy, ale ta rewolucja 

musiała się prędzej czy później dokonać i cieszymy się, że to my ją przeprowadzamy. 

Inna sprawa, że gdybyśmy na początku tego projektu wiedzieli, ile to będzie pracy, 

czasu, potu i łez, to pewnie byśmy się nie zdecydowali pójść tą drogą. Ale z każdym 

tygodniem prac efekty podobały nam się coraz bardziej, jakoś nie mogliśmy przestać 

i szczęśliwie dotarliśmy do punktu, w którym możemy naszą platformę oddać w ręce 

użytkowników z całego świata.

Kinetise już działa jako otwarta beta. Czyli każdy już może z niego korzystać?
Tak.

Jeśli możesz się pochwalić, to zdradź proszę, ile już jest gotowych aplikacji 
dzięki Kinetise. Gdzie, w jakich krajach, macie najwięcej klientów? W końcu 
ostatnio napisał o Was nawet TechCrunch.
Pierwsze aplikacje zaczynają się pojawiać w sklepach, zaraz będzie to kilkanaście po-

zycji, ale zadaj mi proszę to samo pytanie za miesiąc – sam jestem ciekaw, jakiej od-

powiedzi będę Ci w stanie udzielić. Większość klientów jest z USA, ale są też z Polski 

(pozdrawiamy pizzerię Al Capone z Inowrocławia), a ostatnio zaczęliśmy nawet budo-

wać apkę dla portalu społecznościowego z Nigerii.

Perspektywy są świetne. To teraz najważniejszy temat dla zainteresowanych 
– ile to wszystko kosztuje?
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Projektowanie aplikacji jest za darmo, czym od razu przebijamy ofertę wszelakiej ma-

ści serwisów do projektowania aplikacji. Kiedy już jesteś zadowolony z tego, co stwo-

rzyłeś, i chcesz opublikować aplikację w app store’ach, musisz wnieść jednorazową 

opłatę w wysokości 999 dolarów. I to wszystko – nie ma potem żadnych opłat utrzy-

maniowych, comiesięcznych czy uzależnionych od liczby pobrań. To najprostszy mo-

del, jaki jest na rynku.

999 dolarów to sporo jednak jak dla Kowalskiego – średnia krajowa. Czy w tej 
kwocie zawierają się aktualizacje aplikacji stworzonej dzięki Kinetise? Czy 
w ogóle planujecie jakieś inne pakiety cenowe?
Pierwsza aktualizacja jest za darmo. Za kolejne aktualizacje trzeba będzie zapłacić, 

choć oczywiście mniej niż za pierwszą publikację. Jeszcze ostatecznie tego nie okre-

śliliśmy, ale planujemy wprowadzenie pakietu 2 aktualizacji za 300 lub 3 za 500 dola-

rów. Inne modele biznesowe będziemy ogłaszać niebawem.

Kinetise wygląda świetnie. Pomysł na biznes obiecująco. Trzymamy kciuki 
i czekamy na wieści o aplikacjach, jakie dzięki Wam powstaną. Dziękuję bardzo 
za rozmowę.
My również dziękujemy i zachęcamy do korzystania z naszej platformy!



w w w.tp -l ink .com.pl 

Router TP-LINK M5360 to mobilny hotspot 3G, który jednocześnie pozwala na naładowanie baterii Twoich przenośnych urządzeń. 
To rozwiązanie dla wszystkich, którzy lubią (lub po prostu muszą) być zawsze w zasięgu Internetu. Pojemność akumulatora na 
poziomie 5200mAh umożliwia do 17 godzin pracy samego urządzenia, a w międzyczasie doładowanie baterii smartfona lub tabletu. 
Po zainstalowaniu w routerze karty SIM od operatora, będziesz mógł korzystać z Internetu na wszystkich swoich urządzeniach lub 
udostępnić łącze znajomym.

Więcej mobilnych rozwiązań TP-LINK na stronie: www.tp-link.com.pl

Przenośny
hotspot 3G

Przenośny router z bankiem enargii M5360

z bankiem energii 
5200mAh

5200mAh

16-17 godzin

M5360

http://tp-link.com.pl
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A

TEN FELIETON POWINIEN 
BYĆ O IPHONIE 6

PAWEŁ LUTY

Ale ten felieton, choć powinien, nie będzie dotyczył iPhone’a 6. Mam takie bolesne 

przeświadczenie, że, tak jak w przypadku iPhone’a 5s, najważniejsze rzeczy o tym 

telefonie już wiemy. Widziałem już tyle mockupów i pseudoprototypów, że jego 

wygląd pewnie mnie nie zaskoczy. A nowe funkcje i software? Też już mniej wię-

cej wiem, czego się spodziewać – postawienia na zdrowy styl życia. No i wciąż cze-

kam na iWatcha. Pewnie tej jesieni w końcu się go doczekam. Niestety, nie czuję aż 

tak dużego podniecenia premierą iPhone’a 6, żeby poświęcać mu ten felieton. (Je-

śli tytuł mojego felietonu do październikowego iMaga będzie brzmiał „Ależ się myli-

łem!” lub „Odszczekuję!”, to będzie to oznaczać, że kopara mi opadła w dniu premie-

ry iPhone’a 6).

Zdecydowanie wolę wejść w buty mojego redakcyjnego kolegi Jaśka Urbanowicza 

i napisać o… kinie. A właściwie o jednym człowieku, którego śmierć wciąż przeży-

wam. Jak łatwo się domyślić, chodzi mi o Robina Williamsa. To zdecydowanie lepszy 

temat niż iPhone 6. (Vide: poprzedni nawias).

Kiedy dowiedziałem się, że aktor, którego znam z takich filmów jak „Człowiek przy-

szłości” (strasznie kiepsko przetłumaczony tytuł, swoją drogą), „Buntownik z wybo-

Skoro jest wrzesień, to zobaczymy nowego iPhone’a. Tym razem, przynajmniej tak możemy 

sądzić z różnych przecieków, będzie miał ekran o przekątnej wynoszącej 4,7 cala. Co byłoby 

dużą zmianą w polityce Apple. Zatem ten felieton powinien dotyczyć wielkości nowego 

flagowca giganta z Cupertino, moich oczekiwań względem tego urządzenia i wielu innych 

rzeczy związanych z tym smartfonem.
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ru” (te tłumaczenia…), „Między piekłem 

a niebem”, „Flubber”, „Good Morning, 

Vietnam”, „Jumanji”, „Pani Doubtfire”, 

„Zabaweczki”, „Przebudzenia”, „Sto-

warzyszenie Umarłych Poetów”, „Bez-

senność”, „Zdjęcie w godzinę”, „Fisher 

King” czy „Świat według Garpa”, to nie 

mogłem w to uwierzyć. Zacząłem so-

bie przypominać filmy z jego udziałem. 

Moje ukochane filmy. I zrozumiałem, 

jak ważną postacią był w moim życiu.

Z filmu „Good Morning, Vietnam” dowiedziałem się, że wojna to nie tylko dzielni żoł-

nierze walczący na froncie. To także wszyscy ci, którzy sprawiają, że młodzi i pięk-

ni mają co jeść, w co się ubrać i tak dalej. Ze „Świata według Garpa” dowiedziałem 

się, kim są transwestyci i jakie zagrożenia niesie ze sobą uprawianie seksu oralnego 

w zaparkowanym samochodzie. Oraz że dzieci też umierają. Co było dla mnie szo-

kiem w momencie, kiedy mając jakieś 12 lat, po raz pierwszy widziałem ten film.

Z „Flubbera” wiem natomiast, że nie można być głąbem i wierzyć w to, że da radę 

zmienić prawa fizyki. I tak, próbowałem ożywić własnoręcznie zrobioną galaretkę. 

Użyłem do tego dwóch kabelków, żarówki wymontowanej z samochodu-zabawki 

i gniazdka elektrycznego. Korki wywaliło tylko w naszym pionie, nie w całym bloku. 

Na szczęście.

Adam Parish z „Jumanji” pokazał mi fantastyczny świat oraz potwierdził, iż małe 

małpy to wredne zwierzęta są. Nauczył także tego, że warto jest się słuchać rodzi-

ców, bo konsekwencje nieposłuszeństwa mogą być poważne. Jednakże chciałbym 

mieć przy sobie tę grę i wyrzucić odpowiednią liczbę oczek…

Robin Williams w „Zabaweczkach” bawił mnie przednio. Pamiętam, że był to jeden 

z tych filmów, które najczęściej braliśmy z wypożyczalni kaset VHS. Dla młodszych 

Czytelników: kiedyś były takie urządzenia jak magnetowidy, odpowiednik dzisiej-

szych DVD i Blu-rayów, które służyły do odtwarzania kaset video, dzisiaj mamy płyty, 

a te kasety można było wypożyczać ze specjalnych wypożyczalni, odpowiedników 

dzisiejszych serwisów VoD.

Ten felieton powinien być o iPhonie 6

Jeśli tytuł mojego felietonu do 
październikowego iMaga będzie 
brzmiał „Ależ się myliłem!” lub 
„Odszczekuję!”, to będzie to 
oznaczać, że kopara mi opadła 
w dniu premiery iPhone’a 6



   /   FELIETONY   /   34

Pamiętam też, jak miłości do rodziny 

uczył mnie bohater filmu „Między pie-

kłem a niebem”. Dzisiaj mam własną 

rodzinę – cudowną córkę i wspaniałą 

żonę – i jestem pewien, że także byłbym 

w stanie przejść całe piekło, czyściec 

oraz raj, żeby je odnaleźć. Pamiętam 

również wrażenia wizualne, jakie zrobił 

na mnie ten film. Po jego obejrzeniu za-

cząłem doceniać w filmach coś takiego 

jak zdjęcia. Do tej pory ważniejsze były 

dla mnie historie i emocje. Po tym filmie 

obrazy stały się z nimi równorzędne.

„Zdjęcie w godzinę” oraz „Bezsenność” pokazały mi natomiast ciemną stronę Robi-

na Williamsa, która… mnie uwiodła. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak cie-

pły, zazwyczaj rubaszny i zabawny człowiek może stać się takim… zimnym draniem. 

Doceniłem wtedy nie tylko dar śmiechu Williamsa, ale i jego kunszt aktorski.

Jednak najważniejszym, dla mnie, filmem Robina Williamsa był „Człowiek przyszło-

ści”. Z otwartą buzią śledziłem historię maszyny, która powoli, powoli stawała się 

człowiekiem. To ten film sprawił, że zacząłem interesować się nowymi technologia-

mi. To ten film sprawił, że zacząłem sobie zadawać pytania o granice człowieczeń-

stwa. To dzięki temu filmowi przekonałem się, że jest w życiu coś dużo ważniejszego 

od przelotnej przyjemności, pełnego brzucha i tego, żeby w miarę fajnie sobie żyć. 

Przez całe życie trzeba uczyć się uczuć. Swoich i innych ludzi.

Robin Williams był ze mną przez całe życie. Pokazał mi szeroką paletę uczuć. Dawał 

mi uśmiech, ale i do myślenia. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, że odszedł.

Następnego dnia po tym, jak dotarła do mnie ta niewiarygodna wiadomość, rozma-

wiałem o niej z kolegą. Stwierdził, że nie rozumie, dlaczego przeżywam śmierć ak-

tora. Przecież zmarł tylko rzemieślnik. Niby jak mam czuć z nim jakąś więź. Opowie-

działem mu wtedy o tym, o czym tu napisałem. Zrozumiał.

@PawelLuty

Ten felieton powinien być o iPhonie 6

Z filmu „Good Morning, Vietnam” 
dowiedziałem się, że wojna to nie 
tylko dzielni żołnierze walczący na 
froncie. To także wszyscy ci, którzy 
sprawiają, że młodzi i piękni mają 
co jeść, w co się ubrać i tak dalej. 

http://www.twitter.com/PawelLuty
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R
Dotarłem do raportu jednej z czołowych firm zajmujących się badaniami rynkowymi na temat 

rynku tabletów w Polsce. Dane są ciekawe, dlatego przekazuję je Wam pod dyskusję. Niestety 

w raporcie nie podano cyfr odnośnie ilościowej sprzedaży sprzętu, tylko udziały procentowe 

poszczególnych producentów w „torcie”. Raport dotyczył okresu od maja 2013 do maja 2014.

DOMINIK ŁADA

Rozmawiając z wieloma producentami akcesoriów, bardzo często słyszę, że ry-

nek na świecie już nasycił się tabletami. Oczywiście tablety to nie tylko iPady, ale 

ten produkt, ze zrozumiałych względów, najbardziej nas interesuje. Przegląda-

JAKI JEST RYNEK 
TABLETÓW W POLSCE?
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jąc wyniki kwartalne Apple, widzimy, że sprzedaż iPada spada już drugi kwartał. 

Oczywiście w Polsce mamy pewien poślizg względem rynku światowego, ale 

myślę, że i u nas niebawem będzie podobna sytuacja.

Dlaczego tak uważam? Bo ci, co mieli 

kupić tablety, bez względu na markę, 

już je kupili. Prawdopodobnie tylko 

część z nich będzie zmieniała tablet 

na nowszy model. Podejrzewam też, 

że teraz będzie postępowała tenden-

cja zamieniania tabletów na większe 

telefony – phablety. Prawdopodobnie 

dlatego Apple zdecyduje się na więk-

szego iPhone’a – nie tylko ze względów technologicznych, ale według mnie 

przede wszystkim ze względu na tendencje rynkowe. Ludzie wolą mieć jedno 

urządzenie, które będzie służyło do większej liczby zastosowań. Duży smartfon, 

phablet, ma te same możliwości co tablet, a jednocześnie jest telefonem i mimo 

wszystko łatwiej go ze sobą zabrać. Z drugiej strony, być może, nasze rozważa-

nia na temat 5,5-calowego iPhone’a są tylko swego rodzaju wishful thinking… 

w końcu nie mamy praktycznie żadnych przecieków od producentów akceso-

riów, zupełne inaczej jest w przypadku iPhone z ekranem 4,7". Być może 5,5" bę-

dzie dużo później albo w ogóle, ale nie zmienia to faktu, że uważam, iż duże 

smartfony będą w pierwszej kolejności kanibalizować mniejsze tablety, a w dal-

szej większe.

No dobra, to przejdźmy do konkretnych liczb. Pamiętajcie, że niektórzy produ-

cenci występują na rynku pod różnymi nazwami, też jako OEM, tak że dlatego 

może być niespodziewana pozycja niektórych marek.

W ostatnim roku (05.2013-05.2014) w Polsce sprzedano 1,629 mln table-
tów, z czego 97,6% są to tablety z iOS i Androidem, a 2,4% z Windowsem. Rynek 

wzrósł generalnie o 76% względem poprzedniego roku. Sprzedaż wszystkich 

producentów w ciągu roku została oceniona na 1,056 mld PLN.

54,9% rynku stanowią tablety 7". 15,4% są to tablety 8", do których wliczany jest 

iPad mini. 27% rynku są to tablety 10", do których zaliczane są „duże” iPady. Cie-

Rozmawiając z wieloma 
producentami akcesoriów, bardzo 
często słyszę, że rynek na świecie 
już nasycił się tabletami.

Jaki jest rynek tabletów w Polsce?
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kawe, że tablety 10" zmniejszy-
ły swój udział w rynku o 11,4% 
względem poprzedniego roku.

Teraz co najciekawsze – udział ryn-

ku ze względu na producentów. 

W maju 2014 22,6% miał Samsung. 

Drugie miejsce ma Lenovo z 15,4%. 

Trzeci jest Prestigio 7%. Następnie 

GoClever z 6,8%, Lark 6,6%. Potem 

Asus 5,8%. Apple jest na siódmej pozycji z 5% udziałem.

Przejdźmy teraz do zestawienia dotyczącego rozmiaru ekranów. Skupię się tylko 

na dwóch – 8" i 10" – czyli tych, gdzie swoje produkty ma Apple.

Wśród tabletów 8" nastąpiła bardzo duża zmiana. W ciągu roku rynek wzrósł 
o 288% i de facto z dominacji 5 marek, mocno się rozdrobnił. W maju 2013 

wśród 8" rządził Prestigio z 35,9% rynku, obok Apple z 32,5%. 7,8% miał GoClever, 

a 7,2% Pentagram. Reszta to był plankton. W maju 2014 sytuacja wygląda zdecy-

dowanie inaczej. Kilku producentów ma bardzo zbliżone do siebie wyniki. Sam-

sung ma 16,2%, Prestigio 16,4%, Lenovo 11,8%, GoClever 11,4%, a Apple 9,7%. 
Apple zanotowało największy spadek udziałów.

W 10" tabletach też nastąpiły duże zmiany. Tutaj udział Apple, o dziwo, wzrósł 
w ciągu roku, choć cały segment spadł o 17,3%. W maju 2013 liderem był Samsung 

z 38,3% rynku. Drugi był Modecom z 13,5%. Trzeci GoClever 8,5%. Czwarty Apple 

z 7,4%. W maju 2014 liderem został Lenovo z 27,9%. Samsung spadł na drugie miejsce 

z 27,5%. Na trzecie wskoczył Apple z 9,9%. Na czwartym pojawił się Asus z 8,8%.

Przeglądając raport, zastanowiłem się też nad samym Microsoftem. W raporcie 

tablety z Windowsem, bez względu na wielkość ekranu, stanowią tylko 3,1% 
rynku (05.2014). To niewiele. Ale sytuacja może się diametralnie zmienić w naj-

bliższym czasie. Odkąd stery w Microsofcie przejął Satya Nadella, widzimy 

ogromne zmiany w firmie. Potwierdzają je też producenci współpracujący z Mi-

crosoftem. Z ich wypowiedzi słychać jedno – entuzjazm. Nadella przyszedł i za-

czął robić porządki. Zaczął od jednej, ale jak ważnej rzeczy – udostępniania 

W 10" tabletach też nastąpiły duże 
zmiany. Tutaj udział Apple, o dziwo, 
wzrósł w ciągu roku, choć cały 
segment spadł o 17,3%.

Jaki jest rynek tabletów w Polsce?
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dla producentów sprzętu 
oprogramowania za darmo. 

Tak, od zmiany szefa, według 

moich informacji od produ-

centów, płacą oni za Windows 

oraz Office… zero. To znaczą-

co wpływa na koszt sprzętu 

na półce. Niedawno miałem 

w ręce tablet z Windows 8.1 

jednego z polskich producen-

tów. Nieźle wykonany, 8", z ekranem chyba 1280×720 pikseli. Będzie kosztował 

na półce w sklepie ok. 500 zł. W cenie będzie Office i będzie można do niego 

podłączyć zewnętrzną klawiaturę i myszkę oraz monitor. To jest prawdziwa era 

post-PC. Kowalski za 500 zł, cenę, na którą każdy będzie mógł sobie pozwolić, 

będzie miał następcę swojego blaszaka lub nawet laptopa i będzie miał wszyst-

ko, co miał do tej pory, a jednak więcej – będzie miał dodatkowo też tablet. Nie-

stety przy takich cenach i możliwościach skierowanych do statystycznego Ko-

walskiego iPady, i tym bardziej Androidy, przegrywają.

Obawiam się, że w najbliższym czasie będziemy świadkami dużych zmian na 

rynku tabletów. Czyżby powrót Microsoft? Być może. W końcu ludzie znają kom-

putery z Windows „od zawsze” i były do tej pory jako standard. Z zaciekawie-

niem przyglądam się Apple i trzymam kciuki, aby te zapowiedzi, które Tim Cook 

snuje od kilku lat, że będzie coś ekstra, okazały się prawdziwe, bo może się oka-

zać, że tym razem będzie za późno…

Nadella przyszedłł i zaczął robić 
porządki. Zaczął od jednej, ale jak 
ważnej rzeczy – udostępniania 
dla producentów sprzętu 
oprogramowania za darmo.

Jaki jest rynek tabletów w Polsce?

@dominiklada
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NNie minęło jeszcze pół godziny od rozesłania zaproszeń na imprezę 9.9.2014 

a świat już wywrócił się do góry nogami. Pojawiły się nawet oferty sprzeda-

ży (przestarzałych już przecież!) iPhone’ów 5s. Razem ze wszystkimi akcesoria-

mi. Przecież Apple pokaże coś nowego. Co by to nie było, można brać w ciemno 

i najlepiej dwa – jedno dla siebie, a drugie dla kolegi.

Nabijam się teraz trochę, ale eventy Apple to wydarzenia magiczne. Nic nie 

budzi większych emocji, no chyba że oblewanie się wiadrem wody z kostka-

mi lodu. Nie, to jednak bez porównania. Przepraszam, miałam już więcej nie 

żartować.

Chciałam powiedzieć, że teraz dopiero się zacznie. Ten cały fenomen polega na 

tym, że co by się nie stało, to i tak się zacznie. Bo w przypadku innych firm czę-

sto kończy się, zanim się jeszcze zaczęło.

Jest też i inny fenomen, również z tej samej paczki: na początku wszyscy hejtują 

nowe pomysły Apple. Apple zrezygnowało ze stacji dyskietek! Hejt! Apple zabi-

ło Classica! Hejt! Apple przeszło na Intela! Hejt! Apple zrobiło telefon! Hejt! Apple 

zrobiło iPada! Hejt! Apple zrezygnowało z CD! Hejt! Apple pokaże coś 9. wrze-

śnia! Hejt! Hejt! Hejt! Następnie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszy-

scy kupują to znienawidzone urządzenie i na ulicach widać dwie grupy przed-

miotów – produkt od Apple i jego liczne podróbki. Jak to? Nie masz nowego 

iPhone’a?! No przecież wiocha i HEJT!

FENOMEN APPLE
Nie ma drugiej takiej firmy jak Apple. Po prostu nie ma i już.

KINGA OCHENDOWSKA
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Cokolwiek Apple pokaże – większy telefon czy opasko-zegarko-podskórny chip 

na procesorze A10 – zaraz pojawią się głosy niezadowolenia, że to nie takie, jakie 

ktoś sobie wymarzył. „Ten nowy iPhone jest do kitu, po co oni zrobili taką kro-

wę?! A na marginesie, który jesteś w kolejce a Apple Store w Londynie? Aaaa, je-

dziesz do Drezna? To do zobaczenia po powrocie!”

A wszystko to dlatego, że Apple rozesłało biało-szarą grafikę z datą i napisem: 

„Chcielibyśmy móc powiedzieć więcej”. No widział ktoś kiedyś coś takiego?

Ja zapewne też kupię ów tajemniczy produkt/produkty od Apple. Co ja mówię 

– na pewno kupię. No jasne, że tak. Zaraz potem, jak już zostaną przetestowa-

ne, sprawdzone i będą działały jak trzeba, czyli wyjdą z wieku problemów dzie-

cięcych. Jak by  na to nie spojrzeć, Apple ma największą pulę beta-testerów na 

świecie. Na dodatek takich, którzy chcą za możliwość testowania zapłacić spo-

re pieniądze. No powiedzcie sami – która firma może się pochwalić tym samym? 

Gdyby Apple produkowało leki, wszyscy łykaliby drażetki z błogim uśmiechem 

na twarzy. Niech to jasny gwint.

Nie zrozumcie mnie źle – ja bardzo kocham pro-

dukty Apple. Wszystkie, jak jeden mąż. Natomiast 

w chwilach takich jak ta, w wirze przedpremierowe-

go entuzjazmu, włącza mi się tryb ironiczno-sarka-

styczny. Bo rozumiem ludzi, którzy zawodowo zaj-

mują się produktami Apple. Jak chce się żyć, trzeba 

być na czasie. Trzeba pojechać, wziąć do ręki, zo-

baczyć jak leży, opisać. Bo przecież wszyscy będą 

chcieli o tym przeczytać. Taki zawód. Ale już użyt-

kowników prywatnych, to zupełnie nie rozumiem. 

ZU telefon ma po to, żeby działał. Jest rzeczą wiado-

mą, że pierwsza iteracja nowego modelu cierpi za-

zwyczaj na różne dolegliwości, które poprawiane są 

w wersji drugiej. Nie lepiej zatem poczekać i zoba-

czyć, niekoniecznie na własnej skórze, czy te dole-

gliwości są czymś, z czym da się żyć? Zwłaszcza, że 

żeby z nimi żyć trzeba będzie najpierw zapłacić kil-

kaset dolarów/funtów/euro?

Fenomen Apple

Nie zrozumcie mnie 
źle – ja bardzo kocham 
produkty Apple. 
Wszystkie, jak jeden mąż. 
Natomiast w chwilach 
takich jak ta, w wirze 
przedpremierowego 
entuzjazmu, włącza 
mi się tryb ironiczno-
sarkastyczny.
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Więc ekscytuję się spokojnie i po ci-

chu. Mam nadzieję, że Apple pokaże 

jednak wearables, zwłaszcza w kon-

tekście współpracy z NIKE i nieukry-

wanego przywiązania Tima Cooka 

do fuelbanda. Taki produkt, nieko-

niecznie zegarek, jest potrzebny. 

Mam również nadzieję, że pokażą 

większego iPhone’a, w przeciwień-

stwie do wielu redakcyjnych kolegów, z wyłączeniem Dominika. Dominikowi 

przybijam piątkę – większy iPhone jest potrzebny. Mam nadzieję, że wszystkie 

te urządzenia będą ze sobą współpracowały bezproblemowo, dzięki czemu bę-

dziemy mogli zapomnieć o technikaliach i cieszyć się rozbudowanym ekosyste-

mem. Ale z zakupem poczekam, aż nowe rozwiązania zostaną przetestowane 

i poprawione. Takie podejście nakazuje mi logika i zdrowy rozsądek.

Zostawiając za sobą ironiczno-sarkastyczne komentarze, obserwowanie reakcji 

tłumów na premiery nowych produktów Apple zawsze sprawia mi dziką przy-

jemność. Zwłaszcza, że Apple jest mistrzem w ocenianiu rzeczywistych potrzeb 

użytkowników. Microsoft zmienia systemy jak rękawiczki. Co chwila dzieje się 

coś, co reklamowane jest jako rewolucja a wychodzi jak zwykle. Apple zaś, jak 

zwykle dokonuje rewolucji. Drobna, semantyczna różnica. Czasem zastanawiam 

się nawet, czemu inne firmy zabijają się, żeby wypuścić nowe produkty na ry-

nek zanim zrobi to firma z Cupertino. Przecież wystarczyłoby poczekać i starym 

zwyczajem skopiować rozwiązanie. Mają kiepskich menadżerów finansowych, 

te inne firmy. Ot, co.

Jeśli zajmujecie się Apple zawodowo, jedźcie i kupujcie. Przetestujcie dla nas te 

wszystkie tajemnicze cudeńka, o których Apple chciałoby powiedzieć więcej. 

Jeśli jesteście użytkownikami prywatnymi – poczekajcie na opinie tych, którzy 

będą testować – ci ludzie pozwalają Wam oszczędzić na nietrafionych zakupach.

A przede wszystkim – nie sprzedawajcie przed premierą swoich „starych” iPho-

ne’ów. To jest naprawdę passé.

@santee76

Fenomen Apple

Mam również nadzieję, że pokażą 
większego iPhone’a, w przeciwieństwie 
do wielu redakcyjnych kolegów, 
z wyłączeniem Dominika. 

http://www.twitter.com/santee76


http://ispot.pl/
https://www.techmaq.pl/
http://espo.com.pl/
http://www.cortland.pl/
http://www.macforce.pl/
http://www.imad.pl/
http://www.isense.pl/
http://ispace.pl/
http://www.macowiec.pl/
http://www.maclife.pl/pl/index
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NNa co dzień nie zastanawiamy się nad tym, ile do-

mowych urządzeń pobiera prąd. Przyzwyczailiśmy 

się do nich, przestaliśmy zauważać czerwone punk-

ciki sygnalizujące działające urządzenia. A jednak! 

Niektóre rozwiązania, jak urządzenia klasy energe-

tycznej A++ czy energooszczędne żarówki są oczy-

wiste. Inne wydają się nam nie warte zachodu. Oka-

zuje się jednak, że ziarnko do ziarnka i zbierze się 

miarka. Na początku czeka Was trochę pracy, po-

tem jednak możecie cieszyć się energooszczędnym 

domem. Ja cieszę się bardzo, bo nie mam w domu 

gazu. Ogrzewanie, woda, kuchenka – wszystko zu-

żywa prąd. Zatem do dzieła!

1. Zlokalizuj wszystkie urządzenia 
działające na prąd.
Nie, nie wystarczy mieć je w głowie. Należy je 

wszystkie spisać na kartce papieru, zaczynając od 

tych, które prądu zużywają w waszej ocenie najwię-

cej, kończąc na tych, które zużywają go najmniej. Li-

sta powinna zawierać wszystkie sprzęty, wliczając 

w to telefon bezprzewodowy, router internetowy 

i ładowarki.

2. Sprawdź w jakiej jesteś taryfie.
Większość dostarczycieli prądu oferuje różne taryfy, 

różniące się ceną i godzinami obowiązywania sta-

#LIFEHACKER
JAK OSZCZĘDZAĆ PRĄD?

W tym roku zużywam 40% mniej energii 

elektrycznej, niż w latach poprzednich. 

Jeśli tak jak ja zastanawiacie się, co 

możecie zrobić, by oszczędzać prąd, 

poniżej znajdziecie kilka użytecznych rad.

KINGA OCHENDOWSKA
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wek. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, na kolejnej kartce wypiszcie sobie godziny, kiedy taryfy się 

zmieniają.

3. Ogarnij duże sprzęty.
Jest rzeczą oczywistą, że na okoliczność oszczędzania prądu nie przestaniemy ogrzewać domu, 

używać ciepłej wody, prać czy zmywać. Możemy jednak nauczyć się robić to w taki sposób, by 

wilk był syty i owca cała.

• ogrzewanie – zainstaluj kolektory – grzejniki, które pobierają prąd w tańszej, zazwy-

czaj nocnej taryfie a oddają w ciągu dnia.

• woda – nowe bojlery pozwalają na ustalenie czasu, kiedy woda ma być podgrzewana. 

W standardzie, dwa razy dziennie – rano i po południu. W lecie, kiedy wyjeżdżamy na 

wakacje, bojler można wyłączyć. W zimie nie jest to polecane, ponieważ mrozy mogą 

uszkodzić rury i czeka nas kosztowna naprawa. W przypadku starszych bojlerów ko-

nieczny będzie programator, o którym poniżej.

• Pranie, zmywanie – obie te czynności możemy wykonywać w „drugiej taryfie” – no-

woczesne urządzenia w większości posiadają opcję opóźniania lub zegar. W przypad-

ku starszych urządzeń konieczny będzie programator.

4. Sprawdź, które urządzenia potrzebują programatora.
Programator to niewielkie urządzenie, które wpinamy w gniazdko elektryczne. Można je zaku-

pić we wszystkich marketach budowlanych. Jego zaletą jest to, że nie musimy modernizować ca-

łej instalacji elektrycznej, aby uzyskać efekt „inteligentnego domu”. I nie kosztuje wiele! Progra-

mator wpinamy w gniazdko, ustawiamy godziny, w jakich urządzenie ma działać i… zapominamy. 

Od tej pory gniazdko będzie myślało za nas.  Można go używać do programowania bojlera, pral-

ki, zmywarki a nawet ekspresu do kawy, jeśli chcemy by rano obudził nas wspaniały aromat. Zale-

tą rozwiązania jest jego cena i brak konieczności wymiany posiadanego już sprzętu.

5. Ogarnij małe urządzenia
Przyjrzyjcie się sprzętom, które umieściliście na swojej liście. Sprawdźcie, które z nich oferu-

ją opcję oszczędzania energii. Możecie się zdziwić, bo nawet routery internetowe można zapro-

gramować tak, by w czasie, kiedy nie ma nas w domu, przełączały się w tryb energooszczędny. 

Ziarnko do ziarnka…

6. Zainstaluj centralne wyłączniki gniazdek
Tryb oczekiwania został stworzony po to, żeby oszczędzać prąd. Jednak sprzęty działające w tym 

trybie nadal pobierają energię elektryczną i założę się, że na swojej liście macie ich mnóstwo. 

#lifehacker - Jak oszczędzać prąd?
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Zdziwilibyście się, ile kosztują te małe, czerwone światełka, które przestaliśmy już zauważać. Kie-

dy wychodzimy z domu na dłużej, wyłączajmy je przełącznikiem w gniazdku. Jeśli nie chcecie wy-

mieniać gniazdek, możecie po prostu użyć przedłużacza z listwą i wyłącznikiem.

7.  Żarówki energooszczędne
Żarówki to coś, w co warto zainwestować. Nie należy szukać tu kluczowych oszczędności, bo ja-

kość otaczającego nas światła ma wielkie znaczenie. W końcu oczy mamy tylko jedne. Niewłaści-

we oświetlenie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym może powodować depresję i obniżenie 

nastroju. Wybierajcie żarówki z odpowiednią barwą światła, informacja o tym znajduje się na opa-

kowaniu. PRO Tip – żarówki energooszczędne nie nadają się do pomieszczeń, w których przeby-

wamy krótko – takich jak spiżarnie, przedpokoje czy łazienki. W początkowym okresie „rozpala-

nia się”, żarówki energooszczędne potrafią zużywać dużo więcej prądu, niż w trakcie regularnego 

świecenia. Jakość światła jest w tym przypadku również gorsza, bo żarówka nie ma czasu by za-

świecić pełną parą.

8. Drobne rzeczy czynią różnicę
Niezwykle ważne jest również właściwe użytkowanie naszych sprzętów i alternatywy, z których 

możemy korzystać. Poniżej garść drobnych porad – nie dajcie się zwieść – one naprawdę sprawia-

ją, że prądu używamy mniej!

• W czajniku elektrycznym gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz. 

• Do gotowania potraw, które wymagają dłuższego czasu, używaj wolnowaru. Wolnowar gotuje 

przez kilka godzin zużywając dużo mniej energii, niż kuchenka elektryczna. A potrawy smaku-

ją genialnie!

• Gaś światło w pomieszczeniach, których w danej chwili nie używasz.

• Pomyśl o izolacji mieszkania lub domu. Uszczelnij szpary w oknach i drzwiach – nawet jeśli tyl-

ko przy użyciu taniej pasty silikonowej. Efektywność ogrzewania wzrasta natychmiast!

• Wyłączaj urządzenia, których nie używasz - takie jak komputery i ładowarki. Ładowarka, nawet 

po zakończeniu cyklu ładowania, nadal pobiera prąd.

Mam nadzieję, że powyższe rady pomogą wam oszczędzać prąd w sezonie jesienno-zimowym. 

Jeśli macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, którymi chcecie się z nami podzielić, odwiedźcie 

nas na Facebooku lub Twitterze. Zapraszam!

@santee76

#lifehacker - Jak oszczędzać prąd?

http://www.twitter.com/santee76


http://kensington.com
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HELSINKI 2024 
MIASTEM BEZ SAMOCHODU 
O INNOWACJACH ZMIENIAJĄCYCH NASZĄ CYWILIZACJĘ

ŁUKASZ MIROCHA

Władze stolicy Finlandii chcą do 2024 r. sprawić, by posiadanie własnego samo-

chodu przez większość jej mieszkańców stało się zupełnie zbędne. Helsinki już 

wkrótce wdrożą rozwiązanie oparte na kilku trendach: ekonomii współdzielo-

nej, usługach realizowanych w czasie rzeczywistym dzięki aplikacjom mobil-

nym, crowdsourcingu oraz odpowiedniej optymalizacji publicznego transportu 

miejskiego.

Patrząc na ten śmiały zamiar z polskiej perspektywy, plan wydaje się cokolwiek 

szalony. Nasi włodarze ciągle tkwią w XX-wiecznym paradygmacie: więcej sa-

mochodów – więcej dróg – mniej korków. W jakim stopniu sprawdza się to ro-

zumowanie widać np. na stołecznych drogach. Otóż nie sprawdza się. Przyczyn 

leżących u źródła zakorkowanych miast można upatrywać także w kwestiach 

kulturowych – posiadanie w rodzinie jak największej liczby samochodów cią-

gle jeszcze ma świadczyć o jej statusie majątkowym. Poruszanie się transpor-

tem miejskim czy rowerem to dla wielu obciach. Z drugiej strony trudno dziwić 

się obywatelom, skoro Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za jeden z kryte-

riów wykluczenia społecznego uznało ostatnio brak samochodu i kolorowego 

telewizora…

Ekonomia współdzielona, crowdsourcing, internet rzeczy i… smartfon. Nadchodzą miasta 

przyszłości, które nie powstałyby bez rewolucji, rozpoczętej przez Apple.
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Helsinki podążają natomiast za wizją inteligentnego miasta przyjaznego obywa-

telom, które dzięki gromadzeniu danych na temat modeli ich przemieszczania 

się ma dostosowywać transport publiczny do bieżących potrzeb populacji. Wła-

dze dążą np. do tego, by można było wezwać miejski minibus za pomocą aplika-

cji na smartfonie.

Drugim filarem innowacji ma stać się ekonomia współdzielenia. W obszarze 

transportu byłoby to np. dzielenie samochodu wśród sąsiadów. Niedawno spę-

dziłem kilka tygodni w Danii. Jeden z moich współpracowników, profesor Uni-

wersytetu Aarhus opowiedział o modelu, jaki stosuje jego rodzina. Kilka lat temu 

zdecydowali się dzielić samochód z sąsiadami. Okazało się, że nawet przy ta-

kim rozwiązaniu auto często zostaje pod domem. Na co dzień, w obrębie miasta, 

obydwie rodziny poruszają się bowiem na rowerach. W połączeniu z e-zakupami, 

które dostarcza kurier, sytuacje, gdy samochód jest im naprawdę niezbędny, zda-

rzają się stosunkowo rzadko.

Alternatywą dla sąsiedzkiego dzielenia samochodu mogą być usługi takie jak 

Uber, gdzie dzięki aplikacjom mobilnym i płatnością bezgotówkowym „wynaj-

mujemy” samochód z kierowcą, by przejechać pożądaną trasę. Już teraz na pol-

skim rynku działają takie rozwiązania jak iTaxi czy BlaBlaCar. Uber także ogłosił 

zamiar pojawienia się w Polsce.

Kluczowym dla sukcesu takiego modelu inteligentnego miasta jest budowa za-

ufania społecznego. Skandynawia cieszy się jego wysokim poziomem, stąd am-

bitne plany Finlandii czy Danii, które chciałyby zostać pionierami inteligentnych 

miast odpowiadających na potrzeby obywateli. Już dziś usługi takie jak Uber czy 

Airbnb (wynajmowanie swojego domu na czas nieobecności) są tam powszech-

nie akceptowane i stosowane. Z punktu widzenia naukowca, zajmującego się 

społecznymi skutkami innowacji technologicznych, wizja inteligentnego miasta 

z minimalną liczbą samochodów wydaje się interesująca. Cieszy mnie, że po kilku 

latach aplikacyjnego szaleństwa, zaczynają pojawiać się pomysły na zastosowa-

nie nowoczesnych technologii, które obiecują zmianę o skali cywilizacyjnej. By-

łem przekonany, że połączenie smartfonu, chmury i internetu rzeczy może być 

wykorzystane do czegoś więcej niż synchronizacji playlisty między urządzeniami 

czy gaszenia światła w pokoju.

Helsinki 2024 miastem bez samochodu



http://www.376west.com/pl/glosniki-bezprzewodowe-bluetooth/287-creative-woof-5390660186660.html
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PRZEDMIOTY 
PRZESTAJĄ MIEĆ 
ZNACZENIE

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Moja Piątka dużo przeszła. Na początku jednak nic tego nie zapowiadało. Po 

przywiezieniu telefonu z Drezna zapakowałem go w etui od Gear4. Kilka dni 

później dokupiłem folię na ekran, a także zamówiłem wsuwkę filcową. Dotych-

czas o telefony jako tako dbałem, a ten model miał się bardzo rysować. I okazało 

się, że rysy zbierał szybciej niż przeciętny Kowalski ukąszenia komarów podczas 

wakacji nad jeziorem. Odpuściłem, wsuwka gdzieś się zgubiła, etui oddałem 

– jaki będzie, taki będzie.

Kulminacją wydarzeń była przeprawa łódką podczas wyjazdu w czasie ferii. Na 

łodzi – która składała się z 4 desek, 20 krzesełek i silniczka z resoraka – tak trzę-

sło, że postanowiłem telefon schować do kieszeni. Nie minęło parę minut, kie-

dy poczułem, że wysuwa się z niej i spada na podłogę. Na podłodze była spo-

ra dziura, więc na początku poszukiwań założyłem, że iPhone leży na dnie rzeki. 

Czy się przeraziłem? Tak. Ale nie szkoda mi było telefonu. Szkoda mi było tysiąca 

zdjęć, których nie miałem wcześniej okazji gdzieś zgrać. Dopiero w drugiej ko-

lejności zastanawiałem się, skąd wezmę fundusze na kolejnego iPhone’a. Tele-

fon się znalazł, nawet żył i (pewnie) ma się dobrze. Ale sytuacja była potwierdze-

Jeszcze do niedawna za każdym razem, gdy widziałem się z Wojtkiem Pietrusiewiczem, ten 

dokładnie oglądał mój telefon. Później z przerażeniem w oczach mi go oddawał, ponieważ 

za każdym razem mój iPhone był w coraz gorszym stanie. A mi to nie przeszkadzało.
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niem, że dla mnie ważniejsze są usługi, dane, wspomnienia niż sprzęt. Ten ostatni 

można zastąpić. Powiedz, że mój komputer został skradziony, a będę zmuszony 

wybrać nowy model. Powiedz, że wszystkie chmury internetowe świata padły, 

a zobaczysz, jak w ułamek sekundy staję się wrakiem człowieka.

Widać to również było podczas ostatniej przeprowadzki. Na długo przed swo-

im przyjazdem do nowego domu wysłałem tam wszystkie swoje płyty, wszystkie 

książki, wszystkie magazyny. Mimo rozłąki z całą swoją biblioteką, nie narzeka-

łem na brak muzyki czy tekstów do czytania. Nawet gdy okazało się, że transport 

z pudłami nie dotarł na czas, wystarczyła wizyta w wypożyczalni sprzętu mu-

zycznego, aby przestało mi czegokolwiek brakować.

Kiedyś gdy wchodziło się do czyjegoś mieszkania, można było łatwo odczytać 

lokatorów. Wystarczyło spojrzenie na półki, aby poznać ulubionego autora czy 

wykonawcę danej osoby. Dzisiaj do tego wystarczy wizyta na Facebooku czy 

blogu. I pomimo że ma to swoje zalety, w pewnym stopniu wydaje mi się tro-

chę przykre. Sam często trafiam na dawne zdjęcia swoich rodziców czy dziad-

ków albo przedmioty z ich dzieciństwa. Zeszyty mojego Taty wertowałem wiele 

razy. Czy kolejne pokolenia będą czerpały taką samą radość z przeglądania na-

szych kont na Evernote? Wątpię. O telefonach dzisiejszych czasów w ogóle nie 

ma mowy. Bo przecież telefony, z których korzystamy, już dawno będą znisz-

czone. Być może to wszystko działa automagicznie, ale prawdziwa magia wspo-

mnień przepadnie. Szkoda.

Przedmioty przestają mieć znaczenie

@mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel
http://nozbe.com


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=10lHvd


W ostatnim wydaniu iMagazine pisaliśmy o naszych pierwszych Macach. Super historie. 

Ja pisałem o mojej pierwszej miłości do MacBooka Air i zaznaczyłem, że mimo tamtego 

romansu teraz głównie pracuję na moim iPadzie Air.

Ten tablet „działa” i świetnie nadaje się do pracy, nauki i...

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

TEN TABLET „DZIAŁA” 
I ŚWIETNIE NADAJE SIĘ DO 
PRACY, NAUKI I ROZRYWKI
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W tym samym wydaniu pojawił się felieton redakcyjnego kolegi zatytułowany „Ten ta-

blet nie działa”. Jako autora książki „#iPadOnly” oraz kogoś, kto od 2,5 roku pracuje głów-

nie na iPadzie, bardzo mnie ten tekst zaintrygował. Tak bardzo, że postanowiłem napisać 

ripostę w postaci tego felietonu, przekonując Czytelnika, że szczególnie teraz, gdy rusza-

my do pracy i nauki po wakacjach, iPad może okazać się niezwykle pomocny.

Zacznijmy od tego, że iPad to nie Mac (ani PC)
Mam wrażenie, że wiele osób uważa, iż iPad to taki mały komputer bez klawiatury, więc 

powinien działać tak samo jak komputer. Myślą: skoro na Macu mam wszystkie swoje pli-

ki, to gdzie się one podzieją na iPadzie? Jeśli na Macu robiłem coś tak i tak, to czemu nie 

mogę tak samo tego zrobić na iPadzie? Przecież powinno być tak samo, a nawet lepiej, 

prawda?

Otóż nie. Tak nie jest i dlatego wiele osób zaczynających przygodę z iPadem doznaje za-

wodu. Kiedy pisałem w poprzednim wydaniu iMagazine o moim pierwszym Macu, zwró-

ciłem uwagę, że przechodząc z Windows PC na Maca, musiałem się kompletnie prze-

stawić. Musiałem wielu rzeczy nauczyć się od nowa i do tego poznać zupełnie nowe 

programy do robienia tego samego, co poprzednio robiłem na ThinkPadzie. Przejście 

z Maca lub Windowsa na iPada jest jeszcze boleśniejsze, ale z perspektywy czasu – bar-

dzo fajne.

Razem z iPhone’em masz przy sobie dwa komputery
Genialne jest to, że iPhone i iPad chodzą na iOS. Jeśli więc przesiądziesz się na iPada i po-

wrzucasz pliki do chmury (np. Dropbox), dodasz notatki do Evernote’a, zadania – np. do 

Nozbe, masz dostęp do tego wszystkiego także na iPhonie. Co więcej, masz też dostęp 

do tych samych aplikacji, bo większość jest uniwersalna.

Dzięki temu, gdy chcę odpisać na maila, a potrzebuję odwołać się do zewnętrznego do-

kumentu lub notatki, otwieram dokument na iPhonie, a piszę na iPadzie. Pracuję więc na 

dwóch „komputerach” jednocześnie i mam te dwa kompy zawsze przy sobie! Taka „wie-

lozadaniowość” w zupełności mi wystarczy.

Jest jeszcze więcej przykładów
Chcę wysłać PDF-a ze swoim podpisem mailem. Otwieram go w aplikacji GoodReader, 

dodaję swój podpis i tak przygotowanego PDF-a albo wrzucam do Dropboksa, albo od 

razu wysyłam mailem jako załącznik. To jest wbrew pozorom dużo trudniejsze na Macu!
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Chcę robić fajne notatki. Używam Skitcha, Paper by 53 (razem ze stylusem Pencil), Mole-

skine i mogę notować na każdym spotkaniu, a sporządzone zapiski wrzucać do Evernote.

Nauka? Jest na to mnóstwo aplikacji!
Co więcej, na iPada powstało wiele appek edukacyjnych. Polecam rozejrzeć się po App 

Store. Nauka japońskiego, języka migowego – do koloru do wyboru… tym bardziej, że 

przeważnie takie aplikacje są dużo ciekawsze i fajniejsze niż te na Maca.

Praca? Najczęściej używam iPada!

Tak jak pisałem wcześniej – dla mnie podstawa efektywnego działania to trio: Nozbe, 

Evernote i Dropbox. Poza tym iWork i iCloud do pisania tekstów lub pracy na arkuszach 

bądź nad prezentacjami. Oprócz tego kombajny jak GoodReader, aplikacje do zarzą-

dzania treściami w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Pinterest), do czyta-

nia (Pocket, Kindle, iBooks) i do komunikacji (Skype, FaceTime, Hangouts). Jest ich sporo 

i działają wyśmienicie.

W dodatku mój iPad jest całą dobę online. Dzięki 3G/LTE nie martwię się nigdy o internet 

– w domu mam Wi-Fi, na mieście jestem zawsze online. Po prostu działa. Laptopa trzeba 

za każdym razem podłączać za pomocą modemu USB lub szukać hotspota…

Dla wymagających jest jeszcze Microsoft Office na iPada (ja na szczęście nie muszę go 

stosować) i sporo aplikacji do pracy, często bardzo specjalistycznych. Coś, czego na Macu 

zaczyna brakować.

Mała przechwałka – moja własna appka do pisania
Na iPadzie faktycznie brakowało aplikacji dla tłumaczy, korektorów czy redaktorów, która 

umożliwiałaby pracę z dwoma tekstami – jeden obok drugiego. Uciążliwe były sytuacje, 

kiedy trzeba było poprawić tekst, porównując go z oryginałem. Problem został załatwio-

ny, bo wraz z moim zespołem z Nozbe w kilka godzin napisaliśmy taką aplikację. Nazywa 

się DualEditor i jest dostępna za darmo z App Store. Może opiszę ją szerzej w następnym 

wydaniu iMagazine.

Rozrywka – jejku, czego tu nie ma?
Mam na iPadzie Netfliksa, Hulu, iTunes, ipla, YouTube, dużo gier (a mało czasu, aby w nie 

grać) i wszystko hula. Kiedy wyjeżdżam na wakacje, oglądam z żoną na iPadzie filmy na 

Netfliksie albo wypożyczamy je z iTunes. Oprócz tego do dyspozycji iPadowców są apli-



kacje do filmów typu IMDB czy Zwiastuny. Niesamowite też, jak łatwo można znaleźć 

sporo fajnych gier w App Store w cenie nieprzekraczającej kilku dolców.

Odkąd używam iPada, przeglądam bardzo mało stron WWW, tylko ściągam odpowiada-

jące im appki: IMDB, TechCrunch, BBC itp. Wrażenia są dużo intensywniejsze i przyjem-

niejsze niż przeglądanie stron internetowych na Macu.

Dygresja: Naucz się pisać
Ciągle nie rozumiem, jak większość osób funkcjonuje bez umiejętności bezwzrokowe-

go pisania na klawiaturze. Choć nauka zabiera dużo czasu, da się to opanować. Dzię-

ki tej umiejętności udało mi się nieporównywalnie prędzej nauczyć szybko pisać także 

na szkle iPada. Ściągnąłem aplikację TapTyping, zrobiłem kilka lekcji i od razu podkręci-

łem szybkość z 20 do 50 słów na minutę, opierając się na umiejętnościach pisania na sta-

rej klawiaturze.

Szczerze polecam ćwiczenie bezwzrokowego pisania bez względu na to, czy używasz 

iPada czy nie. Trzeba pracować nad tym codziennie i nie zrażać się tym, że na począt-

ku wygląda to jak powrót do przedszkola. Jeśli macie zamiar pisać dłuższe teksty w przy-

szłości, to takie poświęcenie zaprocentuje. Efektem nauki nie jest poprawa o marne kilka 

procent. Szybkość pisania wzrasta zwykle ponad dwukrotnie. Warto.

Chociaż na iPadzie klawiatura jest opcjonalna
Biorąc pod uwagę to, co napisałem wyżej, chciałbym jeszcze raz zaczepić Was pytaniem: 

jak często właściwie musimy używać klawiatury w codziennym życiu? Przy przeglądaniu 

WWW? Przy czytaniu?

Po przeanalizowaniu swoich codziennych czynności zauważyłem, że oprócz momentów 

takich jak pisanie tego felietonu potrzebuję klawiatury dużo rzadziej, niż mi się wydawa-

ło. Wiele aplikacji na iPadzie jest przy tym zoptymalizowana pod gesty i tapnięcia, co po-

woduje, że praca na iPadzie jest naprawdę fajna.

I na sam koniec – iOS 8
W iOS 8 będzie dużo więcej możliwości współpracy między aplikacjami dzięki karcie 

dzielenia się, rozszerzeniom i innym tego typu drobiazgom. Nie mogę się doczekać, by 

zobaczyć, jak fajnie będą współdziałać aplikacje. Wraz z ekipą Nozbe przygotowujemy 

się też w tym temacie.
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Jeśli się nie oczekuje od iPada tego, że będzie Makiem, można 
być na nim bardzo produktywnym.
Jeśli nie zanudził Was ten felieton, zapraszam do przeczytania drugiego wydania mojej 

książki „#iPadOnly”, którą wraz z jej współautorem, Augusto Pinaudem, właśnie zaktuali-

zowaliśmy. Znajdziecie tam więcej informacji o pracy na iPadzie, rekomendacje aplikacji 

i wiele wskazówek, które pomogą Wam przejść na iPada i wykonywać na nim większość 

(jeśli nie wszystkie) zadania, z jakimi będziecie musieli się do końca tego roku zmierzyć. 

Powodzenia!

@MSliwinski
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Producenci prześcigają się w dostarczaniu nam 

gadżetów ułatwiających wykonywanie codzien-

nych czynności, począwszy od mycia zębów, przez 

sprzątanie, a na sprawności fizycznej kończąc. Po-

jawienie się większości tego typu urządzeń wywo-

łuje fale negatywnych komentarzy, zarzucających 

bezużyteczność oraz zwolnienie społeczeń-

stwa z wykorzystywania funkcji mózgu. Nie pój-

dę tym tropem, gdyż dla mnie to zwykła hejterska 

zazdrość.

Często zastanawiam się, w którą stronę zmierza in-

teligentna technologia, bo to, że będzie obejmo-

wała swoim zasięgiem większość czynności życio-

wych człowieka, jest raczej pewne. Skoro będzie 

tych urządzeń coraz więcej, to może powinny być 

one niewidoczne, a może po prostu powinny być 

piękne, tak żeby aż chciało chwalić się nimi wszem 

i wobec.

Firma Netatmo, producent urządzeń monitorują-

cych parametry pogodowe takie jak stacje pogo-

dowe, termostaty, wybrała tę drugą opcję i stwo-

rzyła inteligentną biżuterię, zwaną June. Słowo 

biżuteria pasuje idealnie − urządzenie składa się 

ze skórzanego paska z dołączonym błyszczącym 

kamieniem dostępnym w trzech kolorach: platy-

nowym, złotym i brązowym i może być wykorzy-

stywane zarówno jako bransoletka, jak i broszka. 

Funkcja broszki będzie szczególne przydatna, jeże-

li podczas zażywania kąpieli słonecznych nie chce-

my otrzymać prezentu w postaci białego paska na 

ręku. Dla June niestraszna jest różnego rodzaju wil-

goć, więc z powodzeniem może być używana na 

plaży, basenie czy podczas wzmożonego wysiłku 

fizycznego. W zestawie otrzymujemy dwa paski − 

Często zastanawiam 
się, w którą stronę 
zmierza inteligentna 
technologia, bo to, że 
będzie obejmowała swoim 
zasięgiem większość 
czynności życiowych 
człowieka, jest raczej 
pewne.

Netatmo June - inteligentna biżuteria



   /   SPRZĘT   /   63

skórzany i silikonowy, czujnik UV i kabel USB do ładownia, a wszystko to zapakowane w prosty 

materiałowy woreczek.

Mniej dziwi prostota, elegancja oraz uroda June, jeżeli dodamy, że projektantką jest Camille To-

upet, która tworzyła m.in. dla Louis Vuitton. Urodę June doceniło wiele moich koleżanek, nie-

koniecznie obracających się w kręgu nowinek technologicznych, a nie da się ukryć, że jest to 

gadżet dla kobiet.

Zadaniem tego cudeńka jest ostrzeganie przed nadmiernym nasłonecznieniem, które mierzo-

ne jest za pomocą czujników zamontowanych w kamieniu. Sama biżuteria zbiera informacje 

o czasie oraz natężeniu promieni słonecznych, następnie dane te przekazywane są do specjal-

nej, bezpłatnej aplikacji, w której są analizowane.

Po zainstalowaniu aplikacji podajemy informacje o kolorze oczu, włosów, rodzaju skóry, pie-

gach oraz reakcji skóry na promienie słoneczne. Posłużą one do wygenerowania spersonalizo-

wanych powiadomień o konieczności użycia kremu z filtrem, założenia nakrycia głowy, okula-

rów, aż do momentu usunięcia się w cień. Dane mogą być analizowane historycznie jak również 

na trzy dni do przodu.

Dla kobiet, mam nadzieję, że nie tylko, opalenizna jest bardzo kusząca, ale niesie za sobą wie-

le zagrożeń − od oparzeń począwszy, na raku skóry kończąc. To wszystko sprawia, że rola 

Mniej dziwi prostota, 
elegancja oraz uroda 
June, jeżeli dodamy, 
że projektantką jest 
Camille Toupet, która 
tworzyła m.in. dla 
Louis Vuitton.
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June nabiera zdecydowanie większej rangi. To już nie tylko gadżet, ale pomocnik 

w dbaniu o nasze zdrowie i piękny wygląd, bo skóra spalona słońcem nie wygląda 

interesująco.

Informacje prezentowane w aplikacji June są zgodne z międzynarodowym stan-

dardem pomiaru promieniowania ultrafioletowego. API do urządzenia jest otwar-

te, więc zapewne w niedługiej przyszłości powstaną nowe aplikacje wykorzystują-

ce informacje zebrane przez June, w szerszym zakresie. Osobiście życzyłabym sobie, 

aby June, wykorzystując połączenie ze stacją pogodową, przypomniało nam o za-

braniu parasola czy cieplejszego okrycia wierzchniego na wypadek deszczu czy 

ochłodzenia.

Pewnie trochę się rozpędzę, ale potencjalnie w nowej wersji June połączenie z urzą-

dzeniem mierzącym aktywność fizyczną zdecydowanie zwiększyłoby powszech-

ność wykorzystania. Nie lubię być obwieszona opaskami czy bransoletkami, więc 

wszystko w jednym brzmi kusząco. Na końcu listy życzeń umieściłabym jeszcze 

większą gamę kolorystyczną kamieni, co pozwoliłoby dopasować June do posiada-

nego koloru iPhone’a.

Nie jest to pierwsze urządzenie mające na celu pomóc nam ustrzec się przed przy-

jemnymi, ale groźnymi promieniami słonecznymi, ale każdy przyzna, że nie ma na 

rynku tak prostego, eleganckiego, funkcjonalnego i pięknego gadżetu.

Ocena iMagazine       

Netatmo June - inteligentna biżuteria
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Pierwszym robotem od Parrota był latający AR.Dro-

ne. Potem firma pokazała kilka jego wersji i gdy 

wszystko szło w kierunku coraz bardziej zaawanso-

wanych maszyn, pojawiły się roboty z serii Parrot Mi-

niDrone, którym bliżej do zabawek niż poważnych 

robotów. My na początek zajęliśmy się testem Jum-

ping Sumo, bo wygląda naprawdę interesująco.

Robot przypomina trochę małe roboty, jakie wi-

działem chyba w jednej z części Transformers. Cały 

korpus z umieszczoną pośrodku kamerą, otoczoną 

oczami z diod, zawieszony jest między dwoma wiel-

kimi kołami. Koła mają zmienny rozstaw, aby zapew-

nić większą stabilność lub większą szybkość i wy-

konane są z miękkiego plastiku pokrytego jeszcze 

bardziej miękką gumą. Dzięki temu robotem może-

my jeździć po domu bez obaw o jakieś uszkodze-

nia… mieszkania i robota, co oczywiście ważniej-

Parrot MiniDrone Jumping Sumo

Dzięki temu robotem możemy 
jeździć po domu bez obaw 
o jakieś uszkodzenia… mieszkania 
i robota, co oczywiście ważniejsze.

[https://www.youtube.com/watch?v=9HfKz6ujAOU]
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sze. Jednak najważniejszą częścią robota jest jego 

odwłok, czyli bardzo silne metalowe ramię naciąga-

ne jeszcze mocniejszą sprężyną. Dzięki niemu właśnie 

robot nazywa się Jumping Sumo, czyli potrafi efek-

townie skakać.

Aby nasz robot wyglądał jeszcze bardziej efektow-

nie, możemy go obkleić różnymi zestawami nakle-

jek. Wtedy może wyglądać na naprawdę groźnego. 

Pomysł z naklejkami jest naprawdę świetny, bo dzię-

ki temu łatwo można zmieniać charakter naszego 

robota.

Podobnie jak w przypadku AR.Drone, aby kiero-

wać tym robotem, musimy się połączyć z tworzoną 

przez niego siecią Wi-Fi. Co ciekawe, sieć działa nawet 

w najnowszej technologii AC na paśmie Wi-Fi 2,4 lub 

5 GHz. Zapewnia to kontrolę nad nim do 50 m. Kon-

trolowanie robotem odbywa się w aplikacji FreeFlight 

3. To właśnie za jej pomocą możemy wykonywać róż-

ne ewolucje. Robot może jeździć do przodu i do tyłu 

z szybkością do 7 km/h. Może też nagle zmieniać kie-

runek przez obrócenie tułowia lub obrót oraz − co 

najważniejsze − może skakać. Skok może być do góry 

lub do przodu i to nawet do 80 cm. Moje testy poka-

zały, że zdecydowanie lepsze efekty mamy, odbijając 

się z twardej powierzchni. W aplikacji mamy też za-

programowanych kilka akrobacji jak np. obroty, ob-

roty ze skokiem, wahadełko itp. Do tego przy każdej 

akrobacji jest bardzo stabilny dzięki żyroskopowi. Naj-

bardziej w czasie kontroli brakowało mi możliwości 

skręcania o dowolny kąt, aplikacja oferuje tylko zwro-

ty o 90 lub 180 stopni.

Cała zabawa dzięki dużej szybkości robota jest bardzo 

dynamiczna i przynosi naprawdę dużo frajdy. Robot 

Parrot MiniDrone Jumping Sumo
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Robot może jeździć do przodu i do tyłu 
z szybkością do 7 km/h. Może też nagle 
zmieniać kierunek przez obrócenie tułowia lub 
obrót oraz − co najważniejsze − może skakać.

Parrot MiniDrone Jumping Sumo
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cały czas wydaje przy tym różne dźwięki, miga ocza-

mi i właściwie można mieć wrażenie, że w jakiś spo-

sób żyje swoim życiem. Oczywiście w czasie zabawy 

na ekranie telefonu widzimy to co robot dzięki wbu-

dowanej w niego szerokokątnej kamerze w formacie 

640 na 480 pikseli. Niestety jeśli chcemy nagrać ob-

raz, to musimy zrobić to na wpięty w niego dysk USB, 

tyle że mamy tylko złącze micro USB. Ja dysków z ta-

kim złączem jeszcze nie widziałem. Przez to samo 

złącze ładujemy wymienną baterię, pojedyncze ła-

dowanie starcza zaś na około 20 minut, choć jeśli wy-

konany dużo skoków, to czas może być krótszy.

Parrot serią MiniDrone wchodzi coraz mocniej w ry-

nek zaawansowanych zabawek dla dzieci mniejszych 

i większych. Wejście to jest bardzo udane, bo Jum-

ping Sumo daje dużo frajdy i dobrej zabawy. Pyta-

nie tylko na jak długo taka zabawka potrafi jej do-

starczyć. Znając współczesne dzieci, nietania, bo 

kosztująca 679 zł, zabawka, może się niestety dość 

szybko znudzić.

Ocena iMagazine       

Parrot MiniDrone Jumping Sumo

@norbertcala 

http://www.twitter.com/norbertcala
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SOUNDBAR 
BOWERS&WILKINS 
PANORAMA 2 W KINIE DOMOWYM

Przez ostatnie miesiące miałem okazję przetestować kilka rodzajów sprzętu do kina 

domowego. Były to soundbar, zestaw 5.1 z najwyższej półki oraz głośniki z systemem 

surround on demand. Ten ostatni zyskał moją największą sympatię, ale postanowiliśmy 

jeszcze raz sprawdzić urządzenie typu soundbar. Tym razem jednak sięgnęliśmy na 

najwyższą półkę. Czy coś się zmieniło w moich odczuciach?

JAN URBANOWICZ
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Bowers&Wilkins to firma produkująca sprzęt, który zachwyca zarówno swoim wy-

glądem, jak i jakością dźwięków, jakie wydobywa. W tym przypadku jest podobnie. 

Panorama 2 to mebel (coś tak pięknego nie jest wyłącznie sprzętem), który chce się 

mieć w domu, jak tylko się na niego spojrzy. Nawet nie interesuje nas specjalnie to, 

jak gra. Jest po prostu piękny.

Design
Widać jakość, kiedy patrzymy na to cudo. Widać, że ktoś się naprawdę przyłożył do 

jego powstania. Od czasu testów soundbara Yamahy oglądałem kilka tego typu urzą-

dzeń, jednak B&W to co innego. Czegoś takiego nie miałem okazji widzieć wcześniej. 

Obudowa jest wykonana ze stali chromowanej, która wręcz powala swoją jakością, 

a pokryta jest ona lustrzaną powierzchnią. Front urządzenia to drobno perforowa-

na siatka stalowa w czarnym, półmatowym odcieniu. Znajdziemy tutaj również panel 

z dotykowymi przyciskami do obsługi urządzenia, które są podświetlane. Gasną po 

kilku sekundach, a najlepsze jest to, że aby je aktywować, wcale nie musimy ich do-

tykać. Wystarczy zbliżyć dłoń na odległość kilku centymetrów i panel automatycznie 

się podświetla. Jeśli chodzi o wygląd, to naprawdę nie mam się do czego przyczepić, 

poza jedną drobną rzeczą – pilotem. Naprawdę, spodziewałem się, że za taką cenę 

(około 8000 zł) dostanę pilota wykonanego przynajmniej w połowie tak porządnie 

jak sam soundbar. Myliłem się. Dostajemy malutkie jajko (pilot wygląda jak popularna 

wiele lat temu zabawka Tamagotchi) z taniego skrzypiącego plastiku. Nie ma sensu 

opisywać go dokładniej, jednak uważam, iż coś takiego jest niemal skandaliczne. Jeśli 

w przyszłości wyjdzie następca tego modelu soundbara, to mam nadzieję, że popra-

wią ten jeden drobny szczegół.

Podłączenie
Całość jest banalnie prosta. Z tyłu urzą-

dzenia znajdziemy trzy wejścia HDMI 

i jedno wyjście z kanałem zwrotnym 

ARC. Dodatkowo umieszczono tu wej-

ście optyczne oraz AUX (oba w jednym 

gnieździe). Jeśli chcemy, możemy rów-

nież podłączyć tu własny subwoofer. Pa-

norama 2 nie posiada żadnych „wodotry-

sków” typu Bluetooth, DLNA czy AirPlay. 

Nic bezprzewodowego. Można pomy-

Soundbar Bowers&Wilkins - Panorama 2 w kinie domowym

Podtrzymuję moją opinię, że 
soundbar to idealne rozwiązanie 
przede wszystkim do mniejszych 
pomieszczeń, w których chcemy 
zaoszczędzić na miejscu i kablach.
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śleć, że za taką cenę jest to niedopuszczalne, jednak to wyraźny znak, że sprzęt ma słu-

żyć nam do oglądania filmów. Niczego więcej.

Podłączenie naszego sprzętu do soundbara jest banalnie proste. Do B&W wpinamy po-

przez HDMI nasz odtwarzacz Blu-ray, dekoder TV czy Apple TV. Później kolejnym ka-

blem łączymy gniazdo wyjściowe z wejściem w naszym TV. Oczywiście całość pod-

łączamy jeszcze do zasilania i gotowe. Pozostaje nam jeszcze szybka konfiguracja 

zestawu na ekranie telewizora (odległość, w jakiej siedzimy od głośnika, siła tonów ni-

skich i wysokich itp.). Koniec. Możemy się cieszyć oglądaniem.

Moc
Już we wcześniejszych testach pisałem, że nie jestem dobry w cyferkach. Mógł-

bym tutaj dosłownie przekopiować całą specyfikację techniczną, a w moim życiu 

to i tak by nic nie zmieniło. Zakładam, że u większości z Was również. Napiszę tyl-

ko, co mamy tu do dyspozycji. Znajdziemy tu 6 wzmacniaczy. 5 o mocy 25 W każdy, 

które są odpowiedzialne za poszczególne kanały (przednie, tylne i centralny) oraz 

jeden o mocy 50 W odpowiedzialny za subwoofer. Mogłoby się to wydawać nie-

wiele, ale uwierzcie mi, w zupełności wystarcza. W końcu kogo obchodzi specyfi-

kacja techniczna. Chcemy, by sprzęt spełniał nasze oczekiwania. Na papierku wie-

le rzeczy wygląda dobrze lub źle, to jak się zachowuje w realnym świecie, to już co 

innego.

Soundbar Bowers&Wilkins - Panorama 2 w kinie domowym
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Odczucia
Bałem się, że nie będzie za dobrze. Soundbar to cie-

kawy rodzaj urządzenia, ale nie jest dla każdego. Tutaj 

mamy sprzęt za naprawdę wielkie pieniądze, ale poja-

wiły się obawy, że za ceną idzie jedynie jakość wykona-

nia, a reszta będzie najwyżej dobra. I tak oto odpaliłem 

pierwszą próbkę dźwięku. Nie powaliło mnie to. Jednak 

prawdziwy test miał przyjść wieczorem, kiedy to do od-

twarzacza włożyłem płytę z jednym z najlepiej udźwię-

kowionych filmów zeszłego roku – „Ocalony”.

Wow! Dokładnie tak zareagowałem. „Ocalony” to film 

wojenny, który początkowo jest dość spokojny. Kiedy 

jednak akcja zaczyna się rozkręcać, a ja słyszałem roz-

maite strzały, wirniki helikopterów i inne, to byłem za-

chwycony. Naprawdę. Jest to trochę inna jakość dźwię-

ku niż przy poprzednim soundbarze, który testowałem. Inna niż w głośnikach 

Phillipsa. Tutaj dźwięk podobny jest do tego, który mogliśmy usłyszeć z gło-

śników Bang&Olufsen, jednak w moim osobistym odczuciu tu jest lepiej. Bas 

jest czysty, nie dudni, zwyczajnie się po nas rozchodzi. Nie wiem, czy rozumie-

cie, o co mi chodzi. Po prostu czujemy ten bas, ale nie tak, że nasze organy we-

wnętrzne są przez niego miażdżone. Bardzo przyjemne uczucie. A jak z dźwię-

kiem przestrzennym?

Panorama 2 wspiera następujące dekodery: Dolby Digital, Dolby PL II, DTS oraz 

Stereo. Zabrakło tu np. Dolby TrueHD i DTS-HD, ale nie jest to brak, który jakoś 

mocno odczujemy. Całość gra naprawdę bardzo dobrze. Oglądając film, miałem 

wrażenie, że dźwięk mnie otacza, czyli zadanie wykonane. Lubię, jak całość gra 

naprawdę głośno (a później laryngolog mówi, że głuchota już blisko), a tu mia-

łem wrażenie, że zestaw jest trochę cichy. Jednak to pewnie zależy też od tego, 

co oglądamy.

Z przykrością muszę jedynie stwier-

dzić, że na Panoramie nie posłuchamy 

sobie muzyki. Nie, że jest to niemożli-

we, jednak jakość odsłuchu pozosta-

Soundbar Bowers&Wilkins - Panorama 2 w kinie domowym

W końcu kogo obchodzi 
specyfikacja techniczna.

Panorama 2 to mebel 
(coś tak pięknego 
nie jest wyłącznie 
sprzętem), który chce 
się mieć w domu, 
jak tylko się na niego 
spojrzy.
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wia wiele do życzenia nawet dla mnie, a audiofilem nie jestem. Dlatego jest to 

sprzęt do filmów. Do tego został stworzony i w tym sprawdza się najlepiej.

Dla kogo?
Warto jeszcze wspomnieć, co otrzymujemy w zestawie. Znajdziemy dwa kom-

plety wkręcanych nóżek, o różnej długości, dzięki czemu mamy możliwość choć-

by minimalnej konfiguracji kąta, pod jakim soundbar ma stać. Jednak możemy 

go również powiesić na ścianie. I tutaj duży plus dla producenta, który w zesta-

wie załącza uchwyt naścienny. Rzadkość, ale dzięki temu nie musimy wydawać 

dodatkowych złotówek na zakup osobnego.

Bowers&Wilkins Panorama 2 to sprzęt, który zadowoli przede wszystkim entu-

zjastów dobrego wzornictwa. Całość wykonana jest przepięknie i poza dołączo-

nym pilotem nie ma się do czego przyczepić. Soundbar został stworzony przede 

wszystkim do kina domowego, a nie słuchania muzyki. Jeśli więc lubicie również 

spędzać czas w domu na słuchaniu swoich ulubionych albumów, a na dodatek 

jesteście audiofilami, to zawiedziecie się strasznie. W takim wypadku lepiej zain-

westować w inny sprzęt, który spełni Wasze oczekiwania na obu płaszczyznach. 

Dźwięk, jaki płynie z urządzenia podczas seansów filmowych, jest na naprawdę 

wysokim poziomie i niemal każdy powinien być z tej jakości zadowolony. Pod-

trzymuję moją opinię, że soundbar to idealne rozwiązanie przede wszystkim do 

mniejszych pomieszczeń, w których chcemy zaoszczędzić na miejscu i kablach. 

Choć jestem tym sprzętem zachwycony, nie zakupiłbym go dla siebie. To już na-

wet nie chodzi o to, że mnie na niego 

nie stać. Myśląc czysto racjonalnie, nie 

wydałbym 8000 złotych na sprzęt, na 

którym nie mógłbym posłuchać mu-

zyki w jakości chociaż zbliżonej do tej 

podczas oglądania filmów. Jeśli jednak 

seanse filmowe to Wasza podstawa, 

nie słuchacie za dużo muzyki na gło-

śnikach, macie mało miejsca w salonie, 

ale jednocześnie dużo zer na koncie, to 

jest to sprzęt dla Was. Powtórzę jesz-

cze raz, jest piękny.

Soundbar                  
Bowers&Wilkins
Design: 6/6

Jakość wykonania: 6/6

Wydajność: 5/6

Cena: 8000zł

Producent: Bowers&Wilkins

@yasiek_

Soundbar Bowers&Wilkins - Panorama 2 w kinie domowym

http://www.twitter.com/yasiek_


Roar SR20 jest jak Latherman lub szwajcarski scyzoryk.

NORBERT CAŁA
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CREATIVE SOUND BLASTER 
ROAR SR20
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Najróżniejszych głośników przenośnych przetestowałem już dziesiątki. Były tanie, były drogie, 

były ładne i były brzydkie, były grające dobrze i takie, które psuły nawet „Ona tańczy dla mnie”. 

Gdy już byłem pewien, że nic mnie nie zaskoczy, pojawił się produkt firmy Creative. To produ-

cent produkujący dobry i względnie tani sprzęt i nie spodziewałem się po nim żadnych specjal-

nych wodotrysków, tymczasem Roar SR20 zaskoczył mnie zupełnie, pokazując, że jak się chce, 

to można nawet do tak prostej materii jak przenośny głośnik dodać coś wyjątkowego i wyróż-

niającego go spośród tłumu.

Na pierwszy rzut oka nic nie zwiastuje, że Roar SR20 będzie się czymś wyróżniał. Prostopadło-

ścian wielkości małej cegły pokryty w większości szarą, aluminiową siatką maskującą głośniki. 

Bryła banalna, ale wykonanie stoi na bardzo wysokim poziomie. Głośnik jest idealnie spasowa-

ny i bardzo zwarty. Trzymany w ręku sprawia wrażenie bardzo solidnego. Możliwe, że to przez 

wysoką wagę. Nie można mu jednak odebrać wykonania z dobrych materiałów. Gdybym zakrył 

napis Creative, to spokojnie mógłbym się pomylić i przypiąć tam Bose lub Philips Fidelio. Sza-

ra siatka maskująca pokrywa także jego ścianki boczne, ale te są dookoła wykończone połyskli-

wym, robiącym dobre wrażenie plastikiem. Na spodzie głośnika mamy dwa paski z gumy, które 

utrzymują go w stabilnej pozycji. Górna krawędź również jest pokryta gumą i skrywa zadziwia-

jącą liczbę przycisków, przełączników i złączy – jest ich w sumie aż 20! Ta cecha zupełnie wbrew 

trendom wśród takich głośników zdradza, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko zwy-

kłym głośnikiem.

Creative Sound Blaster Roar SR20



Oczywiście Roar SR20 możemy podpiąć do naszych smartfonów za pomocą Bluetooth i NFC 

z kodekami HD Audio aptX® i AAC, zapewniając jakość dźwięku prawie taką samą jak w przy-

padku połączenia przewodowego. Oczywiście możemy też użyć do tego kabelka mini Jack − 

mini Jack. Możemy też odbierać za jego pomocą rozmowy telefoniczne. Wszystkim tym mo-

glibyśmy się zachwycać w każdym innym głośniku przenośnym, ale w tym Creative to dopiero 

preludium jego możliwości.

Rzut oka na górną ściankę i szybko zauważymy złącze karty micro SD, obsługujące karty do 

32 GB pojemności. Przyznacie, że to rzadko spotykana cecha głośnika. Sam nie wiem, dlacze-

go tak jest, bo to rozwiązanie absolutnie rewelacyjne. Na kartę micro SD możemy wgrać mu-

zykę z komputera i mieć system muzyczny niezależny od naszego smartfona. Muzyka może 

być odtwarzana w trybie ciągłym lub shuffle. Za odtwarzanie muzyki odpowiedzialny jest od-

dzielny blok klawiszy (Play, Pauza, Następny, Poprzedni oraz przełącznik tryb ciągły lub shuf-

fle). Uważam, że to świetne rozwiązanie na małe imprezy. Wrzucamy na kartę ulubioną muzykę 

i nie przejmujemy się, że ktoś z odpowiedzialny za muzykę wyjdzie na fajkę lub obrażony uciek-

nie z imprezy. Możemy nawet zabawić się w małego DJ-a, bowiem jeśli puścimy muzykę przez 

Bluetooth oraz z karty micro SD, to zaczną się one na siebie nakładać. Ale to chyba jednak błąd 

oprogramowania lub moja wyobraźnia jest za mała.

Zaraz pod blokiem klawiszy sterujących odnajdziemy dziwny klawisz (REC). Tak, ten głośnik to 

najlepszy przyjaciel kelnerów i potrafi nagrywać to, co się dzieje wokoło niego. Wystarczy wci-

snąć (REC). Co ciekawe, potrafi nagrywać nawet podczas odtwarzania muzyki. Narzędzie ide-

alne do szpiegowania znajomych. Jeśli będziecie potrzebowali, to potrafi także nagrać prowa-

dzoną rozmowę telefoniczną przez BT lub − uwaga − nagrać na kartę SD muzykę odtwarzaną 

po BT. Naprawdę kreatywne i niespotykane.
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Idąc dalej znajdziemy również złącze micro USB. Jeśli za 

jego pomocą podłączymy głośnik do komputera, to po 

pierwsze pojawi się on w systemie jako dysk USB, co da 

nam dostęp do zawartości karty micro SD, po drugie bę-

dzie pracował jako zewnętrzna karta muzyczna, a po trze-

cie będzie się ładował z komputera. To ważne, bo głośnik 

jest również power bankiem o pojemności 6000 mAh. To 

zaś umożliwia naładowanie trzy razy do pełna iPhone-

’a – ma do tego przeznaczone zwykłe gniazdo USB − lub 

ciągłe odtwarzanie muzyki przez 8 godzin. Producent za-

dbał też o diodowy wskaźnik stanu baterii. Niestety diody 

są tylko trzy, przez co nie jest za specjalnie dokładny.

Teraz przechodzimy do funkcji dość egzotycznych. Roar SR20 posiada funkcję… syreny alar-

mowej. Specjalnym przełącznikiem należy ją uzbroić, a następnie wyzwolić za pomocą przyci-

sku Alarm. Odzywa się wtedy syrena alarmowa mogąca się równać z głodnym niemowlakiem 

lub nawet strażą miejską, nie wspominając o policji. Sam nie wiem, po co producent dodał takie 

rozwiązanie, ale oficjalnie po to, aby móc zwrócić na siebie uwagę na imprezie. Nie testowałem, 

ale na 100% działa! Myślicie, że to jest dziwne? Czytajcie dalej.

Głośnik ma dwa tryby Life-Saver, które odtwarzają różne dziwne dźwięki w różnych odstę-

pach czasu, aby pomóc Ci zachować przytomność. Czyli usypiasz przy relaksacyjnej muzy-

ce, a tu nagle budzi Cię nieznośnie głośne chrapanie, ćwierkanie lub radosny okrzyk „Hel-

loooooo!”. Nie do końca wiem, jak bardzo są zapracowani pracownicy Creative, ale funkcja 

działa, więc pewnie wydajność w pracy mają dużą. Przeciwieństwem jest tryb Bedtime, któ-

ry stopniowo zmniejsza głośność odtwarzania muzyki, aby dojść do momentu, w którym gło-

śnik całkowicie się wyłączy.

Teraz przechodzimy do momentu, gdy nawet wyposa-

żony w najbardziej wymyślone wodotryski głośnik może 

się okazać tylko zwykłą cegłą. Zobaczmy, jak ten Creati-

ve gra. Co starsi Czytelnicy zapewne pamiętają peceto-

we karty muzyczne Sound Blaster, będące przez pewien 

czas wyznacznikiem w świecie cyfrowych brzmień. Ten 

głośnik oprócz symbolu Roar SR20 ma też w nazwie So-

und Blaster, to zobowiązuje.

To chyba jednak błąd 
oprogramowania lub moja 
wyobraźnia jest za mała.

Jeśli bym zakrył 
napis Creative, to 
spokojnie mógłbym 
się pomylić 
i przypiąć tam Bose 
lub Philips Fidelio.
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W środku Roar SR20 są dwa przetworniki 1,5-calowe odpowiedzialne za tony wysokie oraz prze-

twornik 2,5-calowy o dużym wychyleniu membrany odpowiedzialny za środek i bas. Są też dwa 

wzmacniacze i dwie skierowane w bok membrany pasywne odpowiedzialne tylko za bas. Jak 

na tak mały głośnik specyfikacja prezentuje się bardzo okazale. Próby osłuchowe potwierdza-

ją to, co możemy wyczytać w specyfikacji. Mamy więc bardzo dużo mocno i nisko brzmiące-

go basu, który mamy wrażenie, że wydobywa się z o wiele większego pudła rezonansowego. 

Świetne są też tony wysokie, czytelne i precyzyjne bez tak częstego w podobnych konstruk-

cjach metalicznego brzmienia. Najgorzej jest ze środkiem, który ewidentnie za sprawą prze-

twornika średnio-/niskotonowego jest przesunięty w stronę dołu. Będzie to sporą wadą, jeśli 

słuchamy arii operowych lub muzyki z dużą ilością wyeksponowanego wokalu. W przypadku 

muzyki pop nie zauważymy tego efektu.

Na obudowie znajdziemy też specjalny przycisk aktywujący funkcje tłumaczącą nazwę modelu, 

czyli Roar (Wrzask). Funkcja ta ma na celu dodać więcej mocy muzyce oraz zwiększyć jej głębię 

i przestrzenność. Nie lubię takich cyfrowych sztuczek, ale muszę przyznać, że w tym modelu to 

działa na tyle dobrze, że „Wrzask” miałem cały czas włączony.

Roar SR20 jest jak Latherman lub szwajcarski scyzoryk. Jest dobrze wykonany i potrafi świetnie 

spełnić swoje główne zadanie, jakim jest odtwarzanie muzyki. Jednocześnie mając wiele na-

rzędzi, których możliwe, że prawie nigdy nie użyjemy, ale czasem może się przydarzyć taki mo-

ment, w którym będą nie zastąpione. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam szwajcarskie scyzoryki, 

takie kosztujące 699 zł, szczególnie bo to bardzo dobra cena.
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Creative Sound            
Blaster Roar SR20       
Masa produktu: 1,1 kg

Wymiary (wys. × szer. × gł.): 57 × 202 × 
115 mm

Wersja Bluetooth: Bluetooth 3.0

Akumulator: litowo-jonowy 6000 mAh

Do 8 godzin odtwarzania dźwięku

@norbertcala 

http://www.twitter.com/norbertcala
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MOSHI IONBANK

W bateriach zewnętrznych najważniejszym parametrem jest zazwyczaj pojemność – 

im większa, tym więcej energii dostarczy innym urządzeniom. Moshi ma jednak inne 

podejście, stawia bowiem przede wszystkim na wygodę i wygląd power banku.

PAWEŁ HAĆ
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Na pierwszy rzut oka IonBank przypomina nie zewnętrz-

ną baterię, a przenośny dysk. Ma dość dużą i grubą obu-

dowę z plastiku, osłoniętą dwiema aluminiowymi pokry-

wami. Jedna z nich jest odsuwana, a pod nią znajduje się 

krótki kabel Lightning. Na boku umieszczono przycisk oraz 

diody sygnalizujące stan naładowania baterii, zaraz obok 

nich znalazł się też duży port USB, pozwalający na łado-

wanie drugiego urządzenia. W narożniku ukryto wtyczkę 

USB, która służy z kolei do naładowania akumulatora po-

wer banku. Całe urządzenie wykonane jest bardzo solid-

nie, nie jest też przesadnie ciężkie. Wydawać by się mogło, 

że jak na tak pokaźne wymiary, jego akumulator powinien 

mieć adekwatnie dużą pojemność. Ta wynosi jedynie 5000 mAh – nie jest to specjalnie dużo, 

jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, ile miejsca wewnątrz zajmują przewody do ładowania, to 

i tak wynik wydaje się dobry.

To właśnie samodzielność jest największą zaletą IonBank. Tradycyjne power banki posiadają za-

zwyczaj port USB, do którego należy podpiąć kabel, by naładować urządzenie, a także drugie 

gniazdo, które ładuje akumulator akcesorium. Oznacza to, że muszę posiadać przy sobie przy-

najmniej jeden przewód, którym podłączę swoje urządzenie, co nie jest ani wygodne, ani prak-

tyczne. IonBank zwyczajnie nie przysparza takich problemów – wystarczy, że odsunę pokrywę, 

wyjmę przewód Lightning i podepnę do telefonu lub tabletu. Wciskam przycisk, by rozpo-

cząć ładowanie i już − gotowe. Podobnie jest zresztą z ładowaniem wewnętrznego akumulato-

ra. Dzięki temu oszczędzam miejsce w torbie, a także mogę podładować baterię bezpośrednio 

z każdego komputera oraz ładowarki USB. To ogromne udogodnienie, zwłaszcza jeśli cały dzień 

spędzam poza domem i nie mam pewności, w jakim miejscu będę mógł podłączyć power bank 

do ładowania. Przewód Lightning jest też wystarczająco długi, by podczas korzystania z iPada 

ustawionego na blacie pionowo (na przykład w połączeniu z klawiaturą), power bank leży na 

nim płasko. Dodatkowy kabel przydaje się dopiero w momencie, gdy muszę równolegle nała-

dować drugie urządzenie bądź też podpiąć sprzęt wy-

magający większej mocy. Wykorzystywany jest wte-

dy port USB umieszczony na boku obudowy. Przydaje 

się on również do podłączenia urządzeń wyposażonych 

w złącze inne niż Lightning (w sprzedaży jest też wersja 

IonBank, posiadająca wtyczkę micro USB, a także model 

z dwoma portami USB).

Moshi IonBank

Pomimo pojemności 5000 
mAh IonBank naładował mój 
telefon aż cztery razy.

Wystarczy, że 
odsunę pokrywę, 
wyjmę przewód 
Lightning i podepnę 
do telefonu lub 
tabletu.
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Pomimo pojemności 5000 mAh IonBank naładował mój telefon aż cztery razy (ładowanie od 

20% do 80%, ze względu na sprawność procesu w tym zakresie pojemności akumulatora łado-

wanego). Tempo ładowania nie różni się przy tym od tego, jakie oferuje standardowa ładowar-

ka dołączana do iPhone’a. Power bank jest w stanie zasilić również iPada, przy czym nie nała-

duje jego akumulatora do pełna. Ładowanie jest jednak szybkie, IonBank ma bowiem łączną 

moc wyjściową 15 W, co z powodzeniem wystarczy nawet do efektywnego zasilania tabletu. To 

kolejne udogodnienie, którego brakuje mi w wielu urządzeniach tego typu. Prędkość ładowa-

nia ma duże znaczenie – korzystanie z tabletu podłączonego do zewnętrznej baterii (a także 

w ogóle podłączonego do czegokolwiek) jest niewygodne, im ten czas jest krótszy, tym lepiej. 

Ponadto nie muszę ograniczać się w korzystaniu z iPada, choćby przez włączenie trybu samo-

lotowego, by zmniejszyć pobór energii, a tym samym przyspieszyć (lub w ogóle umożliwić) ła-

dowanie. Stan naładowania akumulatora sprawdza się bocznym przyciskiem – niestety, wskaź-

nik nie jest dokładny, zwłaszcza gdy pozostało niewiele energii. Podczas testu miałem sytuację, 

w której pokazał on 50% naładowania (świeciły się dwie z czterech diod). Pomimo tego po kil-

kunastu minutach ładowania nieużywanego iPada IonBank całkowicie się rozładował, co po 

prostu nie jest możliwe.

IonBank nie jest ani najmniejszym, ani też najpojemniejszym power bankiem, z jakim się spo-

tkałem. Jednocześnie nie widziałem też równie wygodnego urządzenia. Nie dość, że ładowanie 

jest szybkie i efektywne, to na dodatek IonBank jest w pełni samodzielnym akcesorium, nieza-

leżnym od wszelkich przewodów. Pojemność jego akumulatora jest do zaakceptowania – w zu-

pełności wystarczy do naładowania smartfona, dostarczy też zastrzyk energii iPadowi. To i tak 

znacznie więcej, niż zazwyczaj potrzebuję.

Moshi IonBank

@pawelhac 
Moshi IonBank     
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4,5/6

Cena: 369 zł

http://www.twitter.com/pawelhac
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MOSHI 
VERSAKEYBOARD

Mobilne klawiatury, które dopasowane są wymiarami do tabletu, mają zazwyczaj 

wspólną wadę – są zbyt małe, by zapewniać należyty komfort pisania. Moshi rozwiązało 

ten problem, tworząc VersaKeyboard, czyli etui na tablet z miejscem na klawiaturę.

PAWEŁ HAĆ

83Moshi VersaKeyboard
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Konstrukcja VersaKeyboard jest bardzo oryginalna. Etui 

na iPada złożone jest z dwóch elementów – plastiko-

wej osłony na tył oraz składanej okładki, zabezpieczają-

cej ekran urządzenia. Tył ma sporą grubość, jest bardzo 

solidny. Niemal wszystkie przyciski, przełączniki i gniaz-

da tabletu pozostają odsłonięte. Wyjątkiem jest przy-

cisk Hold, który przykryto warstwą cieńszego, ale wciąż 

sztywnego materiału. Sprawia ona, że wciskanie go wy-

maga sporo siły. Z tyłu obudowy umieszczono kieszeń 

na klawiaturę – ta idealnie tam pasuje i sygnalizuje za-

czepienie się cichym, ale wyczuwalnym kliknięciem. Nie 

ma więc obaw, że przypadkiem wypadnie z mocowania. 

Wyświetlacz przykryty jest natomiast składaną okład-

ką. W zależności od tego, jak zostanie zgięta, ekran ta-

bletu zostanie pochylony pod innym kątem. Ustawienie 

tabletu na blacie zajmuje chwilę dłużej niż w przypad-

ku SmartCovera, ale odwdzięcza się dużo większą stabil-

nością (zwłaszcza w pozycji zbliżonej do pionu). Okładka 

wyposażona została w magnesy, które nie tylko wyga-

Moshi VersaKeyboard
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szają i budzą ekran, ale też łączą jej części po złożeniu. Sztywna konstrukcja okładki pokryta zo-

stała miękkim materiałem, który może służyć do czyszczenia ekranu iPada. Całość robi bardzo 

dobre wrażenie – spasowanie materiałów jest perfekcyjne, a na dodatek wszystko działa dokład-

nie tak, jak powinno. Okładka jest stabilna po złożeniu, nie powstają też na niej nieeleganckie 

zagięcia.

Najważniejszy element zestawu, czyli klawiatura, zrobiła na mnie jeszcze większe wrażenie. Wy-

konano ją z lekkiego plastiku dobrej jakości, a na spodzie umieszczono cztery gumowe podstaw-

ki, by nie ślizgała się po blacie. Gdybym otrzymał ją bez etui, uznałbym ją za akcesorium prze-

znaczone do komputerów stacjonarnych. Jej układ klawiszy oraz wymiary są bowiem łudząco 

podobne do tego, jaki oferuje choćby Apple Wireless Keyboard. Dopiero po ułożeniu na niej dło-

ni i przyjrzeniu się rzędowi przycisków funkcyjnych widać, że przeznaczona do iPada. Klawisze 

mają niemal te same wymiary co w dużych klawiaturach, natomiast nie jest to szczególnie odczu-

walne dzięki rozsądnie dobranym odstępom. Przyciski mają krótki, dobrze wyczuwalny skok, są 

też bardzo ciche. Błyskawicznie się do nich przyzwyczaiłem i obecnie piszę już na nich całkowi-

cie bezwzrokowo (co jest o tyle ważne, że klawiatura nie ma podświetlenia, więc układ musi być 

łatwy do opanowania). Użytkownicy z przyzwyczajeniami z Windows (czyli którzy wprowadza-

ją alternatywne znaki za pomocą prawego przycisku Alt) będą zadowoleni – Option znajduje się 

po obu stronach spacji. Jedynym rozwiązaniem, które nie przypadło mi do gustu, jest przypisanie 

funkcji do górnego rzędu klawiszy. O ile możliwość wstrzymywania i rozpoczynania odtwarzania 

muzyki czy regulację głośności uznaję za przydatne, to już niezrozumiałe jest dla mnie zmarno-

wanie miejsca na oddzielny skrót do zaznaczania, kopiowania, wycinania i wklejania tekstu. Dużo 

wygodniej jest wykonywać te czynności za pomocą standardowych kombinacji, które są przecież 

obsługiwane przez iOS (któremu klawiatura jest dedykowana) oraz inne systemy operacyjne.

Na czas testu odłożyłem do szuflady swoją klawiatu-

rę Logitecha i całkowicie przerzuciłem się na VersaKey-

board. Zazwyczaj gdy tak robię z inną testowaną klawia-

turą, piszę, że początki są trudne. Bo ma nowy układ, bo 

jest inna, mniejsza, no i w ogóle nie moja. Tutaj tego nie 

było. VersaKeyboard jest tak bardzo podobna do klawia-

tur Apple, że nie miałem absolutnie żadnych problemów 

z przyzwyczajeniem się do niej. Komfort pisania jest fe-

nomenalny, wszystko jest dokładnie tam, gdzie się spo-

dziewam. Dopiero gdy przychodzi do przełączania funk-

cji tabletu, mam problem, bo klawiatura daje dostęp 

Klawisze mają niemal te 
same wymiary co w dużych 
klawiaturach, natomiast nie 
jest to szczególnie odczuwalne 
dzięki rozsądnie dobranym 
odstępom.

Moshi VersaKeyboard
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tylko do regulacji niektórych z nich. Niemniej jednak to niewielkie utrudnienie. Sam fakt rozdzie-

lenia klawiatury i etui również ma niebagatelne znaczenie – w zależności od tego, jak wysoki jest 

blat oraz jaką czynność wykonuję, mogę odpowiednio pochylić iPada oraz ustawić go w opty-

malnej odległości. Klawiatury ze zintegrowanym mocowaniem tego nie potrafią.

Pośród klawiatur, których miałem okazję używać, trafiałem już naprawdę na różne urządzenia 

– od całkowicie pozbawionych sensu po mające absolutnie wszystko. VersaKeyboard z pewno-

ścią nie jest przeładowana funkcjami – kwestia klawiszy funkcyjnych została kiepsko rozwiązana, 

przez co niektóre czynności muszę wykonywać z poziomu centrum sterowania w iOS. W kwestii 

samego komfortu pisania jest jednak 

niekwestionowanym liderem – to naj-

lepsza klawiatura do iPada, z jakiej kie-

dykolwiek korzystałem.

@pawelhac 

Moshi VersaKeyboard       
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 6/6

Cena: 399 zł

Moshi VersaKeyboard

http://www.twitter.com/pawelhac
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SANDISK CONNECT 
WIRELESS FLASH 

DRIVE

W dobie urządzeń mobilnych głównym kanałem wymiany danych jest internet bądź 

sieci bezprzewodowe. Wszelkie pendrive’y oraz inne nośniki fizyczne ograniczone są 

przez złącze, w które je wyposażono. Idealnym rozwiązaniem byłby więc pendrive z Wi-

Fi – dokładnie takim urządzeniem jest Connect Wireless Flash Drive.

PAWEŁ HAĆ
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Pendrive SanDiska występuje w trzech wariantach pojemności – 16 GB, 32 GB oraz 

64 GB. Z powodzeniem można jednak zmienić ilość dostępnego miejsca, ponieważ 

jako pamięć wykorzystano kartę micro SD. Konstrukcja urządzenia jest bardzo prosta 

i przypomina standardowego pendrive’a. Na jednym końcu znajduje się złącze USB, 

służące do wymiany danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora. Przykry-

te jest metalową, przesuwaną obudową. Korpus jest jednak z plastiku, i to nie najlep-

szej jakości, bo błyskawicznie się rysuje. Na przedniej części umieszczono dwie diody, 

sygnalizujące stan pracy, a także przycisk do włączania i wyłączania sprzętu. Na dole 

znalazł się też uchwyt na smycz. Urządzenie jest lekkie i poręczne, a pomimo obec-

ności Wi-Fi oraz akumulatora również mniejsze od wielu innych pendrive’ów.

Do komunikacji z innymi urządzeniami służy sieć Wi-Fi oraz złącze USB. Po podłącze-

niu do komputera sprzęt pojawia się jako zwykła pamięć zewnętrzna. Wykorzystywa-

ny jest standard USB 2.0, stąd też prędkość transferu nie jest zbyt wysoka. Zapis odbywa 

się z prędkością 11,7 MB/s, a odczyt z prędkością 17,9 MB/s. W przypadku zastosowania 

karty pamięci niższej jakości (w zestawie dostajemy oczywiście micro SD firmy SanDisk) 

prędkość może być jeszcze mniejsza. Ponadto przy podłączeniu urządzenia do kompu-

tera automatycznie rozłączane jest połączenie bezprzewodowe. Do połączenia z urzą-

dzeniem przez sieć Wi-Fi służy dedykowana aplikacja, chociaż równie dobrze można 

posłużyć się dowolną przeglądarką. Sam korzystałem z aplikacji, głównie ze wzglę-

du na wygodę, jaką oferuje. Z jej poziomu możliwe jest nie tylko przeglądanie zawarto-

ści pamięci pendrive’a, ale też jego konfiguracja. Da się zarówno zmienić nazwę tworzo-

nej sieci bezprzewodowej, jak i ustawić hasło. Ponadto urządzenie może pośredniczyć 

w połączeniu z inną siecią, stąd też po wybraniu z listy odpowiedniej nazwy, a następ-

nie podaniu hasła, pendrive SanDiska służyć może za prosty repeater. Dodatkowo moż-

liwe jest jednoczesne korzystanie z połączenia Wi-Fi z pamięcią zewnętrzną oraz z trans-

feru danych przez sieć komórkową (o ile urządzenie, z którym sparujemy sprzęt, ma 

wbudowany modem). Ciekawostką jest również możliwość stworzenia kopii zapasowej 

kontaktów na pamięci urządzenia oraz przywracanie ich – eksportowane są w formacie 

VCF, kompatybilnym z większością aplikacji.

Interfejs aplikacji jest bardzo czytelny. Lewą stronę ekranu zajmuje kolumna z drze-

wem katalogów, po prawej widoczny jest natomiast podgląd dokumentu. Każdy 

z plików może zostać przeniesiony bądź usunięty bezpośrednio z poziomu progra-

mu, niezależnie od tego, gdzie został zapisany. Da się również edytować nazwy do-

kumentów. Obsługiwane są wszystkie formaty plików, które iOS odczytuje natywnie. 

SanDisk Connect Wireless Flash Drive
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Oznacza to, że filmy oraz muzyka mogą być odtwarza-

ne bezpośrednio z pendrive’a, bez konieczności otwie-

rania ich w innych aplikacjach. Zarówno odtwarzanie 

wideo, jak i muzyki, jest płynne, i to nawet w sytuacji, 

gdy równocześnie z urządzenia korzysta trzech użyt-

kowników. Co ważne, multimedia nie muszą być wcze-

śniej w całości załadowane do pamięci urządzenia, na 

którym są otwierane. Do testu wideo posłużył mi film 

z iTunes w jakości 1080p – uruchomił się po kilku se-

kundach, po czym działał płynnie, i to nawet w sytu-

acji, gdy przewinąłem go o pewien czats i wznowiłem 

odtwarzanie. Sam transfer danych jest jednak dość po-

wolny, zgrywanie dużej liczby zdjęć trwa zdecydowa-

nie za długo. Przy transferze wielu danych może ona 

mieć kluczowe znaczenie – z uwagi na niewielkie wy-

miary sprzętu zastosowany akumulator pozwala je-

dynie na 4 godziny pracy. Aplikacja nie ma problemu 

z odczytywaniem nośników sformatowanych w exFAT, 

w związku z czym nie jesteśmy ograniczeni limitem 

wielkości pliku, równym 4 GB (ale producent zaznacza, 

że w przypadku kart o pojemności 32 GB lub mniej-

szej nie jest on już obsługiwany). To bardzo dobra wia-

domość – multimedia coraz częściej zajmują znacznie 

więcej niż owe 4 GB.

Pendrive’y powoli stają się przeżytkiem – nie nadąża-

ją za wymaganiami, jakie stawiają urządzenia mobil-

ne. SanDisk wyszedł z propozycją, która nadrabia te 

braki. Connect Wireless Flash Drive łączy świat kom-

puterów i sprzętu mobilnego oraz umożliwia całkiem 

wygodną wymianę danych pomiędzy nimi. Niemniej 

jednak finalny produkt można określić co najwyżej 

mianem udanej próby – zastosowanie USB 2.0 oraz 

uzależnienie od kart pamięci sprawia, że prędkość 

transferu danych nie może się równać z tą, jaką oferu-

ją tradycyjne pendrive’y.

SanDisk Connect Wireless Flash Drive

SanDisk  Connect       
Design: 4/6

Jakość wykonania: 3/6

Oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 3,5/6

Cena:  229 zł – 16 GB      
 269 zł – 32 GB     
  459 zł – 64 GB

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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OWC AURA I AURA PRO
Apple praktycznie całkowicie porzuciło dyski HDD w MacBookach i zamiast nich stosuje 

różnego rodzaju SSD. OWC ma w swojej ofercie dwa modele dysków, przeznaczone dla 

osób, którym nie wystarczają montowane w komputerach Apple pamięci.

PAWEŁ HAĆ

SSD Aura oraz Aura Pro przeznaczone są do MacBooków Air oraz Pro z ekranem Retina. Testo-

wane urządzenia posiadają złącze mSATA i przeznaczone są do MacBooka Pro z ekranem Retina 

z początku 2013 roku. Dostępne pojemności SSD wynoszą 240 GB oraz 480 GB (do recenzji otrzy-

małem pojemniejszą wersję obu podzespołów). W ofercie występują również SSD do starszych 

modeli komputerów, wykorzystujących złącze SATA. Aura oraz Aura Pro sprzedawane są w kom-

plecie z narzędziami do wymiany oraz zewnętrzną kieszenią na dysk, łączącą się z komputerem 

przez port USB, bądź też bez żadnych akcesoriów – właśnie taką wersję otrzymałem do testu. Wy-

miana dysku w MacBooku Pro z Retiną nie jest skomplikowana, wymaga jedynie odkręcenia dol-

nej pokrywy (zamocowanej za pomocą śrub Pentalobe P5), a następnie odłączenia kieszeni dysku 

i wykręcenia jednej śruby za pomocą wkrętaka Torx T5. Cały proces trwa zaledwie kilka minut.
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Na potrzeby testu utworzyłem kopię swojej systemowej partycji, dlatego też na każdym z dysków 

znajdowała się dokładnie ta sama zawartość i działały te same programy. W porównaniu uwzględ-

niłem trzy dyski – standardowy, OWC Aura oraz OWC Aura Pro. Do syntetycznego testu wykorzy-

stałem program Blackmagic Disk Speed Test, natomiast podczas kopiowania wykorzystałem po-

jedynczy plik o wielkości 2 GB oraz katalog z niewielkimi plikami (o wielkości około 8 MB każdy), 

o łącznej wielkości 2 GB. Pozwoliło to sprawdzić zarówno prędkość kopiowania dużych, jak i ma-

łych plików. Wyniki uzyskane w Blackmagic Disk Speed Test okazały się dość zaskakujące. Stan-

dardowy SSD uzyskał prędkość zapisu równą 355 MB/s oraz odczytu równą 432,7 MB/s. Dysk 

OWC Aura był trochę wolniejszy – osiągnął zapis rzędu 244,4 MB/s oraz odczyt rzędu 257,6 MB/s. 

OWC Aura Pro ma natomiast prędkość zapisu równą 321,8 MB/s oraz prędkość odczytu równą 

505,4 MB/s. Test kopiowania plików jest bardziej miarodajny – pierwszym krokiem było skopio-

wanie danych testowych z nośnika zewnętrznego (pendrive podłączony przez USB 3.0) na SSD. 

W przypadku standardowego dysku czas kopiowania dużego, pojedynczego pliku okazał się mini-

malnie krótszy niż kopiowanie katalogu z małymi plikami – wyniósł on odpowiednio 24,46 s oraz 

25,35 s. Bardzo zbliżone wyniki osiągnął OWC Aura Pro – odpowiednio 24,63 s oraz 25,33 s. OWC 

Aura wypadł odrobinę gorzej – czasy wyniosły kolejno 24,88 s oraz 26,25 s. W przypadku kopio-

wania plików w obrębie dysku czasy były dużo niższe. Na standardowym dysku proces trwał 10,51 

s w przypadku pojedynczego pliku oraz 20,55 s w przypadku katalogu z wieloma małymi plikami. 

Dla OWC Aura Pro czasy te wyniosły odpowiednio 12,11 s oraz 19,10 s, natomiast dla OWC Aura było 

to 15,22 s oraz 22,91 s. Podczas mojej codziennej pracy nie odczuwałem jednak aż tak dużej różnicy 

pomiędzy poszczególnymi SSD. Czas uruchamiania się komputera jest podobny na każdym z nich, 

tak samo jak szybkość uruchamiania programów. Dopiero podczas pracy na Windows uruchomio-

nym w maszynie wirtualnej dała o sobie znać nieco niższa prędkość modelu Aura.

SSD ze złączem mSATA są wciąż dość rzadko spotykane, stąd też ich ceny są stosunkowo wysokie. 

Niemniej jednak zarówno Aura, jak i Aura Pro są rozsądnym rozwiązaniem, jeżeli potrzebujemy 

więcej pamięci wewnętrznej, a nie zamierzamy w najbliższym czasie wymieniać komputera. Mo-

del Aura jest nieco tańszy, natomiast wer-

sja Pro zapewnia znacznie lepsze osią-

gi. Opłaca się to na pewno bardziej niż 

zmiana komputera, a przy okazji pozosta-

je nam stary dysk, który można wykorzy-

stać jako zewnętrzny nośnik danych.

OWC Aura i Aura Pro

OWC Aura i Aura Pro       
Design: n/d

Jakość wykonania: n/d

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6

Cena:   Aura:  240 GB – 729 zł   
    480 GB – 1389 zł

        Aura Pro: 240 GB – 939 zł   
    480 GB – 1589 zł

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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VIBE-TRIBE THOR 
– GŁOŚNIK WIBRACYJNY

Zauważyłem, że ostatnio coraz popularniejsze stają się małe, bezprzewodowe głośniki 

przenośne. Również do mnie trafił jeden taki – Vibe-Tribe Thor.

MACIEJ SKRZYPCZAK
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Nazwa tego urządzenia dźwiękowego nie została wy-

brana przypadkiem. Vibe-Tribe Thor jest bowiem gło-

śnikiem wibracyjnym. Wyposażony jest w specjal-

ną stopkę pokrytą od spodu miękką gumą. Dzięki tej 

części, gdy postawimy głośnik na jakiejś równej po-

wierzchni, stanie się ona nośnikiem dźwięku. Szcze-

rze, nie domyśliłem się tego od razu i kiedy sparo-

wałem Thora ze swoim MacBookiem i uruchomiłem 

muzykę, trzymając głośnik w ręku, zdziwiłem się, że gra on bardzo cicho. Nie za-

stanawiając się długo, podkręciłem dźwięk. W końcu postanowiłem odstawić 

Thora na stół. I wtedy się przestraszyłem, jak piosenka „ryknęła”.

Głośnik przypomina z wyglądu klepsydrę ustawioną na nóżce przenoszącej 

drgania. Ma moc RMS 20 W, co jest dość sporym osiągnięciem jak na tak sto-

sunkowo mały gadżet. Ma on również słuszną wagę – około 450 g, więc w razie 

czego może służyć jako narzędzie do obrony − tym bardziej, że jego obudowa 

jest aluminiowa.

U góry, na czarnym panelu znajduje się kilka przycisków reagujących na dotyk. 

Standardowe z nich to pauza i wznowienie grania, poprzedni utwór lub ścisze-

nie oraz następny utwór lub podgłośnienie. Dwa pozostałe zdradzają dodatko-

wą funkcję, jaką Thor może pełnić, czyli głośnik konferencyjny. W panelu da się 

zauważyć małą dziurkę, pod którą znajduje się mikrofon. Dzięki temu głośnik 

jest wykrywany w iPhonie jako zestaw słuchawkowy, czego dodatkową korzy-

ścią jest bieżący stan baterii w pasku stanu. Podczas rozmowy telefonicznej bar-

dzo dobrze słychać kogoś po drugiej stronie. Aby jednak ta osoba nas usłyszała, 

musimy być stosunkowo blisko Thora.

Głośnik ten zaskoczył mnie również licz-

bą różnych sposobów, na jakie można po-

łączyć go z urządzeniami. Możemy to zro-

bić za pomocą Bluetooth – Thor w pełni 

wspiera BT 4.0, gwarantując niski pobór 

prądu. Istnieje również możliwość sparo-

wania przy pomocy NFC. Dołączony do 

Vibe-Tribe Thor – głośnik wibracyjny

Głośnik ten zaskoczył mnie 
liczbą różnych sposobów, na 
jakie można połączyć go 
z urządzeniami.

Vibe-Tribe Thor 
jest głośnikiem 
wibracyjnym.
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zestawu jest też kabel USB, który pozwala ładować głośnik, a także kabel audio 

jack, więc w tym momencie lista kompatybilnych urządzeń rośnie w tempie 

wykładniczym. Jakby tego było mało, Vibe-Tribe posiada również slot na karty 

micro SD, może więc stanowić zupełnie samodzielne urządzenie grające.

Takie małe urządzenie, a tyle możliwości. Oczywiście nie należy się po nim spo-

dziewać super jakości dźwięku, wszak to fizycznie niemal niemożliwe. Jed-

nak jako alternatywa na wyjeź-

dzie dla głośników w laptopie, 

nie mówiąc już o tych w smart-

fonie, sprawdzi się znakomicie. 

Niestety, jak na taki produkt Thor 

jest dosyć drogi – kosztuje oko-

ło 350 zł.

Vibe-Tribe Thor – głośnik wibracyjny

Vibe-Tribe Thor       
Design: 5/6

Jakość wykonania: 6/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4/6

Cena: 349 zł

@mcskrzypczak 

http://www.twitter.com/mcskrzypczak


BLUELOUNGE 
KICKFLIP

MacBooki należą do najcieńszych laptopów. Nie licząc tych z serii Air, szczególnie na 

uwagę zasługują modele Pro z ekranem Retina. Problemem jednak może być fakt, 

że stojąc na równej powierzchni, nie znajdują się w zbyt ergonomicznej pozycji – 

przednia krawędź komputera potrafi się wbijać w nadgarstki, co na dłuższą metę 

najwygodniejsze nie jest.

MACIEJ SKRZYPCZAK
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Producenci akcesoriów próbują rozwiązać ten pro-

blem na różne sposoby. Jedni wymyślają podstawki 

nachylone pod jakimś kątem. Inni proponują stan-

dy, które z kolei wymuszają użycie dodatkowej kla-

wiatury i myszy. Co łączy te rozwiązania? Są mało 

mobilne. Komu chciałoby się zabierać ze sobą pod-

stawkę? Na piętnastocalowy komputer? Nie mó-

wiąc już o stojaku… W takich sytuacjach doskona-

le sprawdzi się jednak nowatorskie rozwiązanie od 

BlueLounge.

Kickflip, bo tak nazywa się produkt tej firmy, nale-

żałoby sklasyfikować do kategorii podstawek pod 

laptopy. Nie jest jednak zwykłą podstawką. Po wy-

ciągnięciu z pudełka, nadzwyczaj małego, ukazuje 

się nam kawałek długiego, wąskiego i dwuczęścio-

wego plastiku. Na jednej części znajduje się bar-

dzo lepka guma. Jak nietrudno się domyślić, słu-

ży ona do przyczepienia Kickflipa do tylnej części 

spodu MacBooka. Po wykonaniu tej operacji wy-

starczy odgiąć drugą (tę bez gumy) część akceso-

rium, dzięki czemu tył komputera zostanie podnie-

siony o parę centymetrów, stanowiąc doskonały 

kąt nachylenia, który jest bardzo wygodny do pra-

BlueLounge Kickflip
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cy. Całość przypomina trochę rozwiązania stosowane w tradycyjnych pecetowych klawiaturach, 

które wyposażone są w nóżki, pozwalające właśnie na zmianę kąta nachylenia.

BlueLounge Kickflip występuje w dwóch wersjach – 13- i 15-calowej i oczywiście przeznaczo-

ny jest dla MacBooków. Mimo że plastikowy, wykonany jest bardzo solidnie – nie trzeba się mar-

twić, że zawias, na którym cała konstrukcja polega, się wyłamie. Zaczep na gumę można sto-

sować wielokrotnie, w razie czego wystarczy tylko przeczyścić go wodą z mydłem, by znowu 

nabrał swoich właściwości. Do tego nie pozostawia on żadnych śladów na komputerze. Najważ-

niejsze jednak jest to, że wystarczy złożyć Kickflip, a zmieści się on do każdej torby czy pokrow-

ca, z jakiego korzystamy do transportowania naszego MacBooka.

Na koniec pozostaje kwestia ceny. Użytkownicy sprzętu Apple przyzwyczaili się już chyba do 

tego, że akcesoria do niego również mają „słuszną” cenę. W przypadku BlueLounge Kickflip my-

ślę, że sporo osób miło się zaskoczy. Model dla 13-calowego MacBooka kosztuje około 69 zł, na-

tomiast dla 15-calowego – 79 zł, co uważam za cenę, która czyni ten produkt niezbędnym w na-

szym wyposażeniu. Zdecydowanie polecam!

BlueLounge Kickflip     
Design: 6/6

Jakość wykonania: 6/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 6/6

Producent: BlueLounge

Dystrybutor: ExtremeMem

Cena: 69 zł – model 13-calowy | 
79 zł – model 15-calowy

@mcskrzypczak 

BlueLounge Kickflip

http://www.bluelounge.com/products/kickflip/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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ADAPTER MINI 
DISPLAYPORT TO DVI/HDMI/VGA

Podstawowym wymaganiem pracy wielu z Was jest korzystanie przynajmniej z jednego 

dodatkowego monitora. Maki wyposażone były zazwyczaj w port mini DisplayPort, 

co wymagało kupna specjalnych kabli. Po paru latach do najnowszych MacBooków 

wprowadzono w końcu port HDMI. Ale jeśli posiadacie monitor ze złączem VGA bądź 

DVI, to być może zainteresuje Was adapter Mini DisplayPort to DVI/HDMI/VGA.

MACIEJ SKRZYPCZAK

Akcesorium to pozwala na podłączenie dodatkowego monitora obsługującego któryś z dostęp-

nych portów, co w tym przypadku oznacza, że podłączymy praktycznie każdy monitor, czy to 

najnowszy, czy paruletni.

W adapterze tym można wyróżnić dwie części. Pierwszą z nich jest kabel długości około 20 cm, 

służący do podłączenia do komputera oczywiście portu Mini DisplayPort lub Thunderbolt (aż 
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wstyd się przyznać, ale umknęło mi jakimś cudem, że Thunderbolt w moim MacBooku Pro może 

służyć jako Mini DP; a w pierwszej chwili chciałem pisać Dominikowi, że nie będę miał jak podłą-

czyć tego adaptera). Druga część to plastikowe pudełko, zawierające w sobie trzy wyjścia – VGA, 

HDMI oraz DVI. I chociaż z pozoru nie wygląda solidnie, to gdy próbowałem je trochę powyginać 

– nie udało się. Warto zauważyć, że przy wejściach VGA oraz DVI znajdują się specjalnie zagwinto-

wane miejsca, do których przykręcimy kable, by zapewnić stabilne połączenie.

Działanie adaptera jest czysto apple’owe – podłączamy monitor i działa. Nie ma potrzeby insta-

lowania jakichś sterowników, zaopatrywania się w nadprogramowe kable i tak dalej. Z podłącze-

niem bez problemu poradziłby sobie zapewne 

nawet mój 3-letni synek.

Jeśli więc szukacie sposobu na podłączenie do-

datkowego monitora do Waszych MacBooków 

czy iMaców, to warto zainteresować się tym 

akcesorium.

Adapter Mini DisplayPort to DVI/HDMI/VGA

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 

Adapter Mini  DisplayPort     
Design: 4/6

Jakość wykonania: 4/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6

Dystrybutor: CSOP

Cena: 89 zł

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=26700420
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=137305


   /   SPRZĘT   /   100QNAP TS–451

QNAP TS–451 
– NAS Z WIRTUALIZACJĄ WINDOWS ORAZ 
WSPARCIEM AIRPLAY – CZĘŚĆ 1

Nigdy nie lubiłem NAS-ów i z tymi przeznaczonymi do domu nie miałem wiele 

doświadczeń. Moją edukację w tym temacie zakończyłem na urządzeniach 

przemysłowych, które przede wszystkim zapewniają ogrom przestrzeni na kilkunastu 

lub kilkudziesięciu dyskach twardych… do zeszłego tygodnia, kiedy to w moich 

drzwiach stanął kurier z przesyłką od QNAP, a w niej czterodyskowy TS–451.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ



   /   SPRZĘT   /   101

Unboxing i hardware
Jeśli czytaliście moje starsze recenzje różnych produktów, które wykończono w kolo-

rze czarnym (lub błyszczącej jego odmianie), to wiecie, że nie przepadam za taką decy-

zją projektantów. Na czerni widać każdy kurz i każdą rysę – nie jest to praktyczny kolor. 

Po otworzeniu pudełka odetchnąłem z ulgą – nowocześnie brzmiący TS–451 był biały. 

Bardzo miła odmiana, którą doceniam – wygląda znacznie spójniej obok mojego stare-

go Time Capsule. NAS jest prawie kwadratowy, a jego design ani nie zachwyca, ani nie 

odrzuca. Nie jest to jednak urządzenie, którym chcielibyśmy się chwalić gościom… ani 

specjalnie nie ma czym – to wół roboczy, który ma wykonywać swoje zadanie, najlepiej 

schowany gdzieś, żeby nie słyszeć pracy jego dysków twardych.

Na przodzie znajdują się cztery kieszenie na dyski twarde, które można wyjmować w trakcie 

jego pracy. Na lewo od nich jest pasek statusu z wieloma diodami sygnalizującymi stan pra-

cy urządzenia, przycisk do wyłączania/włączania NAS-a, przycisk One Touch Copy i port USB 

3.0. Tył jest z kolei zdominowany przez gigantyczny wiatrak, którego pracy w ogóle nie słychać 

(a przynajmniej nie udało mi się go jeszcze rozkręcić), port zasilania, dwa ethernety oraz dwa 

porty USB 2.0 i kolejny 3.0. Na deser zostaje jeszcze HDMI – tak, można QNAP-a podłączyć bez-

pośrednio pod telewizor lub amplituner.

Całość działa pod kontrolą procesora dwurdzeniowego Intela Celeron 2,4 GHz (burst do 2,6 

GHz) oraz 1 GB RAM – można go rozszerzyć, co będzie konieczne dla osób, które chcą korzystać 

z wirtualizacji Windows lub Linuksa.

TS–451 można kupić w dwóch wersjach – model podstawowy z 1 GB RAM-u oraz TS–451–4G, 

który ma 4 GB. NAS ma dwa sloty na pamięci SO-DIMM DDR3L i przyjmują one kości 4 GB, co 

łącznie daje maksymalnie 8 GB. Każdy model pozbawiony jest dysków twardych, które należy 

nabyć we własnym zakresie – QNAP oferuje listę wspieranych i kompatybilnych dysków na swo-

jej stronie internetowej.

Software
QNAP używa własnego systemu operacyjnego – QTS, który obsługujemy przez przeglą-

darkę WWW lub aplikacjami na iOS i Androida. Całość jest prosta i stosunkowo intuicyjna 

w obsłudze – do naszej dyspozycji mamy pasek na górze z już uruchomionymi aplikacja-

mi, biurko z ikonami zainstalowanych aplikacji oraz boczny pasek menu. Całości dopeł-

nia Smart Dashboard, na której można przejrzeć statystyki, temperatury i inne parametry 

pracy NAS-a.

QNAP TS–451



   /   SPRZĘT   /   102

W komplecie z QTS otrzymujemy wiele natywnych aplikacji oraz możliwość korzystania z opro-

gramowania firm trzecich. To wszystko powoduje, że TS–451 staje się praktycznie drugim kom-

puterem w domu lub biurze.

Wybrane funkcje TS–451
Transkodowanie w czasie rzeczywistym – TS–451 potrafi transkodować wszystkie mate-

riały wideo, jakie na nim umieścimy, w czasie rzeczywistym, zależnie od naszych potrzeb. 

Jeśli chcemy je streamować po AirPlayu w obrębie domowej sieci Wi-Fi, to będą trans-

mitowane w oryginalnej rozdzielczości, ale jeśli będziemy chcieli je oglądać na iPadzie 

przez internet, to mogą zostać automatycznie skompresowane do niższej, celem oszczę-

dzenia nam przesyłu danych u naszego operatora. Tę funkcję możemy skonfigurować 

praktycznie dowolnie i dostosować ją dokładnie do naszych potrzeb.

DLNA i AirPlay – QNAP posiada możliwość streamowania filmów prosto z dysku twardego, po Wi-

-Fi, do naszego Apple TV, PlayStation lub innego urządzenia wspierającego ten pierwszy standard.

HD Station – To aplikacja, która wysyła obraz po HDMI na nasz telewizor lub do amplitunera. 

Ma nawet opcję zmiany skórki – podpowiem od razu, że aktywowanie „Quartz” uczyni UI pra-

wie takie samo jak to w Apple TV. Całością możemy sterować za pomocą opcjonalnego pilo-

ta od QNAP-a, przez interfejs webowy lub za pomocą aplikacji Qremote dla iOS. Wewnątrz HD 

Station znajdziemy również aplikację YouTube i przeglądarkę Google Chrome.

File Station – To nasz własny „Dropbox”, który również można skonfigurować, aby działał przez 

internet. Umożliwia dzielenie się plikami, zdjęciami i wideo z naszymi znajomymi, nawet jeśli 

QNAP TS–451
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nie mają własnego konta na naszym NAS-ie. Można go również obsługiwać bezpośrednio z iU-

rządzenia za pomocą aplikacji Qfile.

Download Station – Moduł, który umożliwia skonfigurowanie pobierania plików przez różne 

usługi, w tym torrentów. Dzięki temu pliki pobierane są bezpośrednio na NAS-a, a nasz kompu-

ter może być wyłączony. Ma również własną wyszukiwarkę torrentów. Nasza felietonistka, Kin-

ga Ochendowska, ostatnio zgubiła gdzieś swoją płytę ze Snow Leopardem i potrzebowała cy-

frowej kopii instalatora po tym jak padł jej HDD – jak znalazł w takich sytuacjach.

Photo Station – Program umożliwiający archiwizowanie oraz wyświetlanie wszystkich naszych 

zdjęć trzymanych na NAS-ie. Można za jego pomocą również dzielić się nimi ze znajomymi czy 

rodziną.

Music Station – Aplikacja wspomagająca trzymanie i odtwarzanie naszej muzyki na NAS-ie, 

z obsługą TuneIn Radio. Umożliwia również odtwarzanie naszej muzyki przez internet.

Video Station – Podobnie jak Music Station, Video Station odpowiada za nasze materiały wi-

deo, rodzinne filmy z wakacji czy zripowane filmy z płyt do postaci cyfrowej. Dostęp do nich 

możemy uzyskać również przez internet.

Surveillance Station – Umożliwia monitorowanie naszego biura czy mieszkania oraz nagry-

wanie wideo prosto z kamery USB lub Wi-Fi, którą podłączamy do NAS-a. Mamy również do-

stęp do livestreamu wideo z naszego domu przez odpowiednią aplikację, nawet przez internet. 

Dzięki aplikacji Vcam na Androida można też własnego smartfona wykorzystać jako kamerę.

Aplikacje trzecie – Katalog aplikacji firm trzecich jest ogromny, ale na dwóch od razu zawiesi-

łem oko – Dropboksie i Google Drive. Nie dość, że synchronizują dane z naszych kont na nasze-

go własnego NAS-a, to automatycznie archiwizują je dla bezpieczeństwa.

Virtualization Station – To unikalna funkcja tego NAS-a, która umożliwia uruchamianie wirtu-

alnej maszyny bezpośrednio na nim. Obecnie wspierane są różne dystrybucje Linuksa, w tym 

CentOS, Fedora, RedHat, OpenSuse/Suse i Ubuntu, UNIX-y w postaci FreeBSD i Sun Solaris oraz 

Windows XP/7/8/8.1/Server 2008/Server 2012.

iTunes Server – QNAP oferuje również możliwość uruchomienia serwera iTunes, dzięki czemu 

nasze zbiory muzyczne mogą być dostępne dla wszystkich Maców i Apple TV w domu.

QNAP TS–451
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RAID i backup
TS–451 wspiera większość popularnych standardów RAID – od JBOD poprzez 0/1/5/6 

i RAID 10 – oraz oferuje możliwość szyfrowania danych na dyskach. Można na niego rów-

nież robić backupy wszystkich naszych Maców przez natywny Time Machine wbudo-

wany w OS X. A jeśli przypadkiem kupimy lub posiadamy drugiego QNAP-a, to możemy 

synchronizować ich zawartość, nawet przez internet, aby mieć tak zwany offsite backup, 

dzięki czemu nawet (odpukać w niemalowane) pożary i zalania nie będą nam straszne.

Na koniec części 1
Przez najbliższe miesiące będę starał się Wam przybliżyć kilka najciekawszych funk-

cji tego urządzenia. Większość jest intuicyjna i banalnie prosta w obsłudze, ale jest kilka 

funkcji, które wymagają większego zaangażowania – postaram się to wszystko omówić 

i Wam wytłumaczyć. Sam najbardziej ciekawy jestem jednak wydajności maszyny wirtu-

alnej – możliwość postawienia jej na NAS-ie zamiast komputerze jest wyjątkowo atrak-

cyjna. Postaram się również porównać wydajność na różnych konfiguracjach RAID oraz 

przy jednym lub dwóch wykorzystanych ethernetach.

Do usłyszenia!

@morid1n 

QNAP TS–451

http://www.twitter.com/morid1n


http://magazynt3.pl
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Wśród naszych Czytelników sporo jest również 

kobiet. To właśnie dla nich przygotowano apli-

kację Piersi Badacze. To część większej kampa-

nii zapobiegającej rakowi piersi. Rak jest chorobą 

cywilizacyjną, która powstaje w wyniku zmian, 

jakie stale zachodzą w naszym środowisku. Ist-

nieje jednak sporo sposobów, aby z nim walczyć. 

Jednym z nich jest wczesna diagnostyka i wy-

krywanie go, zanim zdąży się rozwinąć. Dzięki tej 

aplikacji każda kobieta dowie się, kiedy powinna 

zrobić badanie piersi, ponieważ aplikacja sama 

obliczy, kiedy jest na to najlepszy czas oraz przy-

pomni o tym. Oczywiście znajdziecie też przy-

kłady, jak takie badanie powinno się przeprowa-

dzać. Prezentują je seksowni Piersi Badacze, czyli 

np. Przemysław Saleta, Rafał Brzozowski czy Ra-

dosław Majdan. Świetna akcja, świetna aplikacja 

i świetne wykorzystanie nowoczesnych technik 

w dobrym celu.

Cena:  za darmo    Pobierz

GRY I PROGRAMY
Z APP STORENORBERT CAŁA

PIERSI BADACZE

https://itunes.apple.com/pl/app/piersibadacze/id663781012?mt=8
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Uber, Ubera, Uberem – to słowo odmienia-

ne jest przez wszystkie przypadki w ostatnich 

dniach. Wszystko to dlatego, że właśnie wystar-

tował ten serwis i zamierza pozamiatać na ryn-

ku usług taksówkarskich. Firma z San Francisco 

stawia na bezpośrednie umawianie się pasaże-

ra z przewoźnikiem i pominięcie momentu kla-

sycznej płatności. Ta bowiem odbywa się tylko 

przez specjalną aplikację i aby jej dokonać, mu-

simy w niej dodać naszą kartę kredytową. Apli-

kacja jest bardzo prosta, po jej uruchomieniu 

widzimy naszą lokalizację i możemy automa-

tycznie zamówić przewoźnika lub wycenić prze-

jazd. Dowiemy się też, jak szybko będzie u nas 

przewoźnik, jakim samochodem i jak będzie 

miał na imię. Opłata za trzaśnięcie drzwiami to 

5 zł, a potem 1,40 zł za km niezależnie od godzi-

ny. Ceny szczególnie w nocy bardzo przystępne, 

jedyny problem to bardzo mała liczba dostęp-

nych samochodów.

Cena:  za darmo    Pobierz

UBER

Gry i programy z App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/uber/id368677368?mt=8
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Jeśli kiedykolwiek brakowało Wam w Google 

Street View widoku jakiegoś miejsca, to te-

raz będziecie mogli samodzielnie to uzupełnić. 

W App Store pojawiła się bowiem aplikacja Apa-

rat Photo Sphere, pozwalająca na robienie sfe-

rycznych zdjęć dowolnego miejsca i udostępnia-

nie ich potem publicznie w Google Street View. 

Sam proces robienie zdjęcia jest bardzo prosty 

i w zasadzie polega tylko na obracaniu się z te-

lefonem i zatrzymywaniu w odpowiednim miej-

scu. Musimy stanąć w możliwie przestrzennym 

miejscu z telefonem blisko twarzy i następnie 

kierować go w miejsce kolejnego pomarańczo-

wego kółeczka. Następnie zaś musimy zatrzy-

mać celownik aparatu na chwilę na tym kółecz-

ku. Zdjęcie wykona się automatycznie, a potem 

musimy zrobić tak kilkanaście razy. Następnie 

program automatycznie połączy je w całość 

i, jeśli chcemy, opublikuje na mapach Google. 

Moje przykładowe zdjęcie znajdziecie tu

Cena:  za darmo    Pobierz

APARAT PHOTO SPHERE

Gry i programy z App Store

@norbertcala 

https://itunes.apple.com/pl/app/photo-sphere-camera/id904418768?mt=8
http://www.twitter.com/norbertcala
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Mailbox w wersji na OS X został zapowiedziany tak dawno temu, że prawie o nim 

zapomniałem. W tym czasie zdążyłem wynieść się z Google’a i przenieść swój prywatny 

e-mailowy majdan na FastMail, który spisuje się znakomicie – nie miałem w życiu lepszej 

poczty, która na dodatek znakomicie działa pod „fabrycznym” Mail.app na OS X i iOS.

Mailbox jednak zawsze oferował – najpierw na 

iPhone’a, potem iPada, a od niedawna na Andro-

ida – pomoc w osiąganiu Inbox Zero poprzez trak-

towanie poczty jako zadań do wykonania. Od lat 

w ten sposób podchodzę do swoich maili – to, co 

znajduje się w Inboksie, jest „do zrobienia”. Po zro-

bieniu ląduje w archiwum lub jest kasowane. Nie-

stety, nie zawsze mogę lub chcę coś w danym mo-

mencie zrobić, więc zdarza się, że poczta siedzi 

w Inboksie tygodniami, aż gwiazdy przyjmą odpo-

wiednią pozycję na niebie. Mailbox pozwala prze-

rzucić wybrane wiadomości do innych skrzynek, 

na przykład jednej opisanej jako „Later/Później” 

na wybrany przez nas czas – później, wieczorem, 

do przyszłego tygodnia i tak dalej. W preferen-

cjach ustawia się, co dane pozycje dokładnie ozna-

czają – „później” to domyślnie trzy godziny, „jutro” 

to 8:00 rano następnego dnia, a „kiedyś” to za trzy 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

MAILBOX 
- PIERWSZE WRAŻENIA
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miesiące. Po upływie tego czasu poczta wraca do Inboksa i czeka na 

reakcję.

Cała ta koncepcja jest dla mnie genialna i bardzo odpowiada mojemu 

stylowi pracy. Niestety nie ma róży bez kolców… Maile, które wracają 

ze skrzynki „Later”, automatycznie otrzymują gwiazdkę od Mailboksa. 

Nie są też sortowane po dacie, ale trafiają na samą górę – te dwa ele-

menty mi bardzo przeszkadzają w całości, a w tej chwili nie można ich 

zmienić. Liczę na to, że tak się stanie w przyszłości, wraz z dodaniem 

obsługi dla kont IMAP.

Sama aplikacja na OS X jest wyjątkowa – Minimalizm przez M. Jest 

bardzo, bardzo biało i wyjątkowo pięknie. Program ma też typowy 

podział na trzy kolumny – skrzynki z lewej, wiadomości na środku 

i wybrana wiadomość lub wątek wiadomości po prawej. Zabieg z jej 

czystym designem pomaga odetchnąć i nabrać dystansu do tego, co 

jest na ekranie – nic nas nie przytłacza, a obsługa poczty może nawet 

stać się przyjemnością.

Program oczywiście zawiera sporo bugów – to w końcu beta – ale nie 

wątpię, że z czasem, przed debiutem, zostaną one naprawione. Na 

obecną chwilę jednak, dla mnie, nadal paru funkcji brakuje i mam na-

dzieję, że Gentry Underwood ze swoim zespołem dodadzą je w naj-

bliższej przyszłości. Liczę też na to, że Dropbox, który kupił niedawno 

Mailboksa, wejdzie w rynek dostawców e-mail z możliwością prze-

chowywania poczty na przestrzeni naszych kont dropboksowych – to 

mogłaby być bardzo ciekawa alternatywa dla Gmaila i innych syste-

mów, które stają się coraz mniej lubiane przez wiele osób.

Mailbox - Pierwsze wrażenia

@morid1n 

http://www.twitter.com/morid1n


https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.embuk.connected
http://connectedmagazine.pl


   /   PROGRAMY   /   112Mój Homescreen i moje aplikacje  – iPad –wrzesień 2014

Odkąd Apple wprowadziło nowe foldery w iOS 7, które mieszczą jedynie dziewięć 

elementów na każdym z jegowewnętrznych ekranów, to męczyłem się z nimibardzo 

się z nimi męczyłem. Przeważnie potrzebowałem więcej miejsca w środku, a nie toleruję 

faktutego, że widzę tylko dziewięć aplikacji za jednym razem oraz tegoa na dodatek, że 

foldery muszę scrollowaćfoldery muszę przewijać. Przez weekend w końcu coś z tym 

zrobiłemPostanowiłem w końcu coś z tym zrobić i… – zrezygnowałem z folderów.

Mój system podziału aplikacji jest teraz następujący:

1. ekran – najważniejsze aplikacje, z których korzystam codziennie

2. ekran – aplikacje użytkowe, które również często wykorzystuję; do pisania i czytania

3. ekran – programy służące do obróbki foto, wideo oraz przy okazji gry

4. ekran – programy, których używam w podróży i tym podobnych sytuacjach

5. ekran – TestFlight oraz tymczasowe lub testowane programy

Dotychczas foldery służyły mi za powyższy podział. Miałem folder do „pisania”, „czytania” i tak 

dalej. Niestety, nie mieściłem się już w nich tak jakbym chciał, stąd decyzja o zmianie – nie pla-

nuję z nich korzystać w najbliższej przyszłości, głównie z powodu ograniczenia do dziewięciu 

aplikacji na ekran.

Dock
Messages, FaceTime, Mail, Safari, Unread, Tweetbot – W Docku znajdują się najczęściej 

używane przeze mnie programy, w podobnej kolejności, w jakiej są ustawione na moim 

iPhonie. Wiadomości i FaceTime są oczywiste. Podobnie z Mail i Safari. Żyję natomiast 

w Unread, na którego przesiadłem się praktycznie w całości z Reedera 2 – mam go rów-
nież na iPhonie. Służy do czytania wszystkich moich ulubionych źródeł i spędzam w nim 

kilka godzin dziennie. Tweetbot to z kolei mój absolutnie ulubiony i jedyny klient Twitte-

ra, którego jestem w stanie używać. Po pierwsze, jest dostępny również w wersjach na 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

MÓJ HOMESCREEN I MOJE APLIKACJE
 – IPAD –WRZESIEŃ 2014

https://itunes.apple.com/pl/app/unread-for-ipad-an-rss-reader/id881875198?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/tweetbot-for-twitter-ipad/id498801050?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/unread-an-rss-reader/id754143884?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/unread-an-rss-reader/id754143884?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/tweetbot-3-for-twitter-iphone/id722294701?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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iPhone’a i na Mac Maka, co pozwala mu synchronizować miejsce na linii czasu. Niezależ-

nie, gdzie będę z niego korzystał, to mam gwarancję, że timeline ustawi mi się w miejscu, 

w którym skończyłem go czytać.

Ekran 1
App Store, iTunes Store, Music i Photos – Te programy znajdują się w górnym rzędzie 

i bardzo podobny układ mam na swoim iPhonie, po to, aby łatwiej mi było się odnaleźć 

pomiędzy urządzeniami.

Settings, Apple Maps, Google Maps, Calendar – Drugi rząd mam analogiczny jak na iPhonie. 

Tylko Google Maps z tego zestawu nie jest podstawową aplikacją.

1Password, TVN24, YouTube, Air Video 
HD – 1Password służy mi do przechowy-

wania moich haseł, licencji i ważnych nota-

tek. Nie wyobrażam sobie życia bez niego. 

TVN24 i YouTube służą do przeglądania new-

sów i treści wideo w wolnym czasie. Air Vi-

deo HD wykorzystuję do streamowania zri-

powanych filmów z moich płyt Blu-ray 

z Mac na Apple TV przy pomocy AirPlaya 

– dla mnie to zdecydowanie najwygodniej-

szy sposób.

Newsstand, iBooks, Pocket, Evernote 

– W Kiosku oczywiście trzymam wszystkie 

moje magazyny, w tym iMagazine oraz Con-

nected Magazine. Obok znajdują się książki 

w iBooks. Pocket służy do „czytania później” 

– tutaj najczęściej trafiają ciekawe artykuły 

czy filmy z Twittera lub RSS-ów, którym chcę 

poświęcić większą uwagę. Natomiast Ever-

note to najlepszy program do trzymania na-

szych notatek – wskazane jest konto pre-

mium, które umożliwia dzielenie się naszymi 

pozycjami na przykład z rodziną.

Mój Homescreen i moje aplikacje  – iPad –wrzesień 2014

https://itunes.apple.com/pl/app/tweetbot-3-for-twitter-iphone/id722294701?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/tweetbot-for-twitter/id557168941?mt=12&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/google-maps/id585027354?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/1password-password-manager/id568903335?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/tvn24/id665110233?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/youtube/id544007664?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/air-video-hd/id668354926?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/air-video-hd/id668354926?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/ibooks/id364709193?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/pocket-save-articles-videos/id309601447?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/evernote/id281796108?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Flipboard, Yahoo Weather, AnalyticsTiles, MyFitnessPal – To za pomocą Flipboarda czytam 

newsy na stronach zagranicznych i to w nim prowadzę iMagazine Weekly, Android Magazi-
ne Weekly oraz dodatkowo Our Home – Ideas & Inspirations i Travel Ideas & Inspirations. 

Yahoo Weather, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje mi aktualną pogodę w różnych częściach 

świata. Analytics Tiles niestety nie jest już dostępny w App Store, ale zastępuje mi Google Ana-

lytics, którego nadal nie ma w wersji na iPada. Za pomocą MyFitnessPal prowadzę swój dzien-

nik kalorii – synchronizuje się on jednocześnie z Jawbone UP24 i Garmin Vivofit. Dopóki nie 

ruszy HealthKit, to najwygodniejszy sposób, jaki znalazłem.

Ekran 2
Dropbox, Screens, Scanner Pro, Re-
eder 2 – Dropbox umożliwia mi do-

stęp do plików, które w nim trzymam 

– przeważnie artykułów, nad który-

mi pracuję. Screens VNC to program, 

który daje mi dostęp do swojego Mac 

oraz jego ekranu. Scanner Pro obec-

nie używam do skanowania dokumen-

tów do PDF-ów – mam już kupionego 
Scanbota i rozważam przesiadkę. Re-

edera 2 trzymam z sentymentu – ma 

też ładną ikonę.

Tumblr, Paper by FiftyThree, Ado-
be Viewer, Image Size – Tego pierw-

szego w ogóle ostatnio nie używam, ale 

trzymam just in case. Paper to oczywi-

ście program do szkicowania i rysowa-

nia – ma świetny zestaw narzędzi i wspie-

ra też piórko tej firmy, zwane Pencil. Wraz z iOS 8 otrzyma też wykrywanie poziomu nacisku. 

Adobe Viewer używam wraz z Creative Cloud, aby pracować nad swoimi aplikacjami/albumami, 

jak chociażby nad „Odkrywamy: Kenia”. Image Size wykorzystuję, aby dostosować zdjęcia do 

wpisów na strony WWW.

Byword, iA Writer, iA Writer Pro, Day One – W tych trzech pierwszych programach piszę 

swoje artykuły, często wykorzystując odpowiedniki na OS X. Byword używam najczęściej, gdy 

Mój Homescreen i moje aplikacje  – iPad –wrzesień 2014

https://itunes.apple.com/pl/app/flipboard-your-social-news/id358801284?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/yahoo-weather/id628677149?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://flipboard.com/section/imagazine-weekly-bAsZzY
https://flipboard.com/section/android-magazine-weekly-bKz25c
https://flipboard.com/section/android-magazine-weekly-bKz25c
https://flipboard.com/section/our-home---ideas-%26-inspirations-bdatlY
https://flipboard.com/section/travel-ideas-%26-inspirations-bN0NG8
http://www.makoweabc.pl/2014/07/lifelogging-przesiadka-z-jawbone-up24-na-garmin-vivofit/
https://itunes.apple.com/pl/app/dropbox/id327630330?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/screens-vnc-access-your-computer/i
https://itunes.apple.com/pl/app/scanner-pro-by-readdle/id333710667?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/reeder-2/id697846300?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/reeder-2/id697846300?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/scanbot-pdf-qr-code-scanner/id834854351?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/scanbot-pdf-qr-code-scanner/id834854351?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/tumblr/id30
https://itunes.apple.com/pl/app/paper-by-fiftythree/id506003812?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-content-viewer/id389067418?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-content-viewer/id389067418?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/image-size/id670766542?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/byword/id482063361?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/ia-writer/id392502056?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/writer-pro-note-write-edit/id775737172?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/day-one-journal-diary/id421706526?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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chcę coś opublikować w WordPressie – umożliwia to prosto z aplikacji. iA Writer pozostał, abym 

miał dostęp do artykułów na Dropboksie, a Writer Pro używam obecnie najczęściej z całego 

kompletu. Jak otrzyma wsparcie dla Dropboksa, to starsza jego wersja wyleci. Natomiast w Day 

One prowadzę swój pamiętnik – nie ma lepszego programu do tego celu.

WordPress, Poster, Drafts for iPad, Editorial – Tym pierwszym zarządzam różnymi instala-

cjami WordPressa – trzymam go w razie czego, bo aplikacja jest strasznie słaba. Poster nieste-

ty został kupiony przez WordPressa, więc nie jest już dostępny w sprzedaży, a szkoda, bo to 

najlepszy app do takich zadań, jaki w życiu widziałem. W Drafts for iPad (oraz w wersji dla iPho-

ne’a) robię krótkie notatki, z którymi chcę coś później zrobić. Program wspiera wysyłanie danych 

do praktycznie każdego innego programu na iOS, więc tutaj można zachować tweety na póź-

niej i robić w nim wiele, wiele różnych bardziej zaawansowanych rzeczy. Editorial to z kolei ge-

nialny kombajn do tworzenia świetnych skryptów do automatyzacji pewnych zadań, z których 

korzystam przeważnie, gdy jestem z dala od OS X.

Amazon, Kindle, Duolingo, Medium – Przeglądanie Amazona jest wygodniejsze z ich aplika-

cji na iPadzie niż korzystanie z WWW. Kindle służy do czytania książek kupionych w tym pierw-

szym, jednak zdecydowanie częściej robię to na swoim Kindle Paperwhite. W Duolingo sta-

ram się uczyć nowych języków – mają świetny system nauki, który naprawdę działa. Medium 

jest, bo jest – nie korzystam z niego często, bo przeważnie artykuły i tak lądują w Pocket.

Ekran 3
Apple Apps, Lightroom Mobile, VSCOcam, Instagram 

– Dopiero tutaj umieściłem jedyny folder, do którego ni-

gdy nie zaglądam – w środku są wszystkie systemowe 

aplikacje iOS, z których nie korzystam. Jeśli jednak nawet 

zdarza mi się potrzeba uruchomienia którejkolwiek z nich, 

to korzystam ze Spotlight. Lightroom Mobile jeszcze nie 

miałem okazji wykorzystać przy jakimkolwiek plenerze, 

głównie dlatego, że nie mam tam dostępu do swoich pre-

setów – jeszcze kilka rzeczy w nim brakuje. Program jed-

nak jest wyjątkowy. VSCOcam używam przede wszystkim 

na iPhonie, ale czasami nie mam go przy sobie, jak chcę 

coś wrzucić na Instagrama – wtedy przydaje się, pomimo 

że obie te aplikacje nie mają iPadowego UI.

Mój Homescreen i moje aplikacje  – iPad –wrzesień 2014

http://www.makoweabc.pl/2012/08/day-one-jedyny-pamietnik-jaki-bedziesz-chcial-prowadzic/
http://www.makoweabc.pl/2012/08/day-one-jedyny-pamietnik-jaki-bedziesz-chcial-prowadzic/
https://itunes.apple.com/pl/app/wordpress/id335703880?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/drafts-for-ipad-quickly-capture/id542797283?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/editorial/id673907758?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/amazon/id335187483?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/kindle/id302584613?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/duolingo-learn-languages-for/id570060128?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/medium/id828256236?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://www.makoweabc.pl/2014/01/recenzja-kindle-paperwhite-152-dni-pozniej/
https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-lightroom/id804177739?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/vsco-cam/id588013838?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/instagram/id389801252?mt=8&uo=4&at=
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Phoster, myTaxi, SoundHound, The Guardian Eyewitness – Phoster służy do nakładania na-

pisów na zdjęcia i ma kilka gotowych szablonów – używam od święta. SoundHound na iPadzie 

używam do odkrywania muzyki – na iPhonie z bliżej niewyjaśnionego powodu mam zainstalo-

wanego Shazam. Eyewitness to z kolei świetna aplikacja do przeglądania naprawdę pięknych 

fotografii dnia z całego świata – pochodzą od fotografów brytyjskiego „The Guardian”.

Soulver, Percentage Calculator, Diet Coda, UP – Soulver to wyjątkowa aplikacja, która łą-

czy w sobie cechy kalkulatora i arkusza kalkulacyjnego. Percentage Calculator polskiej produk-

cji przeznaczony jest dla osób, które nie rozumieją podstaw matematyki, a potrzebują coś po-

liczyć – wyjątkowo piękny i funkcjonalny program. Diet Coda jest odchudzoną wersją Coda 2 
dla OS X, służącą do edycji wszelkich plików na serwerach WWW – nieraz uratowała mi życie, 

gdy byłem bez komputera. UP w zasadzie nie używam, ponieważ opaskę UP24 mam sparowaną 

z iPhone’em, ale czasami zerknę, co się dzieje u ludzi, których śledzę.

Angry Birds – Skłamałem wcześniej – mam jeszcze folder dla Angry Birds. Obecnie zainstalo-

wane mam Angry Birds HD, Angry Birds Seasons HD, Angry Birds Space HD, Angry Birds 
Star Wars HD, Angry Birds Star Wars II i Angry Birds Rio HD. Już prawie udało mi się osią-

gnąć po trzy gwiazdki na każdym poziomie w każdej w tych gier. Tak, jestem z tego dumny.

Letterpress, Risk, Kingdom Rush HD – Pierwsza z gier to twór Lorena Brichtera, tego od 

Tweetie. Jest połączeniem Reversi i Scrabble – ostrzegam, że uzależnia! Risk to planszowy kla-

syk, w którego grałem jeszcze w czasach podstawówki dobre dwadzieścia pięć lat temu. King-

dom Rush zakupiłem dopiero niedawno i natychmiast stał się moją ulubioną grą typu „tower 

defence”.

Kingdom Rush: Frontiers HD, Threes, Monument Valley – Frontiers to kontynuacja oryginal-

nego Kingdom Rush i wciąga tak samo jak poprzednik – gorąco polecam obie te gry. Threes to 

z kolei niesamowita logiczno-i-trochę-zręcznościowa gra małego zespołu – udało im się wygrać 

Apple Design Award dzięki niej. To właśnie na podstawie tej gry powstał klon 2048. Monument 

Valley to z kolei graficzne i muzyczne dzieło sztuki – gra jest łamigłówką z ciekawym aspektem 

i trzeba obowiązkowo w nią zagrać.

Ekran 4
Withings Wiscale, Sky Guide, SkyScanner, FlightTrack 5 – Na iPadzie nadal trzymam sta-

rą wersję aplikacji Withings, którą zastąpiono Withings Health Mate. Niestety ta ostatnia 

jest stworzona tylko dla iPhone’a, więc stary Withings.app zapewnia mi wykresy danych 
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https://itunes.apple.com/pl/app/phoster/id396306670?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/soundhound/id355554941?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/the-guardian
https://itunes.apple.com/pl/app/shazam/id284993459?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/soulver-notepad-calculator/id348142037?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/percentage-calculator-for/id886389557?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/diet-coda/id500906297?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/up-by-jawbone/id461125277?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/coda-2/id499340368?mt=12&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/coda-2/id499340368?mt=12&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-hd/id36423422
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-seasons-hd/id398329664?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-space-hd/id501968250?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-star-wars-hd/id557138109?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-star-wars-hd/id557138109?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-star-wars-ii/id645859810?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-rio-hd/id420636551?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/letterpress-word-game/id526619424?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/risk-official-game-for-ipad/id407087093?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-lightroom/id804177739?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/kingdom-rush-frontiers/id598581396?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/threes!/id779157948?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/monument-valley/id728293409?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/wiscale-ipad-version-for-weight/id672270819?mt=&at=11lHMT8
https://itunes.apple.com/pl/app/sky-guide-view-stars-night/id576588894?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/skyscanner-porownaj-tanie/id418875108?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/health-mate-steps-tracker/id542701
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z mojej wagi. Sky Guide to pięk-

na aplikacja do śledzenia gwiazd na 

niebie, nawet w biały dzień. Kieru-

jąc iPada (lub iPhone’a) na niebo, wi-

dzimy gwiazdy i konstelacje, któ-

re na tym jego fragmencie znajdują 

się w danej chwili. SkyScanner po-

maga nam znaleźć tanie połączenia 

na wakacje, a FlightTrack 5 pozwala 

śledzić szczegółowo wybrane przez 

nas loty.

Odkrywamy: Kenia, City Maps 2Go, 

India Travel Guide by Triposo – Ża-

den mój ekran domowy nie byłyby 

kompletny bez mojej własnej relacji 

z wyjazdu do Kenii – wkrótce do niego 

dołączą kolejne z serii. City Maps 2Go 

to świetny program z mapami wie-

lu krajów i miast, z których można ko-

rzystać bez podłączenia do interne-

tu. India Travel Guide to z kolei jedna 

z ciekawszych aplikacji przedstawia-

jąca ciekawe miejsca w Indiach, wraz 

z wieloma informacjami na ich temat 

– wkrótce się tam ponownie wybiera-

my na rodzinne wakacje.

Na ekranie piątym trzymam tylko TestFlighta oraz bety testowanych aplikacji.

Niedawno sporo aplikacji wyleciało z iPada, aby ograniczyć się tylko do tych najważniejszych. 

Przez najbliższe tygodnie prawdopodobnie będę jednak kilka musiał doinstalować…

Mój Homescreen i moje aplikacje  – iPad –wrzesień 2014

@morid1n 

https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/city-maps-2go-pro-offline/id327783342?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/india-travel-guide-by-triposo/id472926165?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.twitter.com/morid1n
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To jedna z tych aplikacji, która siedzi u mnie na przedostatnim ekranie mojego iPhone’a i 

z której rzadko korzystam. Przydaje się jednak w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach, 

szczególnie gdy jesteśmy w obcym mieście i nie znamy jego kulinarnej topografii.

Akurat byłem z żoną we Wrocławiu, moim rodzin-

nym mieście, które darzę ogromną miłością, gdy 

moja Rodzicielka zażyczyła sobie sushi na obiad. 

Planowaliśmy wyrwać się na miasto, ale pogo-

da niestety pokrzyżowała nam plany – spacer 

i posiłek został odwołany przez ulewę w ostat-

niej chwili. Poprosiłem ją o ulotki, które często 

lądują w skrzynce na listy z pobliskich restau-

racji – w najbliższej okolicy ostała się tylko jed-

na restauracja, którą znałem i szczerze wątpiłem, 

aby w ramach specjalizacji „kuchni staropolskiej” 

można było zamówić surowe ryby. Okazało się 

niestety, że wszystkie trafiają do kosza na śmie-

ci – chyba wrzuca je nawet do odpadów suchych, 

zgodnie z ostatnimi rozporządzeniami. Uratował 

nas wtedy PizzaPortal.

Obsługa aplikacji jest banalnie prosta i każdy po-

winien sobie z nią poradzić. Wita nas ekran, na 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

PIZZAPORTAL 
DOSTAWA NIE TYLKO PIZZY, 
DO DOMU PROSTO Z IPHONE’A
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którym podajemy tylko adres, na który ma być 

dostarczony posiłek – nie trzeba się rejestrować 

ani nic takiego. Jeśli przypadkiem mamy wcze-

śniej założone konto, to jest też opcja logowa-

nia się, ale klienci korzystający pierwszy raz zo-

bowiązani są tylko do podania adresu e-mail, na 

który po złożeniu zamówienia przyjdzie hasło, 

wygenerowane przez ich system. Później może-

my oczywiście korzystać z tego konta na wszyst-

kich naszych urządzeniach, w tym na Androidzie 

i Windows Phone.

Po podaniu adresu pojawia się lista restauracji, 

które mogą nam dostarczyć posiłki wszelkiej ma-

ści. W ofercie, wbrew mylącej nazwie serwisu, 

znajdziemy praktycznie wszystko – polskiego ko-

tleta schabowego, tureckie kebaby, japońskie su-

shi, hinduskie samosy i oczywiście włoskie pizze. 

Lista restauracji jest całkiem pokaźna, przynaj-

mniej w dużych miastach i już na samej liście wi-

dać, w jakich godzinach są one czynne – otwarte 

w danej chwili pojawiają się jako pierwsze, za-

mknięte na końcu.

Jak już zdecydujemy się na jedną z nich i kliknie-

my w nią na liście – w naszym przypadku było to 

Kofuku Sushi, o którego istnieniu nie miałem naj-

mniejszego pojęcia – to pojawi się jej menu. Nam 

pozostaje już tylko wybrać to, co nas interesuje 

– nigiri i futomaki, mniam! – oraz dobrać „akceso-

ria”. W przypadku zamawiania, przykładowo piz-

zy, możemy od razu dodać opcjonalne składni-

ki; w przypadku japońskich restauracji zazwyczaj 

nie ma takiej możliwości. Procedura jest, jak już 

wspominałem, banalna i wystarczy po prostu „pa-

cać” w to, co nas interesuje. Niestety, jak to często 

PizzaPortal

W weekend, dzięki PizzaPortal, 
zjadłem pyszne sushi i leżałem 
po nim na kanapie niczym 
anakonda, która trawi połkniętą 
w całości krowę. A Wy co dobrego 
skosztowaliście?
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bywa w restauracji u niektórych przedstawicielek płci pięknej, 

w tym mojej Mamy, bałem się, że zamkną ją (restaurację, nie 

Mamę) zanim zdecyduje się, na co ma ochotę.

Ostatnim krokiem jest finalizacja zamówienia, które składa się 

z możliwości wprowadzenia kodu zniżkowego (jeśli takowy 

posiadamy), wybrania dostawy lub odbioru osobistego oraz 

sposobu płatności – gotówka lub karta kredytowa. Płatność 

kartą mnie trochę zaskoczyła, bo wcześniej jej nie było – to 

czy jest dostępna czy nie, zależy akurat od wybranej restaura-

cji, ale bardzo cieszy mnie, że ją dodano, bo za często zdarza 

się, że nie mam przy sobie gotówki. Przy finalizowaniu zamó-

wienia pojawia się również informacja o kosztach dostawy do 

domu – w naszym przypadku okazała się darmowa. Po zazna-

czeniu wszystkich powyższych opcji przechodzimy do ekranu 

podsumowania, na którym pozostaje zaakceptować lub od-

rzucić zamówienie.

Do samej aplikacji, w wersji na iOS, mam tylko dwa zastrzeże-

nia. Być może się trochę czepiam, ale niestety detale mają dla 

mnie ogromne znaczenie. Pierwszą jest sposób nawigacji po 

listach w ramach jednej restauracji – chodzi konkretnie o gest 

„wstecz”, który wykonujemy od lewego brzegu ekranu do 

środka. Taki gest cofa nas o jedną „stronę”, na przykład z pod-

strony, na której jest lista wszystkich dostępnych nigiri do listy 

kategorii dostępnych dań. Nie zawsze jest on jednak aktyw-

ny – nie możemy się za jego pomocą cofnąć do listy restau-

racji. Być może to celowe działanie, bo wyjście do niej powo-

duje wyzerowanie zamówienia, ale osobiście lubię najpierw 

przejrzeć ofertę kilku, zanim zdecyduję się na coś konkretne-

go. Kończy się to na machaniu po ekranie i zastanawianiu się, 

dlaczego gest nie działa jak powinien. Dopiero po chwili de-

cyduję się wcisnąć przycisk wstecz. Większość z Was pewnie 

na to nie zwróci nawet uwagi.

PizzaPortal
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Drugim zastrzeżeniem jest samo logo i nazwa 

– wiem po sobie, jak czasami trudno zmienić na-

zwę produktu, która jest znana, ale „PizzaPortal” 

sugeruje, że dostaniemy tylko pizze. Samo logo też 

mi nie leży, podobnie jak kilka elementów UI apli-

kacji w wersji na iOS 7 – niby nawiązuje do niego, 

ale przycisk „Checkout” wygląda jakby należał do 

ery iOS 6.

W praktyce jednak żadne z powyższych narzekań 

nie ma znaczącego wpływu na wygodę zamawia-

nia posiłków prosto do naszego domu. Grono użyt-

kowników programu jest na tyle duże, że możemy 

też podejrzeć oceny restauracji, dzięki czemu nie nadziejemy się na minę i możemy je łatwo pominąć.

W weekend, dzięki PizzaPortal, zjadłem pyszne sushi i leżałem po nim na kanapie niczym anakonda, któ-

ra trawi połkniętą w całości krowę. A Wy co dobrego skosztowaliście?

PizzaPortal w App Store

W ofercie, wbrew mylącej nazwie 
serwisu, znajdziemy praktycznie 
wszystko – polskiego kotleta 
schabowego, tureckie kebaby, 
japońskie sushi, hinduskie samosy 
i oczywiście włoskie pizze.

@morid1n 

PizzaPortal

https://itunes.apple.com/pl/app/pizzaportal.pl-zamow-jedzenie/id477679618?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n
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Wreszcie mamy nową, piękną wersję WiMP-a dla iOS. Zmieniła się szata graficzna, pojawiły 

się także filmy wideo, osobiste profile użytkowników i nowa sekcja playlist znana z nowej 

wersji klienta webowego. Usprawniono również nawigację i zarządzanie katalogiem offline.

Muzyczny serwis streamingowy WiMP udostępnił 

nową wersję aplikacji przeznaczonej dla urządzeń 

działających w środowisku iOS. Największe zmia-

ny dotyczą wyglądu aplikacji, sposobu nawigacji 

oraz sekcji playlist. Pojawiły się także filmy video, 

znane już z wersji dla Androida oraz klienta webo-

wego. W tym momencie w WiMP znajduje się po-

nad 75 tys. teledysków.

− WiMP jest serwisem streamingowym udostęp-

niającym muzykę w jakości bezstratnej oraz wi-

deo w jakości HD. Dzięki nowej aplikacji użytkow-

nicy iPhone czy iPad mogą cieszyć się najwyższą 

jakością dźwięku oraz obrazu – mówi Adrian Cie-

pichał, dyrektor generalny polskiego biura WiMP. 

– To zupełnie nowe doświadczenie, niespotyka-

ne do tej pory na rynku serwisów streamingo-

wych. Chcemy zaoferować coś więcej niż muzykę, 

a więc dostęp do teledysków i innych materiałów 

wideo związanych z artystami, obszerny edyto-

rial i profesjonalnie przygotowane playlisty. Zale-

ży nam na tym, aby nasi użytkownicy mogli do-

świadczać muzykę na każdym z możliwych pól.

WIMP 3.0 JUŻ 
JEST DOSTĘPNY
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W nowej aplikacji dla iOS uatrakcyjniono także sekcję play-

list, tworzoną przede wszystkim przez redakcję. Została ona 

zróżnicowana pod kątem sytuacji, w której muzyka będzie 

słuchana. Można więc znaleźć playlisty opracowane z my-

ślą o chwilach relaksu, treningach, romantycznych kolacjach, 

ale także zestawienia stworzone przez dziennikarzy muzycz-

nych i partnerów WiMP.

− W tym momencie największą popularnością cieszy się 

playlista podsumowująca drugi kwartał 2014 roku – dba-

my o to, żeby nasi użytkownicy mogli być na bieżąco z no-

wościami i odkrywać różnorodne brzmienia, a oni chętnie 

z tego korzystają – mówi Katarzyna Rogalska, odpowiedzial-

na za redakcję w WiMP. – Bardzo popularne są także nasze 

zestawienia przygotowane specjalnie z myślą o lecie, m.in. 

playlisty na upalne popołudnia, tropikalne noce i imprezy.

W nowym kliencie można także stworzyć osobisty profil 

składający się z imienia, nazwiska i zdjęcia. Profil pokazuje 

kolekcję muzyki, zarówno zapisanej w ulubionych, jak i listy 

odtwarzania, które zostały utworzone przez użytkownika.

Nowa aplikacja WiMP dla iOS to również:
• rozszerzone informacje o utworach zawierające 

dane o kompozytorze, autorze tekstu, producencie 

i wykonawcach,

• usprawniona nawigacja z nowymi zakładkami obejmu-

jącymi nowości,

• rekomendacje oraz najpopularniejsze utwory, albumy 

i playlisty,

• ulepszone zarządzanie albumami w trybie offline.

WiMPa pobierzecie z App Store TUTAJ .

@dominiklada

WiMP 3.0 już jest dostępny

https://itunes.apple.com/pl/app/wimp/id365244399?mt=8&at=11lHMT&uo=8&at=11lHMT


https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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Sytuację tę, na szczęście, postanowiło zmie-

nić studio Gameloft, wydając w lipcu tego roku 

grę „Rival Knights”. Grę, którą najprościej może-

my określić mianem symulatora konnych turnie-

jów rycerskich. Jak w każdej dobrze zaprojekto-

wanej grze, naszą przygodę zaczynamy więc jako 

niskiej rangi rycerz, który musi wywalczyć swoją 

drogę do chwały i zaszczytów przez uczestnictwo 

w szlacheckich turniejach rycerskich.

Po drodze będziemy mogli oczywiście ulepszać 

nasz oręż, kupując coraz to lepsze konie, kopie, 

hełmy czy zbroje. Nie zabrakło tu również typo-

wych elementów personalizacji, jak choćby moż-

liwość podania naszego imienia czy zaprojekto-

wania naszego proporca. Wart uwagi jest także 

fakt, że w grze mamy do wyboru sporo różnorod-

nego oręża, który dodatkowo możemy ulepszać, 

a nowe przedmioty pojawiają się systematycznie 

podczas rozgrywki.

Poczuj adrenalinę średniowiecz-
nych turniejów rycerskich!

Wszystko to zostało dodatkowo okraszone świet-

ną trójwymiarową grafiką i dobrym podkładem 

Rival Knights

Jakby na to nie popatrzeć, temat symulatorów sportowych osadzonych w czasach 

średniowiecza jest raczej słabo zagospodarowaną niszą w App Store. Może jest tak 

dlatego, że w średniowieczu nie było zbyt wielu typowo sportowych zawodów, a może 

po prostu średniowieczne gry RPG stały się tak popularne, że tę epokę utożsamiamy 

jedynie z tego rodzaju grami?

KRZYSZTOF MORAWSKI



muzycznym, dopasowanym do klimatu gry. Naprawdę trzeba przyznać, że Gameloft starał 

się, aby wszystko wyglądało i brzmiało jak najbardziej realistycznie, a jakby tego było mało, 

gra jest całkowicie darmowa… no, prawie darmowa, ale o tym nieco później.

Gdy już wybierzemy nasz sprzęt i wyruszymy na tor, zobaczymy, że każdy pojedynek zo-

stał podzielony na 3 etapy: start, jazda i starcie. Wszystkie wymienione elementy wymagają 

od nas refleksu i zręczności, a ich odpowiednio dobre wykonanie zwiększa nasze szanse na 

zwycięstwo. Napisałem „zwiększa”, bowiem o samym zwycięstwie w pojedynku nie decydu-

je ani szybkość jazdy, ani celność naszego uderzenia, a zwykła gra liczb. Otóż każdy z prze-

ciwników jest oceniany w 3 kategoriach. Jakości uzbrojenia, szybkości jazdy i siły uderzenia. 

Aby wygrać pojedynek, trzeba być lepszym od przeciwnika w przynajmniej 2 kategoriach 

i tu pojawia się pewien problem.

Niestety jak przystało na tytuł od Gameloftu, gra jest naszpiko-
wana mikropłatnościami.
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Niestety jak przystało na tytuł od Gameloftu, gra 

jest naszpikowana mikropłatnościami i jak łatwo 

się domyślić, najlepszy oręż możemy zdobyć pra-

wie wyłącznie kupując dodatkowe pakiety zło-

ta i diamentów. To w efekcie doprowadza do sy-

tuacji, w której dość szybko możemy praktycznie 

nie mieć szans na zwycięstwo, o ile nie zdecyduje-

my się wydać kilku złotych.

Same ceny dostępnych pakietów również nie są 

zbyt niskie, co może skutecznie zablokować nam 

możliwość rozwoju postaci i zniechęcić do gry. 

Skoro już zacząłem mówić o mankamentach, to 

nie sposób nie wspomnieć o jeszcze 2 rzeczach. 

Pierwszą jest swego rodzaju monotonność roz-

grywki, która w pewnym momencie staje się po-

wtarzalna i sprowadza się do tego, kto ma lepsze 

uzbrojenie. Drugą są pewne braki techniczne, któ-

re zwłaszcza na starszych urządzeniach (np. iPad 

mini pierwszej generacji) powodują częste wysy-

pywanie się gry.

Jest to o tyle irytujące, że zdarza się najczęściej 

w momencie, gdy już zdecydowaliśmy się opłacić 

nasze wpisowe na dany turniej w postaci zużycia 

jednej z królewskich pieczęci. Te natomiast dosta-

jemy co jakiś czas (jedną co 7 minut), a zużywa-

my w 30 sekund (tyle zazwyczaj trwa walka). Jak 

łatwo się domyślić, w ciągu kilku minut jesteśmy 

w stanie zużyć je wszystkie i pozostanie nam je-

dynie odczekać ponad 40 minut na ich napełnie-

nie lub przyspieszyć ten proces, uiszczając drobną 

opłatę.

Sytuację ratują nieco codzienne turnieje organi-

zowane między graczami obecnymi w grze. Mo-
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Rival Knights              

Plusy + Świetna oprawa graficzna   
 + Dużo różnorodnego oręża do wyboru 
 + Prawdopodobnie najlepszy   
     symulator turniejów rycerskich

Minusy - Zbyt mocny nacisk na „zapłać by   
    wygrać”     
 - Konieczność ciągłego podłączenia  
    do  internetu    
 - Po pewnym czasie staje się   
     monotonna

Ocena:

- design 5/6

- jakość wykonania 4/6

- oprogramowanie 3/6

- wydajność 4/6

Cena: za darmo

https://itunes.apple.com/pl/app/rival-knights/
id624555293?mt=8

żemy w nich używać innych pieczęci i tworzyć so-

jusze, które będą się wspierać nawzajem (można 

również wysyłać sobie pieczęcie). Pomaga też swe-

go rodzaju tryb multiplayer, w którym możemy 

zmierzyć się z innymi graczami i nie potrzebujemy 

żadnych pieczęci.

„Rival Knights” jest na pewno grą wartą uwagi, ale 

czy jest w stanie zatrzymać nas na dłużej? Trud-

no jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Z jednej strony dostajemy naprawdę dopracowa-

ną i w pełni darmową grę. Z drugiej jednak strony 

gra dość szybko staje się monotonna, a nasze dal-

sze postępy w kampanii uzależnione są od wyda-

wania coraz to więcej pieniędzy w wewnętrznym 

systemie mikropłatności. Frustrująca jest również 

konieczność ciągłego podłączenia do internetu (na-

wet podczas grania w kampanię). Ponieważ jednak 

grę można pobrać za darmo, warto jest się przeko-

nać osobiście, czy „Rival Knights” jest grą wartą na-

szej uwagi.

https://itunes.apple.com/pl/app/rival-knights/id624555293?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/rival-knights/id624555293?mt=8
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Tablet jest moją maszyną do pisania. Pomimo tego, że iOS nie był tworzony z myślą o 

obsłudze klawiaturą, współpracuje z nią całkiem sprawnie. W poniższym poradniku pokażę 

Wam, jak dobrać ją do własnych wymagań, a także efektywnie ją wykorzystać.

Co wybrać?
Wybór klawiatury jest kluczowy – kiepskie urządzenie sprawi, że praca stanie się uciążliwa, 

a przecież nie o to chodzi. Sam miałem okazję sprawdzić wiele akcesoriów tego typu, co po-

zwoliło mi określić kilka najważniejszych cech, jakimi należy kierować się podczas wyboru:

PAWEŁ HAĆ

IPAD I KLAWIATURA
iPad i klawiatura
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- rozmiar – osoby, które przyzwyczajone są do pisania na pełnowymiarowych klawiaturach, 

będą miały problem z opanowaniem mniejszych przycisków. Żadna z mobilnych klawiatur nie 

ma dokładnie tak dużych klawiszy, stąd też kluczowe stają się odstępy pomiędzy nimi. Zdarzało 

się mi pisać na klawiaturach przeznaczonych dla iPada mini (a więc stosunkowo małych), które 

były niesamowicie wygodne, właśnie dzięki rozsądnym odstępom pomiędzy klawiszami.

- układ klawiszy – miniaturyzacja klawiatur wymusza niekiedy stosowanie nietypowych ukła-

dów przycisków, by dało się je wszystkie pomieścić, zachowując przy tym ich rozsądny rozmiar. 

Im większa klawiatura, tym bardziej standardowa będzie. W przypadku klawiatur noszonych 

w osobnym etui, czyli tych większych, problemu praktycznie nie ma – ich układ zazwyczaj nie 

jest zmodyfikowany. Ponownie najwięcej zmian wprowadzają producenci najmniejszych kla-

wiatur, gdzie niekiedy jeden klawisz ma nadrukowane aż cztery symbole. Kolejnym, nie mniej 

ważnym aspektem jest obecność klawisza Option po prawej stronie spacji. Wcale nie jest ona 

oczywista i zazwyczaj do dyspozycji mamy tylko lewy Option. Jeśli ktoś przyzwyczaił się do pi-

sania na Windows, zrozumie, o co mi chodzi. Ostatnim z aspektów układu klawiszy jest rząd 

przycisków funkcyjnych. Te mogą pełnić różne funkcje, od regulacji głośności po wywoływanie 

Siri. W zależności od modelu klawiatury są one różne, nie ma odgórnie narzuconego schema-

tu. W związku z tym warto wybierać te modele klawiatur, które faktycznie oferują dodatkowe 

funkcje, a nie powielają czynności, których wykonanie możliwe jest przez standardowe skróty 

klawiszowe (jak na przykład kopiowanie czy zaznaczanie tekstu).

- mocowanie – klawiatury można podzielić na uniwersalne oraz przeznaczone do konkretne-

go modelu urządzenia. Klawiatura uniwersalna będzie służyć zdecydowanie dłużej, jeżeli za-

mierzacie dość często zmieniać urządzenia. Ponadto z reguły uniwersalne urządzenia są też 

nieco większe, więc oferują wyższy komfort pisania. Sam jednak preferuję dedykowane rozwią-

zania – dużo lepiej pasują wizualnie do tabletu, a także oferują zazwyczaj dodatkową ochronę. 

Klawiatury występują bowiem zarówno w formie okładki ekranu, jak i całkowitej osłony iPada, 

gdzie jest on montowany w tym samym miejscu, co ekran w laptopach.

- dodatki – oprócz wachlarza standardowych funkcji klawiatury do iPada posiadają też niekie-

dy świetne dodatki. Jednym z najbardziej użytecznych jest podświetlenie klawiszy – występuje 

co prawda tylko w droższych modelach, jednak bywa niezastąpione. Mobilne klawiatury różnią 

się od standardowych, stąd też nawet osoby piszące bezwzrokowo mogą zerkać od czasu do 

czasu na klawisze. Drugim równie przydatnym dodatkiem jest regulacja nachylenia ekranu ta-

bletu. W zależności od wysokości blatu, na którym ustawiamy iPada, optymalny kąt ustawienia 

wyświetlacza jest inny. O ile przy sporadycznej i krótkiej pracy prawidłowe nachylenie nie jest 

iPad i klawiatura
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szczególnie istotne, to już w momencie, gdy używamy kompletu przez dłuższy czas, źle usta-

wiony ekran mocno przeszkadza.

Jak pisać?
Wydaje się, że Apple nie przykłada zbyt wielkiej wagi do tego, jak iOS współpracuje z kla-

wiaturami. To jednak pozory – w kolejnych wersjach systemu dodawane są nowe skró-

ty klawiszowe, pozwalające na coraz bardziej efektywne wykorzystanie klawiatury. Część 

z nich dostępna jest dopiero po włączeniu VoiceOver (z poziomu menu Ustawienia/

Ogólne/Dostępność/VoiceOver). Radzę też przypisać do potrójnego wciśnięcia przyci-

sku Home włączenie i wyłączenie tej funkcji (Ustawienia/Ogólne/Dostępność/Skrót funk-

cji dostępności/VoiceOver), ponieważ podczas dotykowej obsługi ekranu staje się ona 

uciążliwa. Ponadto warto wyłączyć czytanie tekstu przez VoiceOver za pomocą skrótu 

klawiszowego Control+Option+S.

Nawigacja po systemie
Escape/Home – wyjście z aplikacji

2 × Escape/Home – menu wielozadaniowości

3 × Escape/Home – skrót funkcji dostępności

przytrzymanie Escape/Home – Siri

Przy włączonym VoiceOver
kursory – przenoszenie się pomiędzy poszczególnymi elementami interfejsu

kursor w górę i w dół jednocześnie – wybór zaznaczonego elementu

Control + Option + I – lista wszystkich elementów do wybrania

Control + Option + H – wyjście z aplikacji

Option + kursor – przewijanie ekranu w danym kierunku

Command + Shift + Tab – przełączenie do następnej aplikacji

Command + Tab – przełączenie do poprzedniej aplikacji

Wprowadzanie tekstu
Command + C – kopiuj

Command + X – wytnij

Command + V – wklej

Command + Z – cofnij

Command + Shift + Z – przywróć

Command + Delete – usuń cały tekst w wierszu przed karetą

Command + Option + Delete – usuń całe słowo przed karetą
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Command + kursor w górę lub w dół – przejdź do początku lub końca pola tekstowego

Command + kursor w lewo lub w prawo – przejdź do początku lub końca wiersza

Option + kursor w górę lub w dół – przejdź do początku lub końca akapitu

Option + kursor w lewo lub w prawo – przejdź do poprzedniego lub następnego słowa

Shift + kursor w górę lub w dół – zaznacz tekst powyżej lub poniżej

Shift + kursor w lewo lub w prawo – zaznacz tekst po lewej lub po prawej stronie 

karety

Safari
Command + T – otwórz nową kartę

Command + W – zamknij aktywną kartę

Command + L – przejdź do paska adresu

Command + R – odśwież

Command + . – zatrzymaj wczytywanie strony

Mail
Command + N – nowa wiadomość

Command + Shift + D – wyślij wiadomość

kursor w górę lub w dół – przechodzenie pomiędzy polami Do/DW/UDW podczas two-

rzenia wiadomości

Delete – usunięcie zaznaczonej wiadomości

iWork
Command + B – pogrubienie tekstu

Command + I – kursywa

Command + U – podkreślenie

Command + Shift + K – dodaj komentarz

Command + Option + K – pokaż następny komentarz

Command + Option + K – pokaż poprzedni komentarz

Option + kursor w górę lub w dół – stworzenie nowego wiersza powyżej lub poniżej 

zaznaczonej komórki

Option + kursor w lewo lub w prawo – stworzenie nowej kolumny po lewej lub po pra-

wej stronie zaznaczonej komórki

Tab – przejście do następnej komórki

Shift + Tab – przejście do poprzedniej komórki

iPad i klawiatura
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Normalnie, gdy wybierzemy głośniki BT jako wyjście dźwięku, nie można wskazać drugiego urządzenia wyj-

ściowego, aby działało równocześnie. Istnieje na to jednak pewien sposób. OS X zawiera w sobie wiele przy-

datnych, acz może mniej znanych aplikacji. Jedną z nich jest Konfigurator MIDI Audio. Znajdziemy go 

w folderze /Applications/Utilities.

WSPÓŁGRANIE GŁOŚNIKÓW 
PRZEWODOWYCH Z BEZPRZEWODOWYMI

MACIEJ SKRZYPCZAK

AirPlay to bardzo wygodne rozwiązanie, gdy chcemy posłuchać muzyki z bezprzewodowych 

głośników. Warunkiem jest, by wspierały one tę technologię. Co jednak, gdy mamy głośniki 

Bluetooth i chcielibyśmy, by grały równocześnie z podłączonymi do Maca głośnikami 

przewodowymi?

1. Po uruchomieniu tej aplikacji zo-

baczymy listę wszystkich urzą-

dzeń audio – zarówno wejścio-

wych, jak i wyjściowych. Klikając 

prawym przyciskiem myszy na 

którymś z nich, można między 

innymi ustawić, że ma być do-

myślnym. Ale takie rzeczy usta-

wimy także w Preferencjach sys-

temowych. Konfigurator pozwala 

jednak na coś wyjątkowego. Po 

kliknięciu + mamy do wyboru 

dwie opcje – Utwórz urządzenie 

zespolone oraz Utwórz złożone 

urządzenie wyjściowe.
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2.

3.

Nas interesuje druga opcja. Po jej wybraniu w prawej części okna pojawi się lista wszystkich 

urządzeń wyjściowych. Zaznaczając więc głośnik Bluetooth oraz głośniki przewodowe, utworzy-

my jedno urządzenie wyjściowe. W ten sposób będziemy mogli się cieszyć dźwiękiem z połączo-

nych głośników.

Rozwiązanie to ma jednak parę ograniczeń. Po pierwsze, dźwięk wydobywający się z głośni-

ków może być nieznacznie przesunięty w czasie między głośnikami Bluetooth a przewodowymi. 

W głównej mierze zależy to od jakości połączenia. Po drugie, powyższe rozwiązanie nie pozwa-

la niestety sparować ze sobą kilku różnych głośników BT. Dzieje się tak, ponieważ OS X rozłącza 

jedno urządzenie bezprzewodowe, gdy drugie zostanie połączone.

Źródło: discussions.apple.com

https://discussions.apple.com/thread/5021266?tstart=0


http://productivemag.com
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STRAŻNICY 
GALAKTYKI

JAN URBANOWICZ

Marvel Studios idzie za ciosem. Każdym swoim kolejnym filmem taranują box offi-

ce oraz zyskują coraz większą miłość fanów. Każdego roku wydają jeden lub dwa fil-

my ze swojego uniwersum i są aktualnie królami, albo nie − cesarzami kina masowe-

go. Nikt nie przyciąga do kina takich tłumów jak właśnie Marvel Studios. Ale tłumy 

Pojawili się praktycznie znikąd. Nikt o nich wcześniej nie słyszał, nie 

czekał na ekranizację ich przygód. Aż tu nagle pierwszy zwiastun, 

informacje i każdy zapragnął zobaczyć „Strażników galaktyki”. Teraz 

każdy, kto zobaczył, zakochał się. Największa niespodzianka kina 

masowego w 2014 roku.

      

http://youtu.be/FZ40lnrCRLA
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to nie wszystko. Zadowolone tłumy to zwycię-

stwo absolutne, a oni w ostatnich latach mecze 

wygrywają już po pierwszym gwizdku.

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdego 

roku Marvel daje nam film ze świata Avengers, 

jednak 2014 rok przyniósł nam coś jeszcze in-

nego. Film bardzo delikatnie powiązany z inny-

mi, ale jednak dający nam coś, czego komplet-

nie nie znaliśmy wcześniej. „Strażnicy galaktyki” 

to opowieść o grupie największych wyrzutków 

galaktyki, którzy chcą uchronić ją od całkowi-

tej zagłady. No dobrze, opis może lekko przesa-

dzony, ale aby nie zdradzić Wam za wiele, nie chcę się bardziej zagłębiać w fabułę. 

Mamy tu jednak łowcę nagród, złą wojowniczkę, degenerata, który nie radzi sobie 

z metaforami oraz gadającego szopa i wielkie drzewo, które również gada, ale nie-

wiele. Brzmi głupio? Owszem, ale jest to jednocześnie genialne połączenie.

Reżyser filmu, James Gunn, który wcześniej 

nie stworzył nic, co mogłoby być w jakim-

kolwiek stopniu sukcesem, tym razem roz-

bił świnkę skarbonkę. Stworzył film, któ-

ry ma wszystko to, co powinien mieć wielki 

letni hit. Jest kucharzem, który wziął najlep-

sze składniki znane z filmów Marvela, wy-

mieszał w gwiezdnowojennym sosie, dodał 

szczyptę Indiany Jonesa, kilka kropel „Fire-

fly”, a na koniec posypał to startym miksem 

muzycznym, który nadał temu wszystkie-

mu wyjątkowy posmak. Dokładnie tym są 

„Strażnicy galaktyki”. To film, który po obej-

rzeniu się kocha. A jak nie, to ma się serce 

z kamienia lub po prostu nie lubi się tego 

typu filmów. Jeśli jednak jesteście fanami 

marvelowskich produkcji, to powyższy film 

zawładnie Wami w całości.

Jest kucharzem, który wziął 
najlepsze składniki znane 
z filmów Marvela, wymieszał 
w gwiezdnowojennym 
sosie, dodał szczyptę 
Indiany Jonesa, kilka 
kropel „Firefly”, a na 
koniec posypał to startym 
miksem muzycznym, który 
nadał temu wszystkiemu 
wyjątkowy posmak.

Każdego roku wydają 
jeden lub dwa filmy ze 
swojego uniwersum 
i są oni aktualnie królami, 
albo nie − cesarzami kina 
masowego.

Strażnicy galaktyki
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Gunn rewelacyjnie dobrał do swojego nowego filmu aktorów. Pierwsze skrzypce 

grają tutaj: Chris Pratt (niegdyś grubasek znany z komedyjek, a teraz pierwszorzęd-

ne ciacho), Zoe Saldana (zawsze ciacho), Dave Bautista oraz głosy Vina Diesela i Bra-

dleya Coopera. Wszyscy oni pasują do tego filmu idealnie i osobiście nie wyobrażam 

sobie w nim nikogo innego. Największym zaskoczeniem był dla mnie Chris Pratt, 

którego w przyszłym roku zobaczymy w najnowszej części „Parku Jurajskiego” (nie 

mogę się doczekać). Za sprawą jego występu w „Strażnikach…” już mówi się o nim, 

że jest wschodzącą gwiazdą kina przygodowego i całkowicie się z tą opinią zga-

dzam. Potrafi on dać nam akcję przepełnioną znakomitym i naturalnym humorem, 

a to chyba esencja dobrych przygotówek.

Składową, która w filmie jest absolutnie genialna, jest rewelacyjna muzyka. Ścieżka 

dźwiękowa składa się z tradycyjnych instrumentalnych kompozycji i świetnego mik-

su piosenek. Są to przede wszystkim utwory z lat siedemdziesiątych, takich gatun-

ków jak rock czy disco. Praktycznie każda osoba, którą znam, po wyjściu z kina ku-

powała sobie soundtrack z filmu na iTunes lub subskrybowała na Spotify czy innym 

podobnym serwisie. „Awesome mix vol. 1” to album, który każdy musi mieć, z jednej 

bardzo prostej przyczyny – jest genialny.

Myślę, że o „Strażnikach galaktyki” mógłbym pisać rozprawki, w których zachwycał-

bym się nad tym filmem godzinami. Jednak nie o to chodzi. Moim celem jest zachę-

cenie Was, byście, jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć filmu, czym prędzej rzu-

cili swoje iPady w kąt (byle nie za mocno, bo ja Wam za naprawę nie oddam) i lećcie 

do kina. Wspaniałe kino przygodowe utrzymane w duchu najlepszych propozycji 

Marvel Studios, zmiksowane z klasykami gatunku. Oczywiście, film ma kilka wad, ale 

są one zupełnie nieistotne. To jest rodzaj kina, na którym mamy się znakomicie ba-

wić. Ja się bawiłem i pewne niedociągnięcia poszły w niepamięć, bo film dał mi to, 

czego po nim oczekiwałem. Nie mogę się doczekać drugiej części, która oczywi-

ście ma się pojawić. Jeśli Marvel utrzyma swoją jakościową tendencję wzrostową, 

to przyszły film będzie genialny w każdym procencie. Jak pisałem wcześniej, to naj-

większa niespodzianka tego roku.

Przypominam jeszcze, żebyście jak w przypadku każdego filmu Marvela, zostali na 

sceny na napisach i po nich.

„Guardians of the Galaxy. You’re welcome”.

Strażnicy galaktyki
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NIEZNISZCZALNI 3

JAN URBANOWICZ

Kiedy 4 lata temu Sylvester Stallone, niegdyś gwiazda kina akcji, zebrał do 

kupy resztę gwiazdozbioru i postanowił zrobić film, który przypominać będzie 

jego złotą erę, nikt chyba do końca w to nie wierzył. Nie wierzył, że się uda. 

Testosteron. Morze testosteronu. Ocean testosteronu! Tak można 

opisać serię „Niezniszczalni”. Oglądacie taki film i włosy na klacie rosną 

z prędkością 88 mil na godzinę (nawet u kobiet). Na ekranach kin 

możemy oglądać właśnie najnowszą, trzecią część filmu, która nadal 

ma w sobie odpowiednią ilość hormonów.

    

http://youtu.be/VhNGfwiuStg?list=UUPsrtYcqoWEE8–8A2CX241w
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Jednak po premierze filmu wszyscy wie-

dzieli, że chcą więcej. Przede wszystkim lu-

dzie, którzy urodzili się najpóźniej w latach 

osiemdziesiątych i na filmach ze wszystkimi, 

podstarzałymi już dziś aktorami, oparli swo-

je dzieciństwo. Dwa lata później, kiedy do 

kin weszła część druga, było jeszcze lepiej. 

Więcej gwiazd, więcej strzelania, kwestii na-

wiązujących do dawnych przebojów, wię-

cej zabijania, testosteronu i ogromnej auto-

ironii. Jednym słowem: WIĘCEJ! Było więc 

pewne, że powstanie kolejny film. Zgadnij-

cie, czego wszyscy się po nim spodziewali. 

Dokładnie, by powyższych części składowych było ile? Więcej.

Poza obsadą znaną z poprzednich części, Sly postanowił skrzyknąć jeszcze kil-

ku kumpli. I tak w filmie mamy okazję zobaczyć Harrisona Forda, Wesleya Sni-

pesa, Mela Gibsona czy Antonio Banderasa. Dodatkowo dołączyła młoda część 

obsady, by w filmie pojawiło się trochę nowej, świeższej krwi. Czy wyszło to fil-

mowi na dobre?

Aktorsko film prezentuje się naprawdę dobrze i to nie tylko na papierze. Sta-

ra gwardia nie zawodzi i panowie (i pani) postarali się o to, by dostarczyć nam 

masę rozrywki. Nie ma co opisywać osób znanych z poprzednich odsłon „Nie-

zniszczalnych”, ale z nowej obsady pochwalić należy przede wszystkim Anto-

nio Banderasa, który wniósł do filmu sporo humoru oraz Mela Gibsona jako 

głównego antagonisty. Pozostali członkowie, w moim odczuciu, nie wnieśli za 

wiele do filmu. Zarówno fabularnie, jak i widowiskowo. Ot byli po prostu.

Jednak aktorzy w takim filmie to nie wszystko. Wiadomo, muszą być wybuchy, 

humor, zabijanie, krew i wszystko inne, co prawdziwe, stuprocentowo męskie 

tygrysy lubią najbardziej. Wszystkie te składniki trzeba jednak wcześniej odpo-

wiednio spisać, czyli potrzebny jest dobry scenariusz. Oczywiście nie wyma-

gamy od tego rodzaju kina zawiłej fabuły i oscarowych dialogów, jednak miło 

jest, kiedy to wszystko jakoś trzyma się kupy. O ile pierwsza część była świetna, 

a druga była bliska ideałowi, o tyle trzecia jest już chyba momentami przero-

Więcej gwiazd, więcej 
strzelania, kwestii 
nawiązujących do dawnych 
przebojów, więcej 
zabijania, testosteronu 
i ogromnej autoironii. 
Jednym słowem: WIĘCEJ!

Niezniszczalni 3
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stem formy nad treścią. Ten film powinien 

dawać rozrywkę na poziomie Mount Eve-

rest (lub przynajmniej K2), a jednak zamie-

nił się w lekko przedramatyzowane kino 

akcji. Nie mówię o całości, ale film trwa 

dwie godziny (najdłuższy z serii), z czego 

blisko połowa to smutne miny bohaterów 

pijących alkohol i rozmyślanie, co zrobić, by 

poprawić zaistniałą sytuację. Nie o takich 

„Niezniszczalnych” walczyłem.

Pomimo tego, że jest to najsłabsza część 

z całej serii, to film nie sprawił mi aż tak du-

żego zawodu. Nadal dobrze się na nim bawiłem, zobaczyłem te części skła-

dowe, które chciałem zobaczyć, jednak było ich po prostu za mało. Nic wię-

cej. Gdyby tak skrócić go o 20 minut, odjąć jeszcze trochę dramatyzmu i dodać 

więcej humoru (sama postać Banderasa filmu nie uratuje), to dostalibyśmy jaz-

dę bez trzymanki w najlepszym stylu osiemdziesiątych. A tak obejrzałem jedy-

nie poprawą kontynuację dwóch znakomitych filmów. Szkoda.

Na koniec jednak warto wspomnieć, że najsłabszy film ze wszystkich części 

miał najlepszą końcową sekwencję. Finał jest przecudowny i długi, a my chce-

my oglądać to cały czas w kółko. Gdybym miał iść na ten film jeszcze raz do 

kina, to chyba tylko dla tych ostatnich 20–30 minut. To one dawały największą 

frajdę i były zrealizowane naprawdę w pięknym stylu. Szkoda, że cały film taki 

nie był.

Całość posumuję cytatem z jednego z największych klasyków kina akcji, który 

to znalazł się również w wyżej opisanym filmie: „Get to the chopper!”

Wiadomo, muszą być 
wybuchy, humor, zabijanie, 
krew i wszystko inne, co 
prawdziwe, stuprocentowo 
męskie tygrysy lubią 
najbardziej.

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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„LUCY” 
NIESTRAWNE ARCYDZIEŁO

PAWEŁ KUHN

Jak tłumaczy profesor Norman (Morgan Freeman), w sprzyjających warunkach orga-

nizmy dążą do rozmnażania się, zaś w niesprzyjających ― do nieśmiertelności. Wy-

daje się, że to ma sens. Istnieją na przykład żaby, które w porze suchej zakopują się 

Luc Besson jest mistrzem dobrych opowieści. Jego najnowszy film „Lucy” 

jest historią o dziewczynie (Scarlett Johansson), która miała bezpiecznie 

przetransportować narkotyk w torbie zaszytej wewnątrz brzucha. W 

wyniku pobicia (które nastąpiło dlatego, że jest kobietą, bo do pozostałych 

czterech mułów nikt się nie dobiera) substancja przedostaje się do jej 

krwiobiegu. I powoduje gwałtowny wzrost inteligencji przez otwarcie 

nieużywanych stref mózgu. To mogłaby być całkiem niezła historia.

    

https://www.youtube.com/watch?v=uA8djapMff0
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na wiele miesięcy w piasku i wychodzą dopiero wówczas, gdy klimat pozwala im się 

rozmnożyć. Gdy Lucy orientuje się, że nie przeżyje dłużej niż 24 godziny, opracowuje 

plan pozostania nieśmiertelną. Wykorzystuje przy tym tezy profesora, które rozsze-

rza o własne obserwacje dotyczące czasu. Bo czas według Lucy jest jedynym sen-

sem i dowodem naszego istnienia.

Zagubieni? To dopiero początek. Najnowsze dzieło Luca Bessona składałoby się 

w sensowną i emocjonującą historię, gdyby nie przesyt pomysłów. Ten film to klę-

ska urodzaju, a jednocześnie strasznie dużo tu tautologii. Sceny, w których całkiem 

zwykła jeszcze dziewczyna zostaje złapana przez gangsterów, są podkreślone prze-

bitkami z polowania tygrysów na gazele. Wygląda to efektownie, ale trudno o bar-

dziej oczywistą przenośnię. Albo tytuły rozdziałów. Zaczynamy od „10%”. Gdyby ktoś 

nie zrozumiał, postaci spieszą z wyjaśnieniem, że chodzi o to, jaki procent mózgu 

wykorzystuje w danej chwili Lucy. Potem jest „20%”, „40%” i tak dalej. Wreszcie, gdy 

zbliżamy się do kulminacji, jest „99%”, a potem… Zgadliście! Gdzieś w połowie fil-

mu pojawiają się też przenośnie do przemijającego czasu, zgodnie z obserwacjami 

Lucy. Tyle że to jest opowiedziane w zbyt zawoalowany, efektowny sposób. Widowi-

skowe sceny, szeroki gest, wszystkie możliwe gatunki: od pościgu przez strzelaninę 

po science-fiction plus elementy prehistorii. Jasne, sztuka im bardziej niewyraźna, 

tym lepsza, ale czy naprawdę chodzi o to, żeby skołować widza i nie dać mu punktu 

oparcia? Przeładować go komunikatami, jakby oglądał reklamę albo teledysk, a nie 

pełnoprawny film fabularny?

Przykładem nielogiczności i powierzchowności jest profesor Norman. Dlacze-

go na jego wykład przychodzą dziesiątki podnieconych studentów i tyleż poważ-

nych badaczy, jeśli Norman nie stawia żadnych naukowych tez, a jedynie niejasne 

hipotezy? Jak może się cieszyć poważaniem naukowiec, który na dość oczywi-

ste pytanie odpowiada „Nie mam pojęcia”? Przyznam, że obejrzawszy zwiastun, 

spodziewałem się dużo po tej postaci. Niestety profesor jest nieciekawy, płytki ― 

oczywiście to nie zarzut do aktora. Ba, wydaje się, że ta rola byłaby nie do uratowa-

nia, gdyby nie zagrał jej genialny Morgan Freeman. On uwiarygodnił tę postać tak 

dalece, jak tylko się dało.

Jest tu jednak wiele elementów, które muszę bardzo dobrze ocenić. Scarlett Jo-

hansson jest doskonała, a przecież ma trudne zadanie. Najpierw musi przejść przez 

wachlarz ludzkich emocji: znudzenie, wściekłość, przerażenie, opanowanie, bezsil-

„LUCY” - Niestrawne arcydzieło



ność. A w miarę uwalniania się narkotyku zyskuje nadludzką pewność siebie i spo-

kój. Staje się wypruta z wszelkich emocji znanych człowiekowi, chłodno działa, 

zmierza do celu. Besson stawia tezę, że tylko używając niewielkiej części mózgu, 

jesteśmy ludźmi. Jedynie używając kawałka naszych możliwości intelektualnych, 

jesteśmy wrażliwi na piękno, potrafimy kochać i nienawidzić. Jeśli zyskamy wyż-

sze moce, staniemy się na powrót istotami walczącymi o przetrwanie. To genialne 

założenie! A także karkołomne wyzwanie dla aktorki, bo była zmuszona nie grać 

po ludzku. Reżyser mówi, że wybrał ją właśnie dlatego, że to zrozumiała. Ta postać 

wymaga sięgnięcia do żadnych dotychczas znanych odniesień, a jedynie do fan-

tazji. Sposób, na jaki Lucy wpada, by zyskać nieśmiertelność jak wirus, który trwa 

uśpiony całe dekady, jest rzeczywiście rewelacyjny. To, jak Lucy opanowuje czas, 

by znaleźć się w każdym momencie życia wszechświata jednocześnie, kładzie na 

łopatki. A towarzyszące tym wydarzeniom obrazy są wizualną ucztą. Na przykład 

sekwencja, w której Lucy obserwuje historię powstania Nowego Jorku, cofając się 

w czasie aż do czasów indiańskich i wcześniej, do prehistorii. To wszystko robi wra-

żenie, ale także sprawia, że film pęka w szwach.
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Wielu krytyków zarzuca Bessonowi, że nie trzyma się sztywno faktów. Podobno teo-

ria, że używamy na co dzień tylko 10% mózgu, została obalona naukowo. Moim zda-

niem to nieistotne. Zresztą sam reżyser mówi: To nie jest dokument o mózgu – to 

film, z którego ma płynąć przyjemność. Mój zarzut jest inny: ten film jest przełado-

wany, i to nawet nie treścią, lecz zbędnymi ozdobnikami.

Pozostaje wrażenie, jakby Besson starał się zrobić film dla istot o inteligencji Lucy. 

Nie jestem przekonany, że się udało. Osiąga wprawdzie taki cel: półtorej godziny wy-

daje się w kinie trwać 20 minut. Tylko co z tego? Dobry film powinien zostawiać nie-

dosyt. Ten pozostawia przesyt, co powoduje, że nie da się go zapamiętać ani nawet 

jednoznacznie ocenić. To nie jest dzieło na miarę „Leona zawodowca” czy „Wielkie-

go błękitu”. To jest arcydzieło, ale kompletnie niestrawne. A może po prostu nie uży-

wam pełnych możliwości mojego mózgu?

Paweł „Amaktor” Kuhn jest autorem bloga gdybymbylaktorem.pl.

„LUCY” - Niestrawne arcydzieło

http://gdybymbylaktorem.pl
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ZŁOTO MACKENNY
JAN URBANOWICZ

„Złoto MacKenny” to film, który obejrzałem pierwszy raz wiele lat temu w publicznej telewizji. 

Od razu się w nim zakochałem i kiedy został ponownie wyemitowany, nagrałem go sobie na ka-

setę VHS. Później już odtwarzałem go bardzo często, ucząc się niemal całego filmu na pamięć. 

Świetne aktorstwo, rewelacyjna muzyka i fenomenalne zdjęcia oraz klimat. Takiego filmu nie da 

się nie kochać.

Jest to opowieść o szeryfie MacKennie, który poznaje drogę do legendarnego kanionu del Oro 

– kanionu złota. Szybko odnajduje go znany przestępca Colorado, który zmusza szeryfa, by ten 

Western to gatunek już niemal zapomniany przez kino. Nie tworzy się nowych obrazów, 

rozgrywających się na Dzikim Zachodzie. Wielka szkoda, dlatego postanowiłem 

opowiedzieć o filmie, który znajduje się w moim osobistym westernowym Top 3.

    

https://www.youtube.com/watch?v=UzaDJRmepP8
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zaprowadził go do kanionu. Zaczyna się pojedynek dwóch osobowości, z których żadna nie 

chce wylądować na straconej pozycji.

W filmie główne role grają jedni z najlepszych aktorów w dziejach: Gregory Peck i Omar Sha-

rif. Pierwszy wciela się w MacKennę, drugi w Colorado. Peck jest tutaj oazą spokoju. Racjonalnym 

szeryfem, który stara się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, by uciec spod niewoli Colora-

do. Ten zaś jest zdeterminowanym wyjętym spod prawa, marzącym o bogactwie, które zapewni 

mu odnalezienie kanionu. Każdy z nich nie spocznie, dopóki nie osiągnie zamierzonego celu.

Poza wspomnianymi aktorami zobaczymy tutaj również genialne drugie plany, takie jak: Camil-

la Sparv, Julie Newmar (obie piękne), Ted Cassidy, Eli Wallach czy Telly Savalas (niezapomniany 

z tytułowej roli w serialu „Kojak”). Innymi słowy grała tutaj praktycznie cała plejada ówczesnego 

kina, zatem film jest pod względem aktorskim absolutnym majstersztykiem.

W tym filmie należy zwrócić uwagę na muzykę, zdjęcia oraz dźwięk. Za muzykę odpowiadał Qu-

incy Jones – jeden z najlepszych producentów i kompozytorów muzycznych w historii, którego 

większość może kojarzyć jako producenta najważniejszych albumów Michaela Jacksona. Dźwięk 

odgrywa w filmie bardzo ważną rolą, gdyż sam efekt echa strzałów w górach jest zrealizowany 

perfekcyjnie. Co do zdjęć to Dziki Zachód pokazano w oczarowujący sposób. Niby tylko pusty-

nie i góry, ale jakie piękne.

Nie twierdzę, że każdy ten film polubi. Jeśli nie jest się fanem westernów, to raczej nic tego nie 

zmieni. Jednak warto poznać „Złoto MacKenny”. Jest to obraz znakomicie napisany, trzymają-

cy w napięciu i, co najważniejsze, rewelacyjnie zagrany przez wyśmienitych aktorów. Obejrza-

łem w życiu wiele westernów, może nawet więcej i fakt, że ten znalazł się w zestawieniu moich 

trzech ulubionych, o czymś świadczy. Czymś musiał mnie do siebie przekonać. Głównie wszyst-

kim tym, o czym wspomniałem wcześniej, ale pewnie nie umiem do końca oddać tego słowa-

mi. Nie chodzi tu tylko o ten film, ale w zasadzie o każdy. Jeśli jesteśmy czymś zachwyceni, to 

choć byśmy się nie wiem jak wysilali, używali nie wiadomo jakich słów, to nigdy w pełni nie od-

damy naszego uwielbienia. Żeby je zrozumieć, inni muszą film obejrzeć, a my musimy mieć na-

dzieję, że zadziała on na nich podobnie jak na nas. Tak jest właśnie ze „Złotem MacKenny”. To je-

den z tych filmów, który zadecydował o tym, że pokochałem westerny, a sam gatunek stał się 

dla mnie jednym z najważniejszych w historii Hollywood. A do Pecka i Sharifa będę miał szacu-

nek do grobowej deski – lecz nie tylko za ten film.

Złoto MacKenny

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


https://itunes.apple.com/pl/app/oldbooth/id298007500?mt=8
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PREMIERY DVD I BLURAY 
WRZESIEŃ 2014

JAN URBANOWICZ

Jeden z najlepiej zrealizowanych filmów Marvela 

w przeciągu kilku ostatnich lat. Widać, że studio wy-

ciąga wnioski ze swoich wcześniejszych błędów - bo 

właśnie tak wiele osób mogłoby opisać poprzednią 

część przygód Kapitana Ameryki. Tym razem dosta-

jemy znakomite kino akcji, przepełnione dobrym hu-

morem, świetnymi scenami i efektami specjalnymi. 

Zdecydowanie warto usiąść wygodnie na kanapie 

i na 136 minut wyłączyć się absolutnie ze wszystkiego. 

Klasyczny thriller mistrza gatunku Alfreda Hitch-

cocka z Jamesem Stewartem w roli głównej. Gdy 

główny bohater, zawodowy fotograf, łamie nogę 

zmuszony jest poruszać się jedynie po swoim 

mieszkaniu na wózku inwalidzkim. Rozpoczyna 

więc obserwowanie swoich sąsiadów przez okno. 

Szybko zaczyna podejrzewać jednego z nich o za-

mordowanie żony. Jest to jeden z najlepszych fil-

mów Hitchcocka, który znać powinien każdy miło-

śnik kina. Absolutnie obowiązkowa pozycja.

KAPITAN AMERYKA:       
ZIMOWY ŻOŁNIERZ

OKNO NA PODWÓRZE
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Produkcja, która w ostatnich latach sporo namie-

szała na serialowym podwórku. Polityczny thriller, 

z Kevinem Spacey’em i Robin Wright od platformy 

Netflix zdobył miliony miłośników na całym świe-

cie. W produkcji jest już trzeci sezon, ale jeśli jesz-

cze nie zaczęliście swojej przygody z domkiem 

z kard, to musicie to koniecznie nadrobić. Genial-

ne kreacje, rewelacyjnie napisane dialogi i forma 

podania, która zadowoli nawet największego sma-

kosza. Szkoda tylko, że w Polsce serial ukaże się je-

dynie na DVD, jednak i tak jest to pozycja, którą 

powinno się mieć na swojej domowej półce. 

HOUSE OF CARDS - SEZON 1

Kilka lat temu „300” w reżyserii Zacka Snydera było 

niemalże rewolucyjnym filmem, jeśli chodzi o wy-

korzystanie efektów specjalnych. W tym roku mo-

gliśmy zobaczyć w kinach kontynuację tego prze-

boju, z kimś innym za sterami. To niestety widać, 

bo film jest daleki od sukcesu swojego poprzed-

nika. Niestety nie zobaczymy tu nic nowego, gdyż 

wizualnie jest totalnie odtwórczy, a ja sam nie wi-

działem takiej ilości wykorzystania slow motion - 

na dodatek całkowicie nieuzasadnionego. Fabu-

larnie również odstaje jeśli chodzi o jakość. Jedyne 

co może zachęcić, to Eva Green.

300: POCZĄTEK IMPERIUM

Premiery DVD i Bluray
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Niewidzialna nerka, Red Bull Bass Camp, to wydarzenia, 

które jeszcze bardziej utwierdzały mnie w przekonaniu, że 

NMET wyjdzie z ultra materiałem. Wisienką na torcie był ich 

występ w Pałacu Kultury z siostrami z Archeo. Przebiera-

łem nóżkami na samą myśl, jak to będzie usłyszeć wszystko 

w jednym miejscu; wszystko, co do tej pory przez ostatnich 

10 lat mnie inspirowało muzycznie. W końcu jest! Goto-

wy do odsłuchu materiał Night Marks Electric Trio o su-

perskomplikowanej nazwie „Ep”. Jest J. Dilla, jest Twerk, są 

piękne partie fortepianowe, pierdzący Moog i neosoulowe podszycie. Mało? Są też do-

brzy raperzy z radiowym aksamitnym głosem, w których tekstach nie znajdziesz słów 

„club”, „hoes” czy „projects”. Twerkowe bity dają dużo groove’a, ale nie porywają do tań-

ca, jednak jako całość układają się w piękną historię. Podobają mi się monologi, które 

w przypadku NMET dają takiego smaczku jak sos winegret do truskawek. Niby na pa-

pierze to nie może smakować, jednak sięgasz po butelkę, polewasz i zajadasz się do 

syta. Piszą o sobie „improwizacyjny nowoczesny hip-hop”. Jeżeli pakowałbym się w taką 

szufladkę, to w tej chwili wykopałbym swoje stare hip-hopowe Lenary i zaniósł do kraw-

ca, żeby zrobić z nich modern gumki, a później zamówiłbym doszycie na nich improwi-

zowanych cekinów i piór. Taki zestaw wydaje się niezłym zaskoczeniem, ale wierzcie mi: 

to działa. Chłopaki poruszają się po trendach muzycznych z niezwykłą płynnością i gra-

cją, jazzowy pasaż na pianinie absolutnie nie kłóci się z Twerkowym bitem, a cięte spin-

czowane w dół wokalizy robią robotę, szczególnie że nie są podawane w nadmiarze. 

Twój ziomek z podwórka o ksywie Seba powiedziałby, że chłopaki coś łykają i że to nie 

jest hip-hop, ale z ust Seby to chyba komplement. U Know Me Records jako jedna z naj-

ciekawszych wytwórni w PL zwietrzyła potencjał i zgarnęła chłopaków pod swoje skrzy-

dła, a my dzięki temu cieszymy się tą Epką. Nikt, kto interesuje się tym, co wyrosło z hip-

-hopu poza hip-hopem, nie może przejść obok niej obojętnie.

CAŁA MUZYKA JAROSŁAW CAŁA

NIGHT MARKS ELECTRIC TRIO
EP

http://wimp.pl
http://wimp.pl/album/32660963
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@calamuzyka 

Już dawno zapomniałem, kiedy to raper z Chicago o kolej-

nej nagranej przez siebie płycie mówił „ostatnia”. Od tam-

tej pory raz na jakiś czas, cyklicznie znowu mogę cieszyć się 

świeżym materiałem Commona. Fakt jest taki, że od jego 

narodzin minęły 42 lata, a na jego koncie pojawiła się wła-

śnie 10. płyta. Common po prostu z rapowaniem ma jak 

z jazdą na rowerze, z którego nie może zejść, a − co więcej − 

jego jazda nadal jest na poziomie Tour de France. Gdy w Wi-

kipedii wpiszemy hasło Common, to przeczytamy „amery-

kański raper znany z tekstów skupiających się na miłości i duchowości”. Tak było, ale czas 

jednak na małe poprawki. Już na poprzednim albumie „The Dreamer, The Believer” sły-

chać było, że Common swój stylowy kaszkiecik zamienił na czapeczkę z daszkiem wy-

haftowaną logo Chicago Bulls. Chicagowski byk na swoim nowym projekcie „Nobody’s 

smiling” nie zwalnia tempa i często agresywniej rapuje o tym, co go boli. Commono-

wi nie jest do śmiechu, a to wszystko za sprawą swojego ukochanego miasta. Niestety 

ostatnie czasy Wietrznego Miasta to materiał na dobry gangsterski kryminał, co oczywi-

ście człowiekowi zawsze związanemu z tym miastem się nie podoba.

Common zawsze związywał się z najlepszymi producentami na rynku, jednak już pod-

czas nagrywania poprzedniego albumu wrócił do producenta, z którym był prawie na 

samym początku swojej kariery. Rezultat jest taki, że na nowym krążku wszystkie nume-

ry produkuje No I.D. Legenda Chicago, tak więc na jednej płycie słyszymy osoby, które 

muzycznie na stałe wpisały się w mury tego miasta.

Pięknym hołdem dla dwóch producentów jest numer „Rewind That”. Początek poświę-

cony jest wspomnianemu wcześniej No I.D., a druga część o zmarłym J. Dilla, jednym 

z najlepszych producentów rapowych! Uwaga dla fanów: Łezka się kręci i to mocno. 

Na koniec jeszcze cytat, który niezmiernie cieszy, bo jak widać Common zmienił zdanie 

i o końcu kariery nawet nie myśli.

„Tworzenie tego albumu i kontrakt z Def Jam to jakby nowy początek dla mnie”.

COMMON
NOBODY’S SMILING

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://wimp.pl/album/32135264
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MAŁGORZATA ŁADA

• 1/2 kg pomidorów

• 1/2 kg kwaskowych jabłek 

• cytryna

• łyżeczka suszonej mięty (może 

być również herbata miętowa)

• 1/3 szklanki wrzącej wody

• kilka listków świeżej mięty

• sól, pieprz i ewentualnie 

trochę cukru

Pomidory sparzyć, obrać, usunąć pestki i pokroić na 

mniejsze kawałki. Jabłka obrać, usunąć gniazda na-

sienne i pokroić w kostkę. Cytrynę umyć, sparzyć 

i wycisnąć.

Zaparzyć miętę i wystudzić. Jabłka, pomidory i sok 

z cytryny dokładnie zmiksować, dodać zaparzoną 

miętę i jeszcze raz delikatnie zmiksować.

Zupę doprawić solą, pieprzem i jeśli będzie za kwa-

śna, można trochę posłodzić. Chłodnik przed poda-

niem dobrze schłodzić. Podawać udekorowany list-

kami świeżej mięty.

Smacznego!

Chłodnik pomidorowo-jabłkowy



CHŁODNIK 
POMIDOROWO-

JABŁKOWY
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