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P3
słuchawki mobilne

P3 urzeczywistniają blisko pięć de-
kad doświadczenia Bowers & Wilkins 
w dziedzinie akustyki. To słuchawki, 
które odkrywają detaliczny, natu-
ralny dźwięk i  gwarantują wysoki 
komfort użytkowania. Funkcjo-
nalność P3 zwiększa przewód 
z  wbudowanym pilotem/mikro-
fonem, pozwalający sterować 
iPhonem i  prowadzić rozmowy 
telefoniczne bez konieczności 
zdejmowania słuchawek.

Dostępne w sieci salonów: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/p3.html?utm_source=iMagazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=P3
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Bang & Olufsen Centrum
Piękna 18, 00-549 Warszawa
Tel.: +48 22 375 69 75
Mail: poland@beostores.com

Bang & Olufsen Sadyba
Limanowskiego 11M, 02-943 Warszawa
Tel.: +48 22 651 73 04 
Mail: poland@beostores.com

B&O PLAY by BANG & OLUFSEN

H2

H3A2

H6

H8

BĄDŹ MOJĄ WALENTYNKĄ

EUR 345

EUR 199

EUR 199

EUR 499

EUR 399

NOWE 
KOLORY

Najlepszy prezent to taki, który sprawia, że czujesz się wyjątkowo. Oto coś wyjątkowego, dla kogoś kto jest 

wyjątkowy dla Ciebie! Odwiedź nasz salon i wybierz idealny prezent dla swojej Walentynki.

mailto:poland%40beostores.com?subject=
mailto:poland%40beostores.com?subject=
http://stores.bang-olufsen.com/poland/bang-olufsen-centrum/
http://stores.bang-olufsen.com/poland/bang-olufsen-centrum/
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http://zgsklep.pl
http://zgsklep.pl
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Proces konfiguracji jest bowiem bajecz-

nie prosty i myślę, że mogę go opisać 

w jednym zdaniu, na które korekta pew-

nie przymknie oko.

Musimy pamiętać, że internetowy timeline 

jest jak okładka magazynu i program 

Kuby Wojewódzkiego w jednym. Po czę-

ści prawdziwy, ale potraktowany Photo-

shopem i wyreżyserowany tak, by budzić 

w nas określone emocje – tęsknotę, za-

zdrość, smutek czy złość.

Nie ukrywam, że przebywając w Apple 

Company Store, miałem olbrzymią ocho-

tę na większe zakupy. Niestety, z powo-

du kompletnego braku miejsca w walizce 

musiałem ograniczyć się do jednej ko-

szulki, kompletu ołówków i iPoda Touch.

Najdroższa konfiguracja pierwszego Mac-

Booka Air kosztowała blisko 2800 dola-

rów. Dokładnie tyle samo co topowy Mac-

Book Pro 17".

Luty. Miesiąc dość szczególny. W lutym, już od jakie-

goś czasu, iMagazine podsumowuje dwie ważne ak-

cje – pierwsza to wsparcie Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy, a druga to wybór Gadżetu Roku.

W tym roku udało się nam zebrać rekordową sumę 

na dzieci, sprzedając naszą okładkę na rzecz WOŚP. 

Okładkę zlicytowano za 4250 zł – o 1100 zł więcej niż 

rok temu! Zwycięzcą jest nozbe.com – serwis na-

szego redakcyjnego kolegi, Michała Śliwińskiego.

Gadżet Roku iMagazine to drugi temat – szczegó-

ły i wyniki znajdziecie w numerze.

W lutym wprowadzamy do iMaga nowy dział 

– podróżniczy. Mamy nadzieję, że przypadnie 

Wam do gustu.

Zapraszamy do lektury – jak zwykle warto!

Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA TOMEK SZYKULSKI

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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Oferujemy
* Praca z domu na pełen etat,
* Elastyczne godziny pracy,
* Rodzinna atmosfera w zespole,
* Praca z inspirującymi ludźmi,
* Duży wpływ na kierunek rozwoju aplikacji

[info](nozbe.com/developers)

Praca w Nozbe
Front-End Developer 
// JavaScript

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

http://nozbe.com/developers


GADŻET ROKU 2014 IMAGAZINE – CLIME!
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Po raz drugi przyznajemy tytuł Gadżetu Roku iMagazine i jest nam niezmiernie miło 

zakomunikować, że dostaje go po raz kolejny produkt pochodzący z Polski - jest nim sensor Clime!



Clime, który działa dzięki technologii Bluetooth 4.0, pozwala wysyłać dane z urządzenia 

na aplikację w telefonie. Użytkownicy Clime’a będą mogli śledzić zmienne bezpośred-

nio wpływające na ich otoczenie, takie jak temperatura, wilgotność, ruch, nasłonecznie-

nie czy położenie. Urządzenie zyskuje dzięki 

swojemu rozmiarowi, wielości możliwych za-

stosowań, cenie, ale przede wszystkim daje 

możliwość nieinwazyjnego wdrożenia nowo-

czesnych zastosowań, które ułatwią i zauto-

matyzują życie. Clime może mierzyć i kon-

trolować otoczenie użytkownika, ale przede 

wszystkim odciążyć go od obowiązków, za 

które przejmie odpowiedzialność.

Równolegle w trzech kategoriach wyróżni-

liśmy produkty wprowadzone do sprzeda-

ży w minionym roku, które według nas i Was 

były najlepsze.

W kategorii akcesorium elektroniczne najwię-

cej zgłoszeń i naszą rekomendację zdobył po 

raz kolejny zegarek, ale tym razem jest to Wi-

things Activité. To zegarek, który wnosi nową, 

inną jakość do świata smartwatchy.

W kategorii sprzęt muzyczny wybraliście (ten 

produkt zdobył ogólnie największą liczbę gło-

sów), i my to również potwierdzamy, przeno-

śny głośnik Bang & Olufsen BeoPlay A2, który 

wydaje się najlepszym głośnikiem przeno-

śnym na świecie.

W kategorii obudowy/pokrowce/torby było 

najwięcej nominowanych produktów i wybór 

był najtrudniejszy – wybraliśmy produkt zu-

pełnie perfekcyjny i jest to Mujjo Leather Wal-

let Case 80.
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Przejdźmy do tego, na co pewnie również czekacie – lista osób nagrodzonych! 

Przedstawiamy zwycięzców, czyli autorów najlepszych naszym zdaniem reko-

mendacji. Na początek pięć nagród głównych!

Dominik Kowalczyk – Klawiatura Logitech k480

Aneta Czerniawska – Klawiatura ZAGG Rugged

Mateusz Desaniuk – Głośnik Logitech x300

Aisthesis – Głośnik Logitech x100

Maciej Zubelewicz – Pokrowiec Evouni + nagroda specjalna od iCorner

Pozostałe nagrody zdobyli:

• Dawid Kwiatkowski

• Wiktor Karkocha

• Marcin Maciejewski

• Artur Michna

• Kamil Jankowski

• Daniel Zietek

• raffaellorb

• Dave Liberda

• Maciej Bejgier

• Jacek Sklepowicz

• Mateusz Krawczyk

• Marek Brodowski

• Łukasz Segiet

• Łukasz Pakuła

• Arkadiusz Wzorek

• Jakub Chojnacki

• Michał Warchoł

• Jakub Gawron

• Tomasz Kulesa

• Beata Muszer

• Krzysztof Sylwerski

• Adam Strzelczyk

• Bartosz Szczupiel

• Adam Zdzieblo

• Ewa Majchrowska

• Michał Kostrzyński

• Mateusz Desaniuk

• Bartosz Kusy

• Wojciech Ciszewski

• Hubert99

Gratulujemy i dziękujemy za świetne zgłoszenia! Ze zwycięzcami skontaktujemy 

się mailowo, w odpowiedzi na ich zgłoszenia.

Dziękujemy bardzo naszym partnerom. Nagrody dla Czytelników zostały ufun-

dowane przez: Logitech Polska, ZGSklep.pl, Wydawnictwo Insignis oraz iCorner.pl.
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AUKCJA DLA WOŚP ZAKOŃCZONA REKORDEM!
Podobnie jak w zeszłym roku, iMagazine dołączył do akcji wspierania Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. I podobnie jak rok temu, do wygrania była możliwość opublikowania 

swojej okładki w lutowym iMagazine.

Aukcja zakończyła się, a zwycięzcą zostało… Nozbe.com, którego twórcą i założycielem 

jest nasz redakcyjny kolega Michał Śliwiński! Okładka została sprzedana za 4250 zł! To oznacza, 

że kwota z zeszłego roku została pobita o 1100 zł! Gratulujemy! A przede wszystkim dziękujemy 

w imieniu dzieci i osób starszych, dla których w tym roku grała Orkiestra!

O wygranej w naszej aukcji, pomysłach na oszczędzanie, GTD i iPhonie 6 Plus rozmawialiśmy 

z Michałem Śliwińskim w Nadgryzionych – zapraszamy do odsłuchu, bo to ciekawa i inspirująca 

rozmowa.

http://aukcje.wosp.org.pl/imagazine-dla-wosp-i1314350
http://aukcje.wosp.org.pl/imagazine-dla-wosp-i1314350
http://nozbe.com
http://retrorocketnetwork.pl/nadgryzieni-239-nozbe-wygrywa-okladke-imagazine/
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„ZACZNIJ TWORZYĆ” – APPLE PROMUJE KREATYWNOŚĆ
Przy okazji premiery każdego produktu Apple pokazuje, jak można go wykorzystać w codziennym życiu. 

Kilka dni temu wystartowała kampania „Zacznij tworzyć”, której celem jest pokazanie kreatywnych zasto-

sowań urządzeń firmy. Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA 
ZEGARKÓW COGITO 
DODAJE KROKOMIERZ
iPhone potrafi mierzyć liczbę zrobio-

nych kroków, ale to zegarek, a nie telefon, 

mam cały dzień przy sobie. Smartwatche 

Cogito dostały właśnie aktualizację, która 

uruchamia w nich funkcję krokomierza.

Czytaj dalej... KOLOROWE MACBOOKI… 
MADE IN POLAND! 
Kilka dni temu w Nadgryzionych rozmawialiśmy 

między innymi o tym, że można zmienić kolor swo-

ich MacBooków. Prym wiedzie Ameryka, ale w Pol-

sce będzie to też już niebawem możliwe, dzięki ser-

wisowi WeFix.pl.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/01/02/zacznij-tworzyc-apple-promuje-kreatywnosc/
http://imagazine.pl/2015/01/17/aktualizacja-zegarkow-cogito-dodaje-krokomierz/
http://retrorocketnetwork.pl/nadgryzieni-237-wojtek-ma-banana/
http://imagazine.pl/2015/01/16/kolorowe-macbookimade-in-poland/
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PIERWSZE PLOTKI 
O IPHONIE 6S
Oba rozmiary iPhone’a 6 jeszcze na dobre nie 

zdążyły się zadomowić na naszym rynku, a za-

graniczne media już donoszą o pierwszych 

plotkach związanych z iPhone’em 6s. Niespo-

dzianki nie będzie – zmiany mają zajść głównie 

w środku.

Czytaj dalej...

STANDR 
– MINIMALIZM 
W POLSKIM WYDANIU
Podstawka do telefonu nie musi być skom-

plikowana, by spełniać swoje zadanie, 

a Standr jest tego najlepszym przykładem. 

Ten polski projekt, za którym stoi Dawid 

Świątek, jest skrajnie minimalistycznym, 

a jednocześnie funkcjonalnym dodatkiem 

do nowych iPhone’ów.

Czytaj dalej...

SIRI PO POLSKU ZBLIŻA 
SIĘ WIELKIMI KROKAMI? 
„Hej, jaka jest pogoda?”, „Obudź mnie za 30 minut”, 

„Przypomnij, żebym zadzwonił do mamy jutro wie-

czorem”. To przykładowe frazy, które niedługo być 

może będziemy mówić do swoich iPhone’ów. Dlacze-

go? Dlatego, że polskie Siri może pojawić się w naj-

bliższym czasie.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/01/15/pierwsze-rzekome-informacje-o-iphonie-6s/
http://imagazine.pl/2015/01/14/standr-minimalizm-w-polskim-wydaniu/
http://imagazine.pl/2015/01/13/siri-po-polsku-zbliza-sie-wielkimi-krokami/
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WATERPROOF DLA 
IPHONE’A 6
W sierpniu miałem przyjemność testo-

wać dla Was obudowę Catalyst Wa-

terproof. Myślę, że część z Was ucieszy 

fakt, że ukazał się model dla posiada-

czy iPhone’a 6.

Czytaj dalej...
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CENY W POLSKIM APP 
STORE BĘDĄ WYŻSZE
Kilka lat temu najtańsza płatna aplikacja w App 

Store kosztowała 0,79 euro. Była to cena odpowia-

dająca amerykańskiemu 0,99 dolara. Z czasem przy-

szło nam płacić 0,89 euro. Teraz szykuje się kolejna 

podwyżka.

Czytaj dalej...

POPSLATE – OBUDOWA 
Z EKRANEM E-INK
Ekrany e-ink nieszczególnie nadają się do stoso-

wania w smartfonach, a już na pewno nie jako 

główny ekran. Powstają jednak urządzenia, jak 

na przykład Yota Phone, które wykorzystują wy-

świetlacz w tej technologii jako dodatkowe miej-

sce do pokazywania informacji. popSLATE po-

zwala natomiast dodać taki ekran do iPhone’a.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/08/10/catalyst-waterproof-podwodna-frajda/
http://imagazine.pl/2014/08/10/catalyst-waterproof-podwodna-frajda/
http://imagazine.pl/2015/01/15/catalyst-waterproof-dla-iphonea-6/
http://imagazine.pl/2015/01/08/ceny-w-polskim-app-store-zostana-podniesione/
http://imagazine.pl/2015/01/11/popslate-obudowa-z-ekranem-e-ink/
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NA TARGACH CES BANG & OLUFSEN POKAZAŁ SYSTEM BEOSOUND 
MOMENT ORAZ SŁUCHAWKI H8.

19

Słuchawki BeoPlay H8
BeoPlay H8 od Bang & Olufsen to słuchawki, z którymi 

masz bezprzewodową swobodę oraz innowacyjny, alumi-

niowy, dotykowy interfejs, aktywne wyciszanie szumów 

oraz baterię o czasie działania do 14 godzin, a to wszystko 

w smukłej, lekkiej formie.

Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych – Gray Hazel 

(szara leszczyna) i Argilla Bright (jasna glina), wykonane z naj-

lepszych materiałów, takich jak anodyzowane aluminium, skóra 

bydlęca i jagnięca. To słuchawki, które będą się pięknie starzeć 

i sprawią, że ludzie nie przejdą obok nich obojętnie. Niebywały 

czas pracy baterii wynosi 14 godzin, a pomimo całej tej zaawan-

sowanej technologii i aluminiowej struktury ważą zaledwie 225 

BeoSound Moment to inteligentny i intuicyjny bezprzewodowy system muzyczny, 

który integruje naszą muzyczną kolekcję i serwisy internetowe. To kombinacja dostępu 

do nieskończonych pokładów muzyki cyfrowej z nową prostotą i kreatywnością przez 

zabawę. BeoSound Moment ułatwia całej rodzinie kolekcjonowanie, odkrywanie i dzielenie się 

ulubionymi utworami.



gramów i dzięki temu to doskonały kompan w podróży, bez względu na to, czy prze-

mierzasz lądy, oceany czy po prostu ulice miasta.

Rekomendowana cena to 499 euro.

BeoSound Moment przedstawia nową, inteligentną funkcję, która adaptuje Twoją li-

stę odtwarzanych utworów i sugeruje muzykę lub programy radiowe, które pasują do 

danego dnia tygodnia i pory dnia. Zaawansowana funkcja Pattern Play uczy się na-

szych muzycznych preferencji i sprawia, że wrażenia słuchowe są równocześnie bli-

skie i odkrywcze. Z biegiem czasu BeoSound Moment będzie coraz lepiej poznawał 

Twój gust muzyczny i będzie sam proponować utwory, które najchętniej chcielibyśmy 

usłyszeć.

BeoSound Moment jest kompatybilny z całą gamą głośników bezprzewodowych 

i wymagających przewodów Bang & Olufsen i będzie dostępny wyłącznie w salonach 

Bang & Olufsen od 30 stycznia 2015 roku, w wybranych krajach, gdzie zarówno Bang 

& Olufsen, jak i serwis muzyczny Deezer są dostępne. Rekomendowana cena to 2800 

euro i zawiera ona 12-miesięczny abonament Deezer Premium+.
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CHILI TV – VOD DLA SMARTTV, MAC, IOS, ANDROID I NAWET 
WINDOWS PHONE
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Rozwiązaniem jest nagrywanie tego, co nam odpowiada, ale nie pasowało to do 

naszego workflow. Od tamtej pory polegamy wyłącznie na Apple TV i filmach 

z iTunes, Netfliksa oraz innych serwisów VOD. Posiłkujemy się również filmami 

na Blu-ray.

Chili TV, nowy gracz na naszym rynku, miał premierę dzisiaj w nocy. Usługa bę-

dzie dostępna na wielu różnych platformach, przy czym niektóre pojawią się do-

piero wkrótce. Najważniejsze jednak są: telewizory Smart (LG, Philips, Panaso-

nic, Hisense, Samsung i Sony), Mac i iOS, Android, Chromecast, Windows 8 oraz 

przez przeglądarkę w Safari, Firefoksie, Operze, Internet Explorerze i Chrome. Te 

ostatnie niestety będą wymagały Silverlighta do weryfikacji DRM. Wkrótce na-

tomiast dojdzie jeszcze Humax, Nokia, PlayStation 3 i 4, Thomson, Loewe, Win-

dows Phone, Wii, Xbox 360 i Toshiba. Wygląda mi na komplet. Poza NAS-ami…

Filmy i seriale będzie można wypożyczać lub kupować. Ceny zaczynają się od 

4,99 zł za starsze pozycje, a nowości kosztują 12,99 zł w HD+ przy wypożycze-

niu lub 49,99 zł przy opcji kupna na własność. Co ciekawe, opcja pobrania filmu 

lub serialu będzie też dostępna na tabletach i smartfonach nawet podczas wy-

Minęły już bodajże dwa lata, odkąd zrezygnowałem z telewizji satelitarnej w domu. Decyzję taką 

podjęliśmy rodzinnie – mamy po prostu za mało czasu, aby marnować go na oglądanie bzdur i reklam.



pożyczania – idealne rozwiązanie, je-

śli wybieramy się w podróż i chcemy 

przygotować sobie treści do ogląda-

nia. Film (lub serial) możemy oglądać 

nieskończoną liczbę razy przez 48 go-

dziny od rozpoczęcia odtwarzania, ale 

od chwili zapłacenia mamy na to 28 

dni – nawet zawodowym globtrotte-

rom powinno to wystarczyć.

Miałem przyjemność poznać zało-

życiela Chili TV i porozmawiać z nim 

– z panem Stefano Parisi (@s_parisi) 

– nie tylko o espresso, dobrych re-

stauracjach w Rzymie czy też o sa-

mym mieście, ale przede wszystkim 

o przyszłości tej usługi w Polsce. Naj-

ważniejszy zapewne będzie dla Was 

fakt, że Chili TV będzie bardzo szyb-

ko wprowadzało nowości do swojej 

oferty. Oznacza to, że od polskiej pre-

miery kinowej będziemy musieli po-

czekać 16 tygodni na możliwość obej-

rzenia filmu. Niestety przeszkodą tutaj 

nie jest samo Chili, tylko studia filmo-

we, które nie chcą pod żadnym pozo-

rem udostępniać swojego portfolio 

wcześniej. Wiem, że wiele osób jest gotowych zapłacić cenę biletu do kina (lub 

nawet więcej!), żeby obejrzeć hit w dniu premiery kinowej i miejmy nadzieję, że 

świat będzie zmierzał w tym kierunku – prosiłem Stefano, aby przekazał te infor-

macje dalej.

Chili w ofercie oprócz filmów będzie również na bieżąco rozszerzało swoją ofer-

tę seriali. Wszystkie pozycje będą dostępne albo z dubbingiem, albo z napisami. 

W przyszłości – możliwe, że w okolicach lata – pojawi się również możliwość wy-

boru oryginalnej ścieżki dźwiękowej dla takich wariatów jak ja. Dla wielu osób 
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zapewne ważna będzie informacja, że pojawią się również polskie pozycje za-

równo w kategorii filmów, jak i seriali.

Od technicznej strony całość też zapowiada się bardzo interesująco – domyślnie 

użytkownik widzi trzy opcje, jeśli chodzi o jakość obrazu, ale w rzeczywistości 

jest ich aż dziewięć. Nasz strumień jest monitorowany na bieżąco (próbkowanie 

występuje co 2 sekundy) i jeśli z jakiegoś powodu brakuje odpowiedniej pręd-

kości łącza, to zostaje przełączony na niższą jakość. W przypadku SD (576p) jest 

to 800, 1200 i 1800 Kbps. HD (720p) transmitowane jest przy 2000, 3000 lub 4000 

Kbps, a HD+ (1080i) w 3200, 4500 i 6500 Kbps. Na podstawie obrazu, jaki widzia-

łem podczas demonstracji na przykładzie „Lucy” z piękną Scarlett Johansson, 

nie mam żadnych zastrzeżeń. Poza tym, że chętnie obejrzałbym cały film… A co 

jeśli macie telewizor 4K? Treści w tej rozdzielczości planuje się na kwiecień 2015 

– już za trzy miesiące.

Jeśli macie telewizor Samsunga (firma jest strategicznym partnerem Chili), to 

powinniście już dzisiaj mieć możliwość przetestowania ich aplikacji. Aplikacja 

dla pozostałych producentów TV jest w trakcie certyfikacji i powinna się pojawić 

wkrótce. Alternatywą jest aplikacja na Androida oraz iOS (uniwersalna) lub 

po prostu przeglądarka www. Niestety w tej chwili nie ma możliwości strea- 

mowania treści przez AirPlay na Apple TV – Stefano poinformował nas, iż zabro-

niło tego Apple. Cóż – pozostaje kabel HDMI lub Chromecast. Mam nadzieję, że 

Chili pojawi się również na takich platformach NAS jak Synology czy QNAP.

Płatności za filmy i seriale realizuje się bardzo prosto – zakładając konto, podpi-

namy pod nie naszego PayPala lub kartę debetową/kredytową. Pojawi się też 

możliwość korzystania z Gift Cards oraz być może w przyszłości ze SkyCash. Nie-

stety w przypadku urządzeń iOS musimy dokonywać zakupów przez przeglą-

darkę Safari (lub inną) – nie można ich dokonać bezpośrednio z aplikacji Chili 

ze względu na fakt, że Apple od każdej transakcji żąda 30%.

Cieszy mnie, że konkurencja na tym polu rośnie. Być może z czasem nawet bę-

dziemy mogli wypożyczać film w dniu premiery kinowej… A w najgorszym wy-

padku dzień po.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mgmedia.androidApp
https://itunes.apple.com/pl/app/chili-tv/id517225415?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://pl.chili.tv
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Ostatni update umożliwia właśnie kupienie wspomnianego Glifa bezpośrednio z iPhone’a za 

pomocą Apple Pay – Dan i Tom zapewniają, że jest to banalnie proste. Oczywiście musiałem to 

zweryfikować, ale skoro Apple Pay nie działa jeszcze w Polsce, to zmuszony byłem poprosić o to 

redakcyjnego kolegę Michała Zielińskiego, obecnie przebywającego na wygnaniu.

Potwierdzamy. Jest to banalnie proste. Na tyle, że Glif już jedzie do Michała.

Studio Neat, twórcy między innymi Glifa, to prawdopodobnie pierwszy deweloper 

na świecie, który wprowadził Apple Pay bezpośrednio do swojej aplikacji. Dwóch 

panów stojących za firmą – Dan Provost i Tom Gerhardt – tworzą zarówno 

oprogramowanie, jak i fizyczne produkty. Jedną z ich aplikacji jest Slow Fast Slow 

– program do montażu klipów wideo wraz z możliwością spowalniania akcji (slow 

motion) zgodnie z wolą i potrzebą użytkownika.

APPLE PAY W SLOW FAST SLOW
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TP-Link rozszerzył ofertę o nową kategorię urządzeń – huby USB. Na rynku pojawiły się już dwa 

modele UH700 i UH720 (z dodatkowymi portami do ładowania urządzeń mobilnych). Oba urzą-

dzenia zapewniają pełne wsparcie dla standardu USB 3.0, który w porównaniu do starszego USB 

2.0 umożliwia około dziesięciokrotnie szybsze przesyłanie danych (prędkość transmisji 5 Gb/s).

TP-Link UH700 i UH720 to uniwersalne huby USB, pozwalające na bezproblemowe podłączenie 

do komputera do siedmiu urządzeń wykorzystujących interfejs USB 3.0 lub jego starsze wersje 

(USB 2.0 i USB 1.1). W przypadku modelu UH720 do dyspozycji użytkownika oddano również dwa 

dodatkowe porty ładujące (5 V, 2,4 A). Urządzenie automatycznie dostosowuje natężenie prą-

du do parametrów podłączonego urządzenia, co pozwala na szybkie i bezpieczne naładowanie 

baterii w smartfonie, tablecie i innych urządzeniach mobilnych.

Huby UH700 i UH720 wyposażono także w szereg zabezpieczeń, m.in. przeciwprzepięciowe, 

przeciwzwarciowe czy termiczne. Dzięki temu użytkownik ma gwarancję bezpiecznego korzy-

stania z podłączonych urządzeń. 

Huby TP-Link UH700 i UH720 są już dostępne w sprzedaży w sugerowanych cenach brutto wyno-

szących odpowiednio 149 i 189 zł. Urządzenia objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.

TP-Link UH700 i UH720 to kompaktowe huby, które gwarantują bezpieczne 

podłączenie oraz szybki transfer danych z urządzeń zgodnych ze standardem USB.

HUBY USB 3.0 W OFERCIE TP-LINK



Parallels Desktop 10
dla komputerów Mac to najnowsza wersja najprostszego 

w obsłudze, najszybszego i najbardziej wydajnego  

na całym świecie rozwiązania pozwalającego  

na bezproblemowe korzystanie z aplikacji Windows  

na komputerze Mac bez konieczności ponownego 

uruchamiania sprzętu. Od ponad 8 lat wybór numer  

jeden wśród użytkowników Maków na całym świecie.

Parallels Desktop
Najnowsza wersja najprostrzego w obsłudze, najszybszego  
i najbardziej wydajnego rozwiązania pozwalającego na bezproble-
mowe korzystanie z aplikacji Windows na komputerze Mac bez  
konieczności ponownego uruchamiania sprzętu. Od ponad 8 lat 
wybór numer jeden wśród użytkowników Maków na całym świecie.

Zamieniasz PC na Maka?
Ułatwiliśmy proces przeniesienia Twoich plików, aplikacji, zakładek  
w przeglądarkach z Twojego PC na Maka. Wystarczy postępować 
zgodnie z poleceniami nowego Kreatora.

Uruchamiaj każdą aplikację  
Windows na Maku
Korzystaj z aplikacj Internet Explorer, Windows Media Player, 
Access i setek innych jak dotąd niedostępnych na Maka.

Już nie tylko na Windows’a
Współpracuje z systemami Windows 8, Windows 7, Windows 
Vista, Windows XP, Linux i Google Chrome OS, OS X Mavericks  
i najnowszym OS X Yosemite. Oznacza to, że na komputerze  
Mac możesz już zrobić prawie wszystko.

Gotowy na Mac OS X Yosemite
Inżynierowie Parallells wykonali ciężką pracę,  
aby bezproblemowo udostępnić nowe, niesamowite  
cechy Yosemite aplikacjom Windows!

Niesamowita wydajność
Obsługa do 16vCPUs i 64 GB pamięci RAM umożliwia  
pracę nawet na najbardziej wymagających aplikacjach  
bez pogarszania jakości i szybkości pracy komputera.

Tuning poprzez jedno kliknięcie
Po uruchomieniu maszyny wirtualnej Windows, masz  
możliwość wyboru optymalnych parametrów ustawienia  
w zależności od programów, z których korzystasz:  
użytkowych, do projektowania, programowania lub gier.

To co najlepsze w komputerach Mac  
teraz dostępne w aplikacjach Windows
Uruchamiaj aplikacje Windows z Docka lub używaj gestów  
charakterystycznych dla Mac OS X w aplikacjach Windows,  
„kopiuj i wklej“, „przeciągnij i upuść“ teksty i pliki pomiędzy  
aplikacjami Windows i Mac.

Setki łatwych do wykorzystania funkcjonalności

http://www.cortland.pl/programy/parallels.html
http://izone.pl/index.php/produkty/category/89/oprogramowanie/parallels-desktop.html
http://www.komputronik.pl/product/240455/Elektronika/Oprogramowanie/Parallels_Desktop_for_Mac_10_PL_BOX.html
http://www.x-kom.pl/p/216307-oprogramowanie-systemowe-apple-parallels-desktop-10-mac-oem.html
http://idream.pl/oprogramowanie.html
http://sklep.gmagic.pl/programy/systemy_operacyjne.html
http://www.mediamarkt.pl/warszawa-okecie/program-parallels-desktop-10-for-mac-retail-box-eu,id-978199
http://sklep.maqsimum.pl/kategoria/oprogramowanie
http://ispot.pl/windows/parallels-desktop-10-dla-mac-pelna-wersja-pudelkowa,id-71485
http://www.tio.pl/oprogramowanie-parallels-desktop-for-mac-10-box--produkt-6619.html
http://www.saturn.pl/gdansk/program-parallels-desktop-10-for-mac-retail-box-eu,id-978199
http://imad.pl/catalogsearch/result/?q=Parallels
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

BIDON HYDRACOACH 
– OK. 100 ZŁ
Każdy dietetyk nam powie, że właściwe 

nawodnienie naszego organizmu to pod-

stawa. W przypadku większości z nas tryb 

życia nie sprzyja prawidłowemu moni-

torowaniu ilości spożywanych płynów, 

szczególnie ważne jest to podczas wzmo-

żonego wysiłku fizycznego. Hydracoach 

to bidon, który obliczy nasze zapotrzebo-

wanie na płyny, zmierzy ilość ich spożycia 

oraz ile jeszcze powinniśmy wypić.

Założycielami firmy produkującej Hydra-

coach jest małżeństwo, które podczas 

wypraw wspinaczkowych wielokrotnie 

zmierzyło się ze skutkami niewłaściwego 

nawodnienia organizmu.

PUDER MINERALNY MII – OK. 200 ZŁ
Świat zwariował na punkcie zdrowego trybu ży-

cia, wszystko staramy się zastąpić produktami na-

turalnymi, nieprzenoszącymi do naszego organi-

zmu niepotrzebnej chemii. Sama powoli uczę się 

i wdrażam w codziennym życiu nowe, zdrowe na-

wyki i właśnie jednym z takich punktów jest zastą-

pienie tradycyjnego pudru mineralnym angielskiej 

marki Mii. Naturalność, lekkość, doskonałe krycie, 

a przy tym wszystkim bez szkodliwych składników 

dzięki wykorzystaniu sproszkowanych minera-

łów. To świetna alternatywa szczególnie dla osób 

o wrażliwej skórze.

Dla niej 27
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TOREBKA ELEKTRONISTA 
– 1190 ZŁ
Jedną z rzeczy, która towarzy-

szy nam w ciągu całego dnia, jest 

telefon. Blady strach nas ogar-

nia, kiedy poziom naładowa-

nia jego baterii zbliża się do zera. 

W domu, pracy czy samochodzie 

nie mamy z tym problemu, ale 

już w sklepie czy na spacerze jest 

gorzej. Pomóc może w tym ele-

gancka kopertówka Elektronista 

firmy Knomo. Po rozłożeniu do 

dyspozycji mamy funkcjonalny 

organizer, w którym swoje miej-

sce znajdzie tablet, telefon oraz 

pozostała masa potrzebnych rze-

czy. Dodatkowo urządzenia moż-

na naładować dzięki wbudowa-

nemu akumulatorowi. Pięknie 

i funkcjonalnie – czego chcieć 

więcej?

Dla niej 28
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BIURKO MINKO – OD 699 ZŁ
Kupić dobre biurko to nie jest prosta sprawa. Albo 

kosztują ogromne pieniądze, albo trzeba iść do 

IKEA. Zaradzić temu chce polska firma Minko. Pro-

ponuje ona biurka, które dobrze wyglądają, są 

dobrze wykonane, ale nie kosztują majątku. Ich 

klasyczne biurko ma dwie dyskretne szuflady i wy-

konane jest z płyty laminowanej i litego drew-

na bukowego, całość spięta stalowymi elementa-

mi w kolorze czarnym. Każde biurko może mieć 

jeden z wielu dostępnych kolorów oraz może być 

zmodyfikowane rozmiarowo, aby dopasować je 

do naszego wnętrza.

Dla niego 29

ZEGAREK BREITLING TRANSOCEAN 
CHRONOGRAPH 1461 
– OK. 28 000 ZŁ
Smartwatche potrafią bardzo dużo, pokazują 

np. datę. To, co jest proste do wykonania w cy-

frowym zegarku, jest niestety niesamowicie 

trudne w mechanicznym. Miesiące mają róż-

ne długości i są lata przestępne. Jednak nie 

jest to niemożliwe, takie zegarki mają tak zwa-

ny wieczny kalendarz i kosztują krocie. Jednym 

z najtańszych jest Breitling Transocean Chro-

nograph 1461. Posiada automatyczny mecha-

nizm Breitling 19 i wyposażony jest w chrono-

graf, datownik, sekundnik, tachymetr, wieczny 

kalendarz oraz wskaźnik faz Księżyca.

BUTY CAMPER – OK. 700 ZŁ
W tym roku mają trafić do sprzedaży samozawiązujace się buty z „Powrotu 

do przyszłości 2”. W końcu mamy rok 2015. Jednak zanim to się stanie, mo-

żecie nabyć równie kosmicznie wyglądające buty Camper Spaceship. Cam-

per to hiszpańska marka, stawiająca na niepowtarzalne wzornictwo, 

niezwykle wysoką jakość wykonania oraz przede wszystkim 

wygodę. Spaceship wykonane są ze świńskiej skóry po-

łączonej z poliestrem. Jak każde buty Camper są ultra-

lekkie, a ich wygląd nie pozostanie niezauważony. Do-

stępne są w dwóch wersjach − krótkiej i za kostkę.



TOMASZ SZYKULSKI

Cupertino to niewielka, pozornie niezbyt ciekawa miejscowość na obrzeżach San Francisco. Co 

w takim razie sprawia, że co roku odwiedzają ją tysiące turystów? To Apple Campus – mekka 

geeków, siedziba giganta technologicznego. W poniższym wpisie podzielę się z Wami moimi 

wrażeniami z wizyty w tym miejscu.
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WYPRAWA DO CUPERTINO,
CZYLI Z WIZYTĄ W SIEDZIBIE APPLE

Wyprawa do Cupertino, czyli z wizytą w siedzibie Apple
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Plan
Pomysł wizyty w Cupertino pojawił się w połowie stycznia, gdy dzięki rekompensacie 

od Delta Airlines za czterodniowe opóźnienie innej podróży mogłem zaplanować lotni-

czą wycieczkę po USA, wykorzystując do tego zgromadzone mile – punkty otrzymywa-

ne za poprzednie loty, jak również wspomnianą rekompensatę.

Początkowo majową wizytę w Kalifornii miałem ograniczyć do odwiedzin u znajomego w Los 

Angeles. Plan zakładał przelot z Erie w Pensylwanii (gdzie studiowałem), kilkudniowy pobyt 

i zarezerwowany wcześniej powrót do Europy na pokładzie największego samolotu pasażer-

skiego świata – Airbusa A380 linii Air France.

Więcej możliwości pojawiło się, gdy w ramach rekompensaty za gigantyczne opóźnienie stycz-

niowej podróży do USA otrzymałem voucher na loty o wartości 50 dolarów oraz 25 000 bonu-

sowych mil. Jako że obu rzeczy nie można użyć do zakupu jednego przelotu, nie pozostało mi 

nic innego niż dodać jeszcze jeden przystanek w podróży i wykorzystać bonusy w dwóch od-

dzielnych rezerwacjach.

Na tym etapie rozważałem kilka miejsc, do których chciałem polecieć z Erie przed podróżą do 

Los Angeles:

- Nowy Jork

- Orlando i Kennedy Space Center

- San Francisco i Cupertino

31Wyprawa do Cupertino, czyli z wizytą w siedzibie Apple
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Pierwsze dwie opcje odrzuciłem z powodu wyso-

kich cen biletów. Pomimo że posiadałem liczbę mil 

wystarczającą do darmowego przelotu do Orlan-

do lub Nowego Jorku, to dalsza podróż do Los An-

geles pomniejszona o 50-dolarowy voucher kosz-

towałaby mnie przynajmniej 200 dolarów. Jedyną 

rozsądną opcją było San Francisco. Podróż z Buf-

falo, miasta w stanie Nowy Jork oddalonego od 

Erie o 1,5 godziny, kosztowała mnie 40 000 mil oraz 

5 dolarów podatku. Tu ciekawostka: „cena” biletu 

w milach zależy niemal wyłącznie od punktu wy-

lotu i punktu docelowego, a nie od liczby odcin-

ków i przesiadek. Jako wielki fan latania zdecydo-

wałem się na najbardziej karkołomne rozwiązanie: 

podróż z 2 przesiadkami na trasie Buffalo – Atlanta 

– Salt Lake City – San Francisco. Z kolei 50-dolarowy 

voucher posłużył mi do zakupu biletu na trasie San 

Wyprawa do Cupertino, czyli z wizytą w siedzibie Apple
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Francisco – Los Angeles, dzięki któremu zapłaciłem za to tylko 19 dolarów (zamiast 

69). W ten sposób 4 loty kosztowały mnie łącznie 24 dolary.

San Francisco
Do San Francisco dotarłem wieczorem 18 maja. Miasto zrobiło na mnie olbrzy-

mie wrażenie. Pomimo statusu jednego z symboli Ameryki, San Francisco różni 

się znacząco od tętniącego życiem o każdej porze dnia Nowego Jorku czy też 

bardziej spokojnego i eleganckiego Waszyngtonu. Połączenie ciekawej archi-

tektury, pięknych krajobrazów, wszechobecnych pagórków i przyjemnego kli-

matu bardzo przypadło mi do gustu.

Dojazd
Po dwóch dniach spędzonych na zwiedzaniu San Francisco nadszedł czas wi-

zyty w Cupertino. Jako samotnie podróżujący student nie byłem w stanie wy-

nająć samochodu, co dość mocno utrudniło mi dojazd do celu. Z pomocą 

przyszła świetna strona Rome2Rio, dzięki której znalazłem rozwiązanie – prze-

jazd podmiejskim pociągiem CalTrain, ruszającym z centrum San Francisco (bi-

let kosztował 9 dolarów), przesiadka na autobus w miejscowości Sunnyvale 

(2,50$), a następnie kilkunastominutowy spacer z centrum Cupertino.

Cała podróż przebiegała bezproblemowo i zajęła około 1,5 godziny. Na uwagę za-

sługuje zwłaszcza pierwszy odcinek pokonany pociągiem – linia kolejowa CalTrain 

przebiega przez inne legendarne miasta Doliny Krzemowej, między innymi Palo Alto 
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(siedziba Facebooka, HP, Uniwersytet Stanforda) i Mountain View (Google, Mozilla, 

LinkedIn). 

W Sunnyvale udało mi się szybko przesiąść w autobus, który po około 25 minu-

tach zatrzymał się na rogu Selling Road i Stevens Creek Boulevard w Cuperti-

no. Na koniec z pomocą map na iPhone udałem się piechotą w kierunku 1 Infinite 

Loop, czyli adresu siedziby Apple. Zmierzając w kierunku Infinite Loop, łatwo za-

uważyć, że jest się we właściwym miejscu – po obu stronach prowadzącego tam 

De Anza Boulevard widać liczne budynki należące do Apple, które zlokalizowano 

w pobliżu, a jednocześnie poza główną częścią campusu. Kilkaset metrów dalej 

skręcamy w prawo, mijamy parking i… jesteśmy na miejscu!

Campus
Główna siedziba Apple to szereg nowoczesnych, lecz niezbyt spektakularnych 

kilkupiętrowych budynków ustawionych w kształt elipsy wokół centralnego 

terenu, do którego dostęp mają jedynie pracownicy i goście firmy. Otacza je 

niewielka ulica – Infinite Loop, a także pas zieleni i parkingi. Obejście całej elip-

sy zajęło mi niecałe 10 minut.



Spacer wokół campusu pozwala poczuć specyficzną atmosferę tego miejsca. Po-

mimo popularności firmy liczba odwiedzających nie jest przytłaczająca. Na każ-

dym kroku widoczni są swobodnie przechadzający się pracownicy Apple, których 

poznać możemy po białych identyfikatorach przypiętych do paska oraz noszo-

nych „pod pachą” MacBookach. Mijając rozmawiających ze sobą pracowników, li-

czyłem, że przypadkiem usłyszę strzęp informacji na temat nowego produktu, ale 

za każdym razem były to rozmowy niezwiązane z pracą…

Muszę przyznać, że duże wrażenie zrobiła na mnie strona wizualna campusu. Bu-

dynki wyglądają na bardzo zadbane, teren jest czysty, chodniki równe, a trawni-

ki idealnie przystrzyżone. Całość otacza 

znaczna ilość zieleni, co w połączeniu 

z kalifornijskim słońcem stwarza nie-

zwykle przyjazne środowisko do pracy. 

Po wczesnej pobudce i długiej podróży 

do celu z przyjemnością spędziłem na 
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ławce niemal godzinę na bieżąco odpowiadając na tweety z pytaniami o miejsce, 

w którym byłem.

Główne, przeszklone wejście do siedziby Apple kojarzy z pewnością większość 

osób czytających ten wpis. Stojąc w jego pobliżu, z nieukrywaną zazdrością patrzy-

łem na kolejne osoby swobodnie wchodzące i wychodzące z budynku. One day…

Interesującym detalem są trzy flagi powiewające przed wejściem: amerykańska, 

kalifornijska i trzecia z logiem Apple. Właściwie jest to jedna z niewielu oznak, że 

znajdujemy się na campusie tej właśnie firmy.

Apple Company Store
Zdecydowanie najciekawszą i najbardziej pożądaną częścią campusu jest Apple 

Company Store. W przeciwieństwie do typowych sklepów firmy, sprzedaż 

komputerów i elektronicznych gadżetów jest tutaj mało istotna. Co w takim 

razie przyciąga w to miejsce klientów?

Odpowiedź dla każdego fana marki jest prosta: jest to jedyne miejsce na świecie, 

gdzie możemy kupić ubrania, kubki, długopisy i inne przedmioty z logo Apple. 



   /   PODRÓŻE   /   37Wyprawa do Cupertino, czyli z wizytą w siedzibie Apple

Wbrew obiegowym opiniom dostępna jest tam 

również pełna gama urządzeń, jednak poświęco-

no im jedynie niewielką część przestrzeni.

Wybór ubrań i gadżetów jest naprawdę duży 

i obejmuje kilkadziesiąt projektów koszulek, bluz, 

czapek, kubków, przyborów biurowych itd. Uwa-

gę zwracają zwłaszcza T-shirty z ciekawymi na-

drukami. Niestety, tu małe rozczarowanie – na 

metce większości modeli nie znajdziemy jabłusz-

ka, a logo chińskiego producenta. Również jakość 

wykonania pozostawia wiele do życzenia. Dla za-

interesowanych – cena koszulki to ok. 20 dola-

rów, kubka – 10-12$, natomiast drobne przedmio-

ty nabędziemy już za kilka dolarów.

Sam sklep nie powala od strony wizualnej. Znaj-

duje się on na parterze jednego z budynków zlo-

kalizowanych po prawej stronie od głównego 

wejścia. Miejsca w środku jest naprawdę niewie-

le, a dodatkowo efekt ciasnoty potęgują gęsto 

ustawione stojaki z ubraniami i szafy z gadżeta-

mi. Jeżeli miałbym wybrać najbrzydszy sklep 

Apple spośród wszystkich, w których byłem 

(a byłem w kilkunastu w USA, dwóch w Kanadzie 

i kilku w Wielkiej Brytanii), to byłby to właśnie 

ten. Przed wejściem ustawiono charakterystycz-

ną tabliczkę z napisem „The Company Store”.

Zakupy
Nie ukrywam, że przebywając w Apple Compa-

ny Store, miałem olbrzymią ochotę na większe 

zakupy. Niestety, z powodu kompletnego bra-

ku miejsca w walizce musiałem ograniczyć się do 

jednej koszulki, kompletu ołówków i iPoda Touch 

5. generacji, którego przywiozłem do Polski jako 
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prezent. Przy kolejnej okazji na pewno nie po-

wtórzę tego błędu, bo jest w czym wybierać. To 

właśnie ekskluzywność tego miejsca sprawia, że 

sprzedawane tam produkty cieszą się tak olbrzy-

mią popularnością. 

Podsumowanie
Pomimo niezbyt komfortowego i czasochłonnego 

dojazdu wizytę w Cupertino oceniam bardzo po-

zytywnie. Owiany legendą campus sprawia świet-

ne wrażenie, potęgowane widokiem swobodnie 

spacerujących pracowników firmy oraz pięknym 

otoczeniem. Punktem kulminacyjnym wizyty są 

z całą pewnością zakupy w Apple Company Store, 

gdyż oferowanych tam produktów nie można ku-

pić w żadnym innym miejscu na świecie. Dodatko-

wym atutem wyjazdu jest sama podróż pociągiem 

CalTrain, który przejeżdża przez inne znane miej-

sca, w tym Palo Alto i Mountain View. 

Po pierwszej wizycie w Cupertino mogę z całą 

pewnością powiedzieć, że przy najbliższej oka-

zji tam wrócę. Mam nadzieję, że będę miał wtedy 

do dyspozycji samochód, gdyż okolice wydają się 

równie ciekawe jak sam campus. Pozwoli to rów-

nież zobaczyć dwa nieco oddalone punkty mia-

steczka – rodzinny dom Steve’a Jobsa, w którym 

powstało Apple, a także teren budowy (lub już 

ukończony) Apple Campus 2.

Na podstawie własnego doświadczenia, z czy-

stym sumieniem mogę polecić każdemu odwie-

dziny w Cupertino. Jednodniowy wypad będzie 

z pewnością ciekawym urozmaiceniem pobytu 

w San Francisco, a także świetną okazją do zrobie-

nia niepowtarzalnych zakupów.

Wyprawa do Cupertino, czyli z wizytą w siedzibie Apple
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YOUR PASSENGER RIGHTS 
– TWOJE PRAWA W PODRÓŻY

TOMASZ SZYKULSKI

Your Passenger Rights – Twoje prawa w podróży

Problemy w trakcie podróży dotykają każdego z nas. Odwołane loty, opóźnione pociągi, zgu-

bione bagaże, wypadki – to tylko kilka najpopularniejszych przykładów, które zdarzają się na co 

dzień. Jednak wiele osób nie wie o określonych przez Komisję Europejską prawach, przysługu-

jących nam w przypadku problemów w trakcie podróży po Europie lub do/z Europy. Aplikacja 

Your Passenger Rights bez dostępu do sieci prosto i przejrzyście wyjaśni najbardziej niezbęd-

ne zagadnienia. Możecie ją pobrać tutaj.

https://itunes.apple.com/us/app/your-passenger-rights/id535428814?mt=8&at=11lHMT
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FLIGHTDIARY 
TWÓJ DZIENNIK LOTÓW

TOMASZ SZYKULSKI

Flightdiary – Twój dziennik lotów

Chociaż dla wielu osób latanie jest rutyną, samolot pozostaje do dzisiaj szczególnym środkiem 

transportu. Specyficzna atmosfera na lotniskach, potężne maszyny w różnorodnych barwach, 

pokonywanie znacznej odległości w krótkim czasie i niesamowite widoki z okna – to tylko 

część powodów, dla których lotnicza podróż jest ciekawym przeżyciem.
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Charakter branży opartej w dużym stopniu na innowacji i szybki rozwój nowych technologii 

spowodowały wzrost popularności aplikacji i usług związanych z lotnictwem. Jestem przekona-

ny, że większość z Was miała okazję chociaż raz obserwować ruch samolotów na interaktywnej 

mapie satelitarnej w serwisie FlightRadar24, a niektórzy wykorzystali iPhone’a do wyświetlenia 

karty pokładowej na lotnisku.

Oddzielną kategorię stanowią strony służące do zapisywania odbytych przez nas lotów. Pomimo 

stosunkowo niewielkiej popularności powstało ich już całkiem sporo – OpenFlights, Flight Me-

mory, Flightdiary – to tylko niektóre z nich. W tekście omawiany będzie ten ostatni. Dlaczego?

Flightdiary.net na tle konkurencji wyróżnia się layoutem zorientowanym na dużą mapę lotów 

i lotnisk, prostotą obsługi i piękną szatą graficzną. Jednocześnie jest to rozbudowane narzędzie 

prezentujące szereg statystyk generowanych na podstawie dodawanych przez nas informacji 

o odbytych lotach.

Zasada działania jest niezwykle prosta. Po rejestracji lub zalogowaniu przez Facebooka wystar-

czy kliknąć „add flight” i uzupełnić odpowiednie pola. Ilość dodawanych informacji zależy wy-

41Flightdiary – Twój dziennik lotów
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łącznie od nas – serwis wymaga jedynie podania daty, numeru lotu i nazw/kodów 

lotnisk. Uzupełniając mój dziennik po raz pierwszy, nie pamiętałem dokładnych dat 

i numerów lotów, dlatego starałem się wpisać przybliżony termin podróży i kilka do-

wolnych znaków jako numer lotu (pole nie może być puste). W przypadku dobrze udo-

kumentowanych lub zaplanowanych lotów możemy dodać również godzinę startu 

i lądowania, nazwę linii lotniczych, typ i oznaczenia samolotu, numer i rodzaj miejsca 

na pokładzie, klasę podróży, prywatną notatkę, a nawet ocenę poszczególnych aspek-

tów lotu. Tę ostatnią funkcję serwis wykorzystuje do prowadzenia społecznościowe-

go systemu oceny linii, lotnisk i samolotów, który może okazać się przydatny w trakcie 

planowania przyszłych przelotów.

Najbardziej widocznym elementem serwisu jest duża, kolorowa mapa prezentują-

ca odwiedzone przez nas lotniska (czerwone pinezki) i odbyte loty (kolorowe kre-

ski). W tym miejscu warto wspomnieć, że ich kolor zależy od liczby lotów na danej 

trasie. Biały oznacza dopiero zaplanowaną podróż, pomarańczowy – 1 lot, czer-

wony – 2 loty. Kolejne odcienie fioletu i niebieskiego zobaczymy przed odbyciem 

10 lotów, gdy kreska staje się czarna. Domyślnie na mapie widzimy wszystkie nasze 

Flightdiary – Twój dziennik lotów
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loty. Kliknięcie na listę w prawym dolnym rogu mapy pozwala ograniczyć prze-

gląd do konkretnego roku.

Według mnie najciekawszą funkcją Flightdiary są statystyki generowane na pod-

stawie informacji dodawanych przy uzupełnianiu dziennika. Najbardziej podsta-

wowe dotyczą liczby lotów, wylatanych kilometrów i godzin spędzonych w po-

wietrzu. Więcej szczegółów dostarczają tabele i wykresy pod mapą: sprawdzimy 

tam między innymi liczbę lotów danym samolotem, liniami, na konkretnej trasie, 

a także częstotliwość lotniczych podróży z podziałem na dni, miesiące i lata.

Istotną zaletą Flightdiary jest społecznościowy charakter serwisu. Jego rola nie 

ogranicza się jedynie do systemu recenzji podróży. Kliknięcie w zakładkę „Friends” 

na górnej belce pozwala na wyświetlenie listy znajomych z Facebooka prowadzą-

cych swoje dzienniki lotów, a także obejrzenie ich wspólnej mapy. W dolnej czę-

ści strony znajdziemy listę ostatnio dodanych przez nich lotów. Inne społeczno-

ściowe funkcje umożliwiają udostępnienie informacji o locie na Facebooku, a także 

wygenerowanie interaktywnego banera z podstawowymi informacjami z nasze-

go dziennika, który możemy umieścić w sygnaturze na większości internetowych 

forów. Power userzy powinni docenić możliwość importu i eksportu dziennika 

w uniwersalnym formacie obsługiwanym przez inne serwisy.

Właściwie jedynym minusem Flightdiary jest brak aplikacji na telefony i tablety, któ-

ra z pewnością usprawniłaby dodawanie kolejnych lotów z poziomu najczęściej 

używanych w podróży urządzeń i zwiększyła popularność serwisu. Z drugiej strony 

brak ten nie jest mocno odczuwalny, gdyż mobilna wersja strony jest prosta i wy-

godna w obsłudze.

Flightdiary to rozbudowane narzędzie służące do prowadzenia własnego dzien-

nika lotów w bardzo przystępnym wydaniu. Korzystanie z serwisu jest nie-

zwykle proste, a dodawanie kolejnych lotów zajmuje kilkadziesiąt sekund. 

Atrakcyjna forma prezentacji danych na mapie, wykresach i statystykach jest 

zdecydowanie największą zaletą serwisu, który z pewnością przypadnie do gu-

stu każdemu miłośnikowi latania.

www.flightdiary.net

Flightdiary – Twój dziennik lotów

http://flightdiary.net
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SEATGURU 
WYBIERZ NAJLEPSZE MIEJSCE W SAMOLOCIE

TOMASZ SZYKULSKI

SeatGuru – wybierz najlepsze miejsce w samolocie

Dla większości osób wybór miejsca w samolocie ogranicza się do pytania: „Od przejścia czy od 

okna?”. Jednak bardziej świadomi pasażerowie wiedzą, że miejsce miejscu nierówne – konkret-

ny fotel może posiadać większą lub mniejszą ilość miejsca na nogi, lepiej lub gorzej umieszczo-

ne okno, szerszy lub węższy zakres regulacji oparcia itd. W trakcie dokonywania wyboru z po-

mocą przychodzi serwis SeatGuru, który zawiera mapy z opisami miejsc w większości modeli 

samolotów popularnych linii. Na stronie możemy również przeczytać opinie pasażerów i obej-

rzeć dodawane przez nich zdjęcia.

www.seatguru.com

http://seatguru.com


http://www.przyspieszwifi.pl/
http://tp-link.com.pl
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NIE ZWALAJCIE WINY 
NA (BRAK) JOBSA

PAWEŁ LUTY

Rozumiem, że można zżymać się na telefon. Albo że można krytykować Apple 

za to, że zrobił większego czy plastikowego iPhone’a. Wieszać psy za Apple Pay 

czy Watcha, chociaż nie wiem, niby czemu ktokolwiek miałby to robić. Do woli 

wyrażać uwagi na temat Tima Cooka. Nie zrozumiem jednak, dlaczego wciąż 

pada stwierdzenie, że „za Jobsa to byłoby nie do pomyślenia”.

To znaczy rozumiem tylko częściowo. Steve Jobs był na tyle wyrazistym liderem 

i wizjonerskim przedsiębiorcą, że odcisnął bardzo duże piętno na firmie, któ-

re naprawdę trudno jest przeceniać. Potrafił budować wokół siebie wyjątkową 

aurę (często zakrzywiając rzeczywistość lub po prostu kłamiąc i oszukując), któ-

ra sprawiła, że trwale zapisał się w technologicznych annałach.

Jednakże coś się w mnie burzy, kiedy trzy lata po śmierci Jobsa cały czas stawia 

się Apple i Tima Cooka w jego cieniu. Dzisiaj gigant z Cupertino to zupełnie inna 

firma. Inaczej zarabia, ma inną strategię, inne wyzwania, inne możliwości. Sta-

wiam nawet, że gdyby Jobs nadal żył, to nie byłaby w tym miejscu. Czy byłaby 

w lepszym położeniu? Być może. Nie zmienia to jednak faktu, że argumentacja 

„teraz jest źle, bo nie ma Jobsa” zupełnie do mnie nie trafia.

Jeden z moich znajomych ma od niedawna iPhone’a 6. Wciąż się do niego 

przyzwyczaja. Nigdy nie miał tak dużego telefonu. I uważa, że najnowszy smartfon 

Apple’a jest zawodny, tak jak żaden inny wcześniej. Pewnie ma rację. A wiecie, kogo 

za to wini? Steve’a Jobsa.
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Świat nowych technologii za czasów rządów Job-

sa a świat technologii pod panowaniem Cooka 

jest zupełnie inny. Jakakolwiek decyzja, którą pod-

jął Jobs, jest wpisana w zupełnie inny kontekst 

niż decyzje podejmowane przez Cooka. A przez 

to, moim zdaniem, trudno jest je ze sobą porów-

nywać lub gdybać, „co zrobiłby Jobs” lub katego-

rycznie stwierdzać, że „za czasów Jobsa to nie by-

łoby możliwe”. No, nie byłoby możliwe, bo nie 

było takich technologii, możliwości czy kontekstu, 

w jakim Apple działa.

Niektórzy twierdzą, że Apple odniósł sukces, ponieważ działał pomimo tego, 

co działo się na rynku. Czyżby? A rywalizacja z IBM? A decyzja o wejściu w bran-

żę muzyczną i stworzeniu iPoda? A decyzja o stworzeniu iPhone’a i iPada? Te 

wszystkie decyzje były podejmowane właśnie dlatego, że konkurencja była 

taka, jak była. Ponieważ rynek działał tak a nie inaczej.

I Apple Jobsa, i Apple Cooka uważnie obserwuje, co dzieje się na rynku, cze-

go potrzebują i będą potrzebować konsumenci. Czasami starają się wyprzedzać 

zapotrzebowanie, czasami postępują kroczek za innymi graczami. Tak było za-

wsze, niezależnie od prezesa.

Czy za czasów Jobsa 12-calowy MacBook Air z tylko jednym portem USB typu C 

byłby nie do pomyślenia? Pewnie byłby, ale nie wiemy tego na pewno. I nigdy 

się tego nie dowiemy. Możemy rozważać, czy taki design trafiłby, czy nie trafiłby 

do gustu Jobsa, tylko po co? Ja nie widzę w tym sensu.

Granie tą trumną to pewnie czasami emocjonalny odruch. Faktycznie, za jego 

czasów firma odniosła największe sukcesy i nikt nie śmiał tego podważać ani 

kwestionować pozycji czy to całego Apple, czy samego Jobsa. Można za tymi 

czasami czuć nostalgię, bo pozycja giganta z Cupertino dziś jest inna. Ale na 

tym koniec. Naprawdę, dajmy Jobsowi odpoczywać w spokoju i nie przywołuj-

my jego imienia nadaremno.

PawelLuty

Jakakolwiek decyzja, którą 
podjął Jobs, jest wpisana 
w zupełnie inny kontekst 
niż decyzje podejmowane 
przez Cooka.

Nie zwalajcie winy na (brak) Jobsa

http://www.twitter.com/PawelLuty


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-londyn/id929291521?mt=8&at=11lHMT
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DEPRESJA Z INTERNETU
KINGA OCHENDOWSKA

Przez chwilę miałam ochotę zachować się profesjonalnie i przedstawić wywód na 

temat wszelkiego zła, które sączy się z internetu. IAD (Internet Addiction Disor-

der), anhedonia i anergia. Doszłam jednak do wniosku, że powyższe terminy może-

cie sobie sami wyjaśnić, korzystając z pomocy wujka Google. Z pewnością będzie to 

zdrowsze niż używanie internetu do rozrywki. Jak wskazują badania poczynione na 

światowych uniwersytetach, ludzie, którzy używają sieci głównie w celach rozrywko-

wych, mają dużo większe prawdopodobieństwo zapadnięcia na internetową depre-

sję. To też wyszukajcie, dla własnego zdrowia. W przypadku ludzi używających sieci 

do wyszukiwania informacji prawdopodobieństwo jest znikome.

Dlaczego tak się dzieje? Nauka nie daje jasnych odpowiedzi, rzuca jednak garść 

wskazówek, które już na pierwszy rzut oka wydają się trafne. Oczywistym winnym 

są sieci społecznościowe. Nic w tym dziwnego, że chcemy prezentować się atrakcyj-

nie. Panuje moda na plastikowy uśmiech przyklejony do twarzy i sztuczny pozyty-

wizm. Wszystko, czego dotkniemy, udaje się znakomicie. Mamy kochającą rodzinę, 

dzieci brylujące w szkole, zawsze czyste i uśmiechnięte. Mamy świetną pracę i pięk-

ny dom. Właśnie kupiliśmy super samochód. Mamy tyle wolnego czasu, że co chwi-

la latamy na zagraniczne wakacje, a kiedy tego nie robimy, każdego wieczora udaje-

my się do klubów, względnie na popularne imprezy kulturalne. Chcemy być lubiani 

i akceptowani.

I tak właściwie czego możemy oczekiwać? Przecież nikt nie robi sobie zdjęć zaraz po 

obudzeniu, wyglądając jak najnowsze wcielenie Godzilli albo Obcego, kiedy kwas 

spływający z kącika ust przepala podłogi na trzy kondygnacje w dół. Dzielimy się 

Coraz częściej do powodów obniżonego nastroju dołącza… internet. Trudno się temu dziwić, 

skoro wirtualna rzeczywistość na stałe weszła pod nasze strzechy.



   /   FELIETONY   /   50

w sieciach społecznościowych tym, co uznajemy za fajne i atrakcyjne. Inną rzeczą 

jest patologiczny pozytywizm. Czy można być pozytywnym patologicznie? Oczy-

wiście, że można. Zaczyna się to wtedy, kiedy zaczynamy ignorować wszelkie nega-

tywne aspekty oraz odbierać sobie i innym prawo do gorszego dnia. Nie uśmiechasz 

się? Zamknij się i siedź w kącie, aż ci przejdzie. A przecież każdy miewa zły dzień raz 

na jakiś czas. Każdemu zdarzy się burknąć. Ostracyzm w takiej sytuacji powoduje, że 

zły dzień zamienia się w fatalny dzień, a fatalny dzień – w fatalny tydzień.

Z drugiej strony bombardują nas pozytywne posty naszych znajomych i automa-

tycznie zaczynamy się z nimi porównywać. Czy nasze życie jest tak samo fajne jak 

ich? Złudzenie życia idealnego sprawia, że przestajemy być zadowoleni z tego, co 

mamy. Wszystko jedno, czy jest to nasz związek, dom, samochód, komputer czy te-

lefon. Albo liczba lajków pod naszym postem. Albo liczba followersów. Albo liczba 

znajomych.

Nie ma w tym nic złego, że chcemy być lubiani i akceptowani. To naturalna ludzka 

potrzeba. Patologia zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy porównywać wyidealizowa-

ny, społecznościowy timeline z naszym zwykłym, codziennym życiem. Podobnie jak 

dziewczyny porównują się do traktowanych Photoshopem modelek w rozmiarze 0 

na okładkach magazynów. Powinni tego zabronić, a jednak niektórzy ryzykują ano-

reksją czy bulimią po to, by dotknąć nierealnych ideałów. Przykłady możemy znaleźć 

wszędzie dookoła nas, a przecież wcale nie jesteśmy lepsi.

Druga strona medalu jest jeszcze ciemniejsza. To ludzie, którzy korzystają z interne-

towej „anonimowości” (cudzysłów zamierzony) tylko po to, by wylewać swoją tłu-

mioną frustrację na innych. Na pewno znacie ten typ – na timelinie takiego osobnika 

nie znajdziemy jednego pozytywnego zdania wypowiedzianego do kogokolwiek. 

Komentarze w jego Disqusie są złośliwe, aroganckie i krytykujące. Sam, nie wykonu-

jąc żadnej pracy, zna się na wszystkim i wszystkim wytyka błędy. Oczywiście z bez-

piecznej odległości i skryty za ekranem komputera. Zawsze zastanawia mnie, jacy są 

ci ludzie w życiu codziennym, w stosunku do swojej rodziny i znajomych. Czy ich de-

strukcyjna działalność kończy się na ekranie monitora, czy też przenoszą do inter-

netu wzorce ze swojej rzeczywistości? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Faktem 

jest, że przenosząc znaczną część naszego życia do internetu, intensywnie używa-

jąc w celach społecznych i rozrywkowych Facebooka, Twittera czy Instagrama, jeste-

śmy bombardowani nierzeczywistymi i nierzadko sprzecznymi sygnałami – z jednej 

Depresja z internetu
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strony idealnego życia będącego udziałem wszystkich innych, z drugiej – krytykanc-

twem i nienawiścią domniemanych autorytetów od wszystkiego. Jeśli wsiąkniemy 

w świat złudzeń, bodźce te mogą w znaczący sposób ingerować w nasze życie co-

dzienne, nawet jeśli nie będziemy siedzieli akurat przed ekranem monitora.

Oczywiście, nie możemy oczekiwać, że nasz społecznościowy świat nagle zacznie 

dzielić się swoimi porażkami, zdjęciami bez makijażu i rozklekotanymi samochoda-

mi. Przecież sami dokładamy do niego swoją cegiełkę… nie dzieląc się nimi. Jaka jest 

więc na to rada? Musimy pamiętać, że internetowy timeline jest jak okładka magazy-

nu i program Kuby Wojewódzkiego w jednym. Po części prawdziwy, ale potraktowa-

ny Photoshopem i wyreżyserowany tak, by budzić w nas określone emocje – tęsk-

notę, zazdrość, smutek czy złość. Nie zawsze świadomie. Nie zawsze z premedytacją. 

Ale jednak.

Internet to wspaniałe, wielofunkcyjne narzędzie. Najlepszy szwajcarski scyzoryk. Mo-

żemy wkręcać nim śrubki, otwierać butelki, przycinać gałązki i… pokaleczyć sobie 

palce. Wszystko zależy od tego, jak sprawnymi użytkownikami scyzoryka będziemy.

Wspaniale problem ujmują bracia Highton z Norwegii, twórcy krótkiego filmu „What’s 

on your mind”. Jeśli nadal macie wątpliwości, ten film rozwieje je w ciągu dwóch mi-

nut i trzydziestu sekund. Zostawię Was więc z nim sam na sam. Do zobaczenia w sieci!

santee76

Depresja z internetu

https://www.youtube.com/watch?v=QxVZYiJKl1Y
http://www.twitter.com/santee76
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#lifehacker - Jak nie dać się zrobić w megaherca?

#LIFEHACKER
JAK NIE DAĆ SIĘ ZROBIĆ W MEGAHERCA?

KINGA OCHENDOWSKA

Przyglądając się internetowym dyskusjom, odnoszę wrażenie, że prawdziwy macu-

ser to taki, który wpada do Apple Store w Nowym Jorku (inne dopuszczalne miejsca to 

Drezno i Londyn) ubrany w czarny golf i Levi’sy, z kubkiem ze Starbucksa w dłoni i bez-

trosko wskazuje paluszkiem rMBP z całym wypasem. Następnie, kiedy już zapakują mu 

go w fajną, firmową torebkę, strzela sobie selfie i wrzuca na Instagram, a procesem pła-

cenia dzieli się ze swoimi kuplami na Vine. Bo macuser musi dbać o wizerunek – prze-

cież od dawna wiadomo, że pracować na zeszłorocznym sprzęcie się nie da, tak strasz-

nie muli.

Pozwolę sobie nie zgodzić się z powyższym i zapewnić wszystkich, że na zeszłorocz-

nym sprzęcie da się pracować. Da się również pracować na sprzęcie trzyletnim, a nawet, 

o zgrozo, na sprzęcie pięcioletnim. Skąd wiem? Bo nadal, pomimo upływu czasu, rozło-

żyć na części i złożyć każdego Maca jestem w stanie tak samo szybko, jak większość pra-

cowników autoryzowanych serwisów. Nie robię tego tylko dlatego, że nie ma po co ich 

rozbierać, jako że współczesne modele są nienaprawialne. A składanie i rozkładanie dla 

sportu to zwykła strata czasu. Mając luksus posiadania sporego zasobu wiedzy w tym 

zakresie, pozwalam sobie zatem na kolejny luksus – natychmiastowego zapominania 

specyfikacji posiadanego przeze mnie sprzętu. Analizuję ją w chwili zakupu, następnie 

przyjmuję założenie, że skoro taki sprzęt wybrałam, to musi mieć wszystkiego wystar-

czająco, bo przecież jestem upgrade’owaną, czyli sztucznie inteligentną blondynką. Ma 

wystarczająco pamięci i przestrzeni dyskowej. Jest szybki, bo jak klikam w ikonkę, to żą-

dany program natychmiast pojawia się na ekranie. A komputer mam srebrny. I tak dłu-

go, jak powyższe zgadza się ze stanem faktycznym, tak długo sprzętu nie wymieniam.

To prawda, że urodziłam się blondynką. Szybko jednak zostałam upgrade’owana do statusu 

sztucznej inteligencji, w kolorze L’Oréal Brasilia 03.
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Nie wzruszają mnie opowieści o genialnych ekranach, superszybkich portach bądź ich 

braku. Komputer wymieniam dopiero wtedy, kiedy przestaje zadowalająco spełniać 

stawiane przed nim zadania. I kropka.

Aby móc długo cieszyć się z posiadanego sprzętu, wystarczy przestrzegać kilku pro-

stych zasad:

1.  Właściwie określać swoje potrzeby
Do wbijania szpilki nie trzeba używać młotka. Jeśli komputera używamy do prostych 

zastosowań domowych, to nie potrzebujemy mocy Maca Pro.

2. Ustalić okres wymiany komputera
W zależności od tego, jak często komputer planujemy wymieniać, możemy zdecydo-

wać się na zakup komputera używanego lub nowego „na zapas”.

3. Nie ulegać szaleństwu
Po prezentacji nowego produktu należy odetchnąć głęboko i zastanowić się, czy 200 

gramów mniej jest rzeczywiście naszym priorytetem. Dla niektórych jest. Dla większo-

ści nie jest.

4. Zaplanować upgrade komputera
Po pewnym czasie użytkowania możemy dołożyć dodatkową pamięć lub wymienić dysk, 

co pozwala odmłodzić nieco posiadany przez nas sprzęt i przedłużyć nieco jego życie.

5. Nie dać się przycisnąć trendsetterom
To, że śmietanka trendsetterska obwieszcza śmierć poprzedniej wersji procesora, o ni-

czym jeszcze nie świadczy. Każdy z nas indywidualnie decyduje o swoich potrzebach. 

Jeśli wystarcza Wam posiadany sprzęt, nie dajcie się zrobić w megaherca. To Wy macie 

być zadowoleni, a nie koleś z kubkiem ze Starbucksa w ręku. Asertywność to potężna 

broń przeciwko reklamom i generalnemu pędowi ku konsumpcji.

Tak uzbrojeni możecie spokojnie wycisnąć ostatnie soki z Waszych komputerów. 

W końcu dobry zakup to taki, który się zwraca. Nie zapominajcie też, że „zużyty” przez 

Was sprzęt może swobodnie zaspokoić potrzeby mniej zaawansowanego użytkownika. 

Bo tacy też istnieją. I nie ma w tym nic wstydliwego.

santee76

#lifehacker - Jak nie dać się zrobić w megaherca?

http://www.twitter.com/santee76
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iPUŁAPKA
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem iPhone’a 6 oraz iOS 8. Niedługo po pre-

mierze nowego systemu mobilnego od Apple pisałem, że przejął on moje ulubio-

ne funkcje z Androida. Pojawiła się możliwość zmieniania klawiatury, pojawiły się 

widżety (chociaż w ciut innej wersji, niż proponuje to Google), zaś poszczególne 

aplikacje zaczęły ze sobą wreszcie współpracować. Są to drobnostki, które sprawia-

ją, że coraz rzadziej mam ochotę sięgnąć po produkty konkurencji. Stare zwyczaje 

jednak wygrały i w miesiąc po zakupie iPhone’a 6 na moim biurku leżały dwa kolej-

ne telefony. Tym razem pojawił się jednak nieoczekiwany problem.

Otóż, przez pięć lat mojego związku z iPhone’em rozwinęła się moja kariera głów-

nego „polecacza” telefonów wśród znajomych. Gdy tylko komuś kończyła się umo-

wa bądź jego poprzednia słuchawka odmówiła posłuszeństwa, zwracał się do mnie 

z prośbą o polecenie czegoś nowego. Zazwyczaj odpowiedź była prosta: iPhone! 

Dokładnie w tym samym czasie sprzęty Apple w Polsce ze „snobistycznych, przere-

klamowanych produktów” zaczęły stawać się „wysokiej jakości urządzeniami warty-

mi swojej ceny”. Ostatnim kawałkiem układanki była moja przeprowadzka do USA, 

gdzie Nadgryzione Jabłko łatwiej zobaczyć niż faktyczne jabłko w sklepie spożyw-

czym. Efekt? Gdy przejeżdżam przez listę moich kontaktów, naprawdę trudno jest 

mi znaleźć kogoś, kto nie korzystałby właśnie z iPhone’a.

Nie należę do najwierniejszych osób na świecie. Mogę mieć ulubiony napój, który po jakimś 

czasie przestanę pić bez wyraźnego powodu, prawdopodobnie z nudy. Ta sama reguła 

dotyczy sprzętów, z których korzystam. Dlatego przez ostatnie ponad pięć lat, mimo że iPhone 

był moim głównym telefonem, przez moje ręce przewinęło się wiele innych modeli. A raczej, 

przewijało się.
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I zazwyczaj to jest coś dobrego. Nie wysyłasz SMS-a, tylko darmowe iMessage. Je-

śli chcesz dołączyć do niego jakiś plik, to nie jesteś ograniczony do tragicznej jakości 

zdjęcia albo kilku pikseli, które ktoś błędnie nazywa nagraniem wideo; możesz wy-

słać co Ci się żywnie podoba. Jeśli idziesz na koncert ze znajomymi, to nie udostęp-

niasz im zdjęć przez Dropboksa albo pendrive’a – klikasz na album w aplikacji i dzie-

lisz się wspomnieniami przez iCloud. Click. Boom. Amazing.*

Problem, o którym pisałem, pojawia się, gdy chcesz przełożyć kartę z iPhone’a do in-

nego telefonu. Nagle kontakt przez iMessage staje się bardzo uciążliwy. O ile więk-

szość rozmów na tym nie ucierpi, to jednak jeśli tworzysz projekt, nad którym dys-

kusja odbywa się właśnie przez grupową konwersację w iMessage, to sytuacja robi 

się skomplikowana. Przestając korzystać z iPhone’a, zazwyczaj tracisz dostęp do 

większości dobroci iCloud, takich jak zdjęcia czy dane poszczególnych aplikacji. Gdy 

odstawiasz telefon Apple, znajomi nie mogą wysyłać Ci plików przez AirDrop, bo po 

prostu Twój telefon tego nie wspiera.

Apple stworzyło idealną iPułapkę. Wystarczy, żeby jedna osoba kupiła iPhone-

’a, za nią podążą kolejne i prędzej czy później – zazwyczaj nieświadomie – stworzą 

workflow, który w większości będzie się opierał na rozwiązaniach rodem z Cuperti-

no. Przesiadka na inny telefon niż iPhone w niektórych środowiskach może wiązać 

się z naprawdę niekomfortową sytuacją. Do głowy przychodzi mi chociażby przy-

kład z iMessage, które przez długi czas nie było dezaktywowane po wyjęciu karty 

z iPhone’a. Efekt był taki, że SMS-y z iPhone’ów nie wychodziły – telefon myślał, że 

powinien wysłać iMessage i to robił. Z kolei nowy smartfon „przesiadkowicza” żad-

nej wiadomości nie otrzymywał, bowiem nie wspierał tego komunikatora. Wczoraj 

to były tylko SMS-y, dzisiaj aż tak drastycznego problemu nie ma, ale co jeśli Apple 

stworzy coś nowego, coś lepszego, coś ekskluzywnego?

Oba telefony raczej przeleżały po dwa tygodnie na biurku, na którym je początko-

wo postawiłem. Po jeden z nich czasem sięgałem (był to phablet, świetny sprzęt do 

oglądania seriali w łóżku wieczorową porą), drugi co jakiś czas ładowałem. Nieważ-

ne bowiem co ciekawego zaproponuje konkurencja, wśród moich znajomych i ro-

dziny korzystanie z telefonu innego niż iPhone byłoby zwyczajnie bardziej irytujące 

– i dla nich, i dla mnie. Tak jak mówiłem. iPułapka.

*Steve Jobs

iPułapka

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel


ZMIANY WISZĄ 
W POWIETRZU

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

MacBook Air został po raz pierwszy zaprezentowany w 2008 roku. Na scenie pojawił się 

w kopercie, niewiele ją zresztą wybrzuszając. O ile jego pierwsza generacja nie przyjęła się 

za dobrze, to ta konstrukcja niewątpliwie odmieniła rynek laptopów. Podobnie zresztą jak 

pierwszy iPhone odmienił rynek telefonów komórkowych.
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AApple wyposażyło go w Intel Core 2 Duo taktowanego częstotliwością 1,6 GHz (lub 

opcjonalnie 1,8 GHz) – CPU był wyraźnie wolniejszy od tych montowanych w po-

zostałych MacBookach. Otrzymał też 2 GB RAM, którego nie można było rozsze-

rzyć. Zastosowano powolny HDD, kręcący się z prędkością 4200 obrotów na minu-

tę, o pojemności 80 GB. Opcjonalnie można było zamówić jeszcze mniejszy, 64 GB 

SSD, za jedyne 999 dolarów. Komputer miał jeden port USB 2.0 i nie miał portów 

FireWire, Ethernet, optycznego wyjścia audio, wejścia audio ani napędu Super-

Drive. Miał jednak dwie bardzo istotne rzeczy: pełnowymiarową klawiaturę, duży 

ekran i znakomity trackpad. Braki można było uzupełnić wszelkiej maści przej-

ściówkami. Najdroższa konfiguracja, bez akcesoriów, kosztowała blisko 2800 dola-

rów. Dokładnie tyle samo kosztował topowy MacBook Pro 17".

Niedawno pojawiły się plotki, iż kolejna generacja MacBooka Pro zostanie grun-

towanie przebudowana. Obudowa ma rzekomo być jeszcze mniejsza niż w obec-

nym modelu 11,6" i mieścić ekran w przedziale 12-13". Powróci (ponoć) jeden port 

– USB Typu C – który umożliwia ładowanie komputera, transmisję obrazu do ze-

wnętrznego monitora oraz podłączenie akcesoriów. Całością mają sterować nowe 

Broadwelle od Intela, pracujące na tyle wydajnie, że nie będą wymagały aktywne-

go chłodzenia w postaci wiatraków.

Z bliżej niewyjaśnionego powodu powyższa specyfikacja wzbudziła ogromne 

kontrowersje wśród osób śledzących plotki o Apple. Dla wielu osób, przynajmniej 

w tej chwili, nie jest to konfiguracja, którą są gotowi zaakceptować. Najczęściej pa-

dały zarzuty pod adresem portów USB, a raczej tego, że ma być tylko jeden. Od-

niosłem wrażenie, że najważniejszą jego czynnością ma być umożliwianie pod-

łączania pendrive’ów oraz dysków zewnętrznych. Argumentowano, że bez tego 

nadaje się jedynie „do przeglądania Facebooka w Starbucksie”. Mam nieodpar-

te wrażenie, iż te osoby zapomniały, że Apple nadal produkuje MacBooki z więk-

szą liczbą portów… To, że wprowadzi nowy model, nie jest przecież jednoznaczne 

z wycofaniem pozostałych z oferty.

Pragnę też zwrócić uwagę na jeden istotny fakt – obecna konstrukcja Aira jest 

praktycznie niezmieniona od paru lat, podczas gdy seria MacBooków Pro z ekrana-

mi Retina przeszła spore modyfikacje. Wlutowany RAM, brak HDD i znacznie cień-

sza konstrukcja. Różnica w wadze pomiędzy 13-calowym MacBookiem Pro, a Air 

13" wynosi dzisiaj 220 gramów. Dwieście dwadzieścia! Zaledwie! A różnica w mocy 

Zmiany wiszą w powietrzu



   /   FELIETONY   /   60

i samych ekranach jest ogromna. No i nie zapominajmy, że Pro 13" jest też węższy 

i płytszy niż Air 13".

Dzisiaj MacBooki Air nie różnią się wiele od tak zwanych ultrabooków. Minęło ładnych 

kilka lat zanim konkurencja go dogoniła, a przez ostatnich kilka miesięcy pojawiło się 

kilka konstrukcji, które są lżejsze lub lepsze w takim czy innym względzie. Zatem naj-

wyższy czas na zredefiniowanie tej kategorii, a kto to zrobi lepiej jak nie Apple?

Przeczytajcie jeszcze raz opis pierwszej generacji MacBooka Air (drugi akapit) i po-

równajcie go do rzekomej specyfikacji kolejnej jego odmiany (trzeci akapit). Brzmi 

podobnie, prawda? Wszystko rozchodzi się o nowe złącze USB Typu C, które jest 

podobne konstrukcyjnie do apple’owego Lightninga – wtyczkę można wkładać 

w dowolnej orientacji. Ten standard ma również umożliwiać przenoszenie obra-

zu do zewnętrznego monitora oraz, uwaga (!), podłączanie pendrive’ów lub ze-

wnętrznych dysków. Jeden port oznacza jednak konieczność stosowania hubów 

– spekuluje się, iż taki będzie wbudowany do ładowarki do nowego Aira.

Mnie jednak bardziej zastanawia brak złącza MagSafe. Mój ex-IBM Thinkpad „Bie-

dronka” raz poleciał ze stołu, bo ktoś zahaczył o kabel ładowania. Mój MacBook 

Air nie spadł jeszcze ani razu, a już przynajmniej trzykrotnie potknąłem się o ka-

bel (odpukałem już w niemalowane). Nowy port USB Typu C pod tym względem 

będzie krokiem wstecz, a MagSafe był przecież nawet bohaterem reklam Mac-  

Booków. Co więcej – MagSafe 2 jeszcze łatwiej wypiąć z gniazda. Pozostaje zatem 

pytanie, jak to zostanie rozwiązane? MagSafe, ale po stronie ładowarki? Zmodyfi-

kowana wtyczka USB Typu C, aby trzymały ją magnesy? Poczekamy, zobaczymy. 

Oczywiście, o ile te plotki się potwierdzą.

Tak jak wiele lat temu była awantura o brak stacji dyskietek w nowych Macach, tak 

samo płakano po napędzie SuperDrive i tak samo będzie przy brakach w liczbie 

portów USB. A ja tymczasem nie pamiętam, kiedy ostatni raz podłączałem pen-

drive’a do komputera. Obecnie w swojej „jedenastce” mam dwa porty USB, jeden 

Thunderbolt, mini Jack i MagSafe. Używam tylko tego ostatniego.

Zapowiada się najlepszy i najbardziej mobilny komputer na rynku. Nie dla każde-

go oczywiście, tak samo jak iPad czy Chromebook nie jest dla wszystkich. Ale dla 

mnie owszem, a na retinowego Aira czekam już od ponad dwóch lat.

morid1n
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POLITYKA APP STORE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Przez ostatnich kilka miesięcy źle się działo w Państwie Apple. Seria niezrozumiałych decyzji, 

skierowanych przeciwko deweloperom, odbiła się dosyć dużym echem w środowisku, 

a powstała fala rozeszła się nawet po mediach tradycyjnych. Po okresie świąteczno-

noworocznym wydaje się, że temat trochę ucichł, ale pytanie pozostaje: czy i jakie będą tego 

konsekwencje?
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Wszystko zaczęło się od Jamesa Thomsona i jego widżetu do PCalc na iPhone’a 

i iPada. Rzekomo naruszał regulamin App Store, chociaż temat widżetów nie jest 

w nim precyzyjnie opisany – rozchodziło się w każdym razie o to, że w Centrum 

powiadomień jest możliwość dokonywania obliczeń. James włożył w niego sporo 

pracy, a wiadomość, że będzie musiał ten fragment kodu wyciąć ze swojego pro-



   /   FELIETONY   /   63

gramu, go bardzo zasmuciła. Wrzawa podniosła 

się ogromna, a Apple niecały dzień później wyco-

fał swoją decyzję. Myli się jednak ten, kto myśli, że 

odpisali na maila Jamesa lub oddzwonili do niego. 

Nope. O zmianie decyzji poinformowali redaktora 

jednego z popularnych technologicznych serwisów 

internetowych. Niedługo później podobne proble-

my spotkały aplikację Drafts oraz kilka innych popu-

larnych tytułów – historia potoczyła się podobnie.

Sprawa nabrała jednak zaskakującego tempa przy aplikacji Launcher. Podobnie jak 

w powyższych przykładach, Apple odezwał się do jego twórców i poprosił o usu-

nięcie samego widżetu albo aplikacja wyleci z App Store, ponieważ łamie jego wy-

tyczne. Tak. Te, które w zasadzie nie istnieją. Reprezentant Apple poinformował 

Grega Gardnera, założyciela Cromulent Labs i twórcy Launchera, że wytyczne ce-

lowo są nieprecyzyjne, aby nie ograniczać twórczości programistów i jednocze-

śnie, aby Apple mogło je doprecyzować w przyszłości. Greg naciskał i prosił o wię-

cej informacji na temat tego, co wolno, a co nie – w odpowiedzi usłyszał jedynie, 

że jeśli obawia się, że to, nad czym pracuje, może zostać odrzucone, to niech za-

rzuci projekt. Na koniec rozmowy Greg zapytał, dlaczego Launcher został usunięty 

z App Store, podczas gdy inne, podobne aplikacje, nadal są w nim dostępne. Pra-

cownik Apple odpowiedział, iż jego twór jest pionierem w swojej kategorii i chcą 

z niego zrobić przykład, aby odstraszyć innych od tworzenia podobnych progra-

mów – to wszystko bez uaktualniania wytycznych dla deweloperów. Greg dowie-

dział się również, że ten zabieg podziałał – do App Store przestały spływać zgło-

szenia z podobnymi aplikacjami.

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że wygląda na wewnętrzną przepychankę na wyż-

szym szczeblu wewnątrz struktur Apple. Jeśli to prawda i pewne osoby walczą 

o taką lub inną władzę, to niestety odbywa się to ogromnym kosztem wizerunku 

firmy, zaufania deweloperów oraz komfortu użytkowników.

iOS, a wcześniej iPhone OS, zyskał tak ogromną popularność przede wszystkim ze 

względu na mnogość świetnych aplikacji. Pomysłowość niektórych jest napraw-

dę zaskakująca i gdyby nie to wyjątkowe oprogramowanie, to wiele osób zapew-

ne nie przywiązałoby się tak do ekosystemu Apple. Wiem coś o tym – sam Tweet-

Sytuacja jest o tyle 
zaskakująca, że wygląda na 
wewnętrzną przepychankę 
na wyższym szczeblu 
wewnątrz struktur Apple.

Polityka App Store



   /   FELIETONY   /   64

bot jest dla mnie bezcennym narzędziem. Jednak postępowanie takie jak opisane 

powyżej może bardzo zniechęcić twórców – wystarczy sobie wyobrazić, że pracu-

jemy nad jakimś projektem przez kilka lub kilkanaście miesięcy, licząc na to, że zo-

stanie dopuszczony do sklepu, a zamiast tego Apple odrzuca go bez podania sen-

sownej przyczyny. To oczywiście ich podwórko i ich zasady, ale co robić, gdy te nie 

są jasno sprecyzowane? Jak reagować racjonalnie, gdy w sklepie pojawiła się po-

dobna aplikacja, która jest dopuszczona, a nasza już niekoniecznie? Gdzie tu logi-

ka? Gdzie sens?

W ostatnim miesiącu temat nieco przycichł i nie słychać nic na temat żadnych po-

dejrzewanych wykluczeń aplikacji z powodu ich widżetów (lub podobnych). Po-

zostaje teraz poczekać i zobaczyć, czy i jaki wpływ te wydarzenia miały na relacje 

pomiędzy deweloperami a Apple i jego sklepami, co będzie szczególnie interesu-

jące w kwestii zbliżającego się Apple Watcha. Czy zostali skutecznie zniechęceni 

i w przyszłości zastanowią się kilkakrotnie, zanim rozpoczną prace nad ambitniej-

szymi projektami? Skupią się na małych i prostych aplikacjach, które szybko się pi-

sze? Czy Apple zaszkodził sobie przed debiutem Apple Watch?

Istnieje wiele pytań, a tylko czas przyniesie odpowiedzi. To oraz przyszła polityka 

firmy z Cupertino.

morid1n
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POZOSTAŃ NIENASYCONY, 
POZOSTAŃ NIEROZSĄDNY

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Nie chcę teraz pisać kolejnego tekstu o tym, że Maki to jedyne i najlepsze sprzęty, 

nie chcę kłócić się z tym, że są drogie i dlaczego są drogie ani prowadzić debaty nad 

zasadnością płacenia za aplikacje, muzykę czy filmy. To już było. Chcę się podzielić 

z Tobą, drogi Czytelniku, historią Pana Nierozsądnego.

Pan Nierozsądny i jego poukładany świat
Nasz bohater używa sprzętów Apple od lat. Jest młodym, przedsiębiorczym czło-

wiekiem, który pracował na wielu stanowiskach. Uwielbia chodzić na rozmowy 

kwalifikacyjne, nawet jeśli nie ma zamiaru aktualnie zmieniać pracy. Zdobywa do-

świadczenie. To zawodowe i życiowe. Do tego jest chorobliwym perfekcjonistą 

– wszechobecny porządek i ład pozwalają mu panować nad jego zadaniami każde-

go dnia i jak sam mówi: „Zwiększają produktywność, ponieważ łatwiej jest skupić 

uwagę na tym, co naprawdę ważne”.

Pan Nierozsądny nie jest hipsterem. Ubiera się jak każdy normalny człowiek. Czasem 

robi zakupy w sieciówkach, o czym wiedzą jedynie jego bliscy znajomi. Inni uważa-

ją go za bogacza, dużego gracza na wielu rynkach, bowiem Pan Nierozsądny od za-

wsze był wygadany. Lubi rozmawiać, bo lubi ludzi. Ci zaś często poczytują go za ty-

Gdy siedem lat temu przesiadałem się z tradycyjnego laptopa z systemem Microsoftu na 

MacBooka Pro i system OS X Leopard, od razu wiedziałem, że podpisuję na siebie wyrok. Brzmi 

buńczucznie? Może, ale mam wrażenie, że sporo użytkowników sprzętów z nadgryzionym 

jabłkiem traktuje się bardziej stereotypowo niż katolicy i ateiści razem wzięci.
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rana, bo przecież nikt więcej od nich wiedzieć nie może, a życie generalnie jest 

przegraną – w Polsce zwłaszcza nikomu nic udać się nie może.

Pasjonat modelarstwa jest też osobą nad wyraz cierpliwą, odpowiadającą po namy-

śle, stroniącą od hałasu i zgiełku. Jego hobby, od samego początku używania pro-

duktów z Cupertino, wydało się zgrywać z hasłem „Think different” (ang. Myśl ina-

czej), którym Steve Jobs starał się kierować. Kto dziś w końcu poświęca godziny na 

lepienie modeli? Przecież to dla starszych panów, co mają czas, dla wielkich tego 

świata, trwoniących forsę na bzdety.

Pan Nierozsądny i wielki bałagan
Pan Nierozsądny czasami zapomni zapłacić rachunek, nie dba też zbytnio o alfa-

betyczną chronologię katalogów na biurku swojego Maca, bo i po co? Jego znajo-

mi, którzy także kupili sobie sprzęty Apple lub korzystają z rozwiązań konkurencji, 

nie mogą często tego zrozumieć, bo przecież iPhone trzeba czyścić, MacBooka po-

lerować, tapetę dobierać do koloru ścian. Nasz bohater mawia: „Jeśli ktoś ma na to 

czas i tego czasu mu nie szkoda – niech to robi. Komputery się wymienia, a telefony 

się rysują”. Co najmniej raz w tygodniu słyszy: „No, ale ten telefon kosztował…?! No 

wiesz, ludzie na chleb nie mają”. Zazwyczaj z uśmiechem na twarzy proponuje takiej 

osobie kawę lub spacer, by zmienić temat rozmowy i równie często ta osoba nigdy 

więcej nie ma ochoty z nim rozmawiać. Kto zgadnie dlaczego?

Fan „Gwiezdnych wojen” czasami odwoła lub przełoży umówione spotkanie, ponie-

waż do głowy wpadnie mu szalona myśl, aby czmychnąć z narzeczoną na weekend 

za miasto. Innym razem kupi sobie drogie rolki, choć nie potrafi na nich jeździć, ponie-

waż chce się nauczyć i spróbować. To znowu niesforny sprzeda swojego iPhone’a, aby 

poużywać trochę Nexusa, którego prędzej czy później także się pozbędzie. Przyjdzie 

też taki moment, gdy Pan Nierozsądny po kilku rozmowach o pracę porzuci zajęcie, 

którym się zajmuje, ponieważ stwierdzi, iż przestało go ono rozwijać. Pójdzie więc do 

nowej, czasem lepszej pracy, by złapać oddech. Rzecz jasna, zrobi to dla forsy, telefon 

wymieni z hipokryzji, spotkanie odwoła z chamstwa. Pan Nierozsądny przyzwyczaił 

się do takiego podejścia, ponieważ wie, że jest oszczędny. Jak to możliwe?

Pan Nierozsądny wiecznie nienasycony
Nasz bohater nie lubi stać w miejscu. Szuka ciągle wyzwań, lubi ryzyko i stara się ro-

bić wszystko, aby na pytanie „Jak leci?” nigdy nie odpowiadać „Jakoś życie pcha 

Pozostań nienasycony, pozostań nierozsądny
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się”. Jeśli ma na coś ochotę, mówi o tym pragnie-

niu swoim bliskim. Raz. Potem albo je realizuje od 

razu, albo zostawia na długi czas, by dojrzało. Nie 

jest typem człowieka, który przelewa swoje smut-

ki i błahe problemy na innych. Pamięta takie zacho-

wanie z dzieciństwa, kiedy rodzice i ich znajomi po-

trafili przetrwonić cały wieczór, użalając się nad sobą 

i światem. Pamiętacie rolki? Choć kosztowały kilka-

set złotych, Pan Nierozsądny nie odczuł tego wydat-

ku. Bo? Bo dzięki swojej oszczędności mógł sobie na 

nie pozwolić, ale nie dlatego, że miał te pieniądze. 

„Celem oszczędzania nie jest samo oszczędzanie. Nie 

jest nim również posiadanie pieniędzy. (…) Mądre 

oszczędzanie polega na dokonywaniu świadomych 

decyzji dotyczących tego, co jest dla nas na tyle istotne, że możemy wydać na to 

fortunę” – stwierdza na swoim blogu Michał Szafrański, dodając: „Nie ma sprzeczno-

ści w tym, że na co dzień nie kupujesz kawy na mieście (oszczędzając np. 12,50 zł), po 

to tylko, by raz na dwa tygodnie wyskoczyć na romantyczną kolację z partnerem”.

Jako użytkownik sprzętów z nadgryzionym jabłuszkiem Pan Nierozsądny wie, że 

w oczach znajomych kwestionuje otaczającą go rzeczywistość. Wydaje, bo na to 

odłożył lub bo tego chce. Robi to co kocha, poświęca energię, aby chodzić na roz-

mowy, szuka swojej drogi. Woli to niż narzekanie. Jednocześnie wie, że są to tylko 

dobra nabyte, które można sprzedać. Jest świadomy wielu udogodnień i tego, że je 

lubi, lecz jednocześnie mógłby je sprzedać, gdy przyjdzie gorszy czas, ponieważ po-

tem miałby tę samą radość z ponownego ich nabycia. Rozumie, że nie jest w stanie 

wytłumaczyć wszystkim wielkiej zalety podejścia, które stosuje i nie próbuje tego 

robić na siłę. Nie o to w tym chodzi. Nie chce jednak czuć się wiecznie winny temu, 

że robi to, co kocha, że lubi ludzi i rozmowy z nimi, że na jego telefonie jest takie, 

a nie inne logo czy w końcu rezygnować ze swoich marzeń w imię poprawności.

Pan Nierozsądny wiecznie nasycony
Jest jeszcze jedna sprawa, którą Pan Nierozsądny wypracowywał w sobie latami. 

To umiejętność odcinania się od tego, co nas dusi. Mam wrażenie, że w Polsce 

coraz trudniej być człowiekiem przyjaznym. Po prostu – radosnym, dobrym. Hi-

storia Pana Nierozsądnego pokazuje to w wielu aspektach – bardziej lub mniej 

Pozostań nienasycony, pozostań nierozsądny
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związanych z nowymi technologiami, ale wystarczy spojrzeć na codzienność. 

Jest coś niezwykłego w tym, jak bardzo potrafimy innym zazdrościć, jak bardzo 

nie potrafimy się z kimś cieszyć. Być może to naleciałość minionych czasów lub 

fascynacja fałszywym obrazem Zachodu. Nie wiem, ale do szewskiej pasji do-

prowadza mnie to nasze „wyliczanie”. Ile, kto, po co, na co, a nawet na kogo (nie, 

nie chodziło mi o prostytucję). Zaczyna się od tego, że ktoś ma iPhone’a, a koń-

czy na błyskawicznej ocenie danej osoby.

Dzisiaj wystarczy, że kupimy sobie drogie słu-

chawki, o czym przekonał się jeden z autorów 

podcastu MacGadka, a już jesteśmy ludźmi „wiel-

kiego świata”. Finansjerą. To przykre, bo nie dość, 

że nieprawdziwe, to jeszcze ilość jadu, jaką wyle-

wamy na siebie bez powodu, sprawia, że sami od-

bieramy sobie chęć do życia. Czekam na moment, 

w którym nauczymy się, że nie ma nic godnego 

podziwu i chwały nie tylko w tym, że chełpimy się 

tym, co mamy, ale także w odgrywaniu roli nad 

wyraz skromnego, potulnego, straconego czło-

wieka. Nawet sam papież Franciszek mówi o rado-

ści, a mimo to spotyka się z zarzutem: „Temu to ła-

two, bo ma wszystko”. Zamiast więc spojrzeć na problem globalnie, winimy za 

to marki, fanów tych marek, rodziców, religię itd. Siebie? Rzadko.

Pan Nierozsądny wiedzie życie, o którym może powiedzieć, że jest dobre. Całościo-

wo i z wielu względów. W tym miesiącu mamy walentynki. Zamiast szukać idealnych 

prezentów, spróbujmy popatrzeć na tego kogoś jak na sukces. Ten nasz. Osobisty. 

Ten, za którym tak gonimy. Sukces wynikający z tego, że ta osoba poświęciła dla nas 

czas i jest. Po prostu.

Krzysztof Sebastian Kołacz – software tester w Miquido Polska, 

redaktor iMagazine.pl, grafik, pasjonat Apple, perfekcjonista

Pozostań nienasycony, pozostań nierozsądny

kolaczkrzysztof

Dzisiaj wystarczy, że 
kupimy sobie drogie 
słuchawki, o czym 
przekonał się jeden 
z autorów podcastu 
MacGadka, a już jesteśmy 
ludźmi „wielkiego świata”. 

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Czerwona budka na kołach
Londyńczycy mają najbardziej rozpoznawalne budki telefoniczne na świecie, 

amerykanie taksówki, a moje pokolenie pamięta piosenkę „Czerwony autobus”, 

którą babcie lubiły nam śpiewać. Co łączy te przykłady? A no to, że w ostatnich 

latach odnoszę wrażenie, że my także mamy swoje czerwone budki. Ba, nawet 

na kołach! Nazwa też nieskomplikowana – MPK.

Też tak macie? Gdy zmęczeni po pracy, studiach, udanym weekendzie w górach, kończycie powrót 

do domu, z bagażem, lekkim zmęczeniem i marzeniem o śnie i nagle pojawia się on. Gwar. Jakbyś 

tkwił w centrum sylwestrowej zabawy (na marginesie, pamiętacie jeszcze sylwestra?), jakbyś był 

na strzelnicy bez słuchawek. Z każdej strony co innego – lekarze, pieniądze, polityka, związki, seks, 

biznes, dźwięki SMS-ów, facebookowego Messengera, który – Bogu dzięki − zastąpił już dźwięk 

Gadu-Gadu (choć i to można spotkać), a czasem zmasakrowany, do granic możliwości przez 

głośniczek smartfona, rap. Gdzie jesteśmy? W Krakowie, Warszawie, we Wrocławiu – w autobusie.

   /   FELIETONY   /   70Komunikacyjna kakofonia



   /   FELIETONY   /   71

W ciągu pięciu roboczych dni tygodnia trafiam na dziesiątki osób, które pro-

wadzą swobodną, nieskrępowaną, nieraz 40-minutową rozmowę telefoniczną 

w komunikacji miejskiej. Wachlarz tematyczny tych konwersacji jest ogromny. 

Kiedyś dowiedziałem się o czyichś kłopotach finansowych, innym razem o raku 

trzustki, to znowu o dramatycznej zdradzie, gwałcie czy po prostu – niedopa-

sowanym etui do iPhone’a. Ot, sprawa bezzwłoczna, która nie może poczekać. 

I takich jest wiele, a pytanie, które sobie zadajemy, to samo: Co mnie to obcho-

dzi i dlaczego muszę tego słuchać? Można przymknąć oko, bo wiadomo, każdy 

może czekać na ważny telefon. Nikt jednak nie chce tego robić, gdy nad uchem 

słyszy wulgarny język, co zauważa Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie, 

lub po prostu obsceniczne relacje z miru domowego.

Ci, którzy lubią sobie pogadać pomiędzy przystankami, to jednak nie wszystko. 

Są jeszcze tacy, którzy patrzą Ci przez ramię na treść sporządzanej właśnie wia-

domości, notatki, wpisu na FB. Jeden ze znajomych zrobił kiedyś tak: skasował 

nieoczekiwanie to, co miał zamiar napisać i zastąpił ową treść zdaniem: „No i co 

ciekawego wypatrzyłeś w tym moim telefonie, odkąd wsiadłem? Hm?”. Mina 

ciekawskiego była podobno bezcenna.

Do tego nie można pominąć autobusowych DJ-ów
− Podobny (do telefonicznego) problem to ludzie głośno słuchający muzyki 

z telefonu, zazwyczaj młodzi. Z uwag typu: „Zapomniałeś słuchawek?” nic sobie 

nie robią – dodaje natomiast rzecznik wrocławskiego MPK.

Problem grających telefonów nie dotyczy – jak się to powszechnie uznaje – już 

tylko młodych osób, lubiących nosić dresowe spodnie. Coraz częściej spotykam 

w Krakowie studentów, bogato ubranych, którzy uprzyjemniają „sobie” podróż, 

słuchając nie tylko rapu, ale i muzyki klasycznej lub oglądając odcinek serialu na 

100% siły smartfonowego głośniczka.

Inspektor Gadżet
W regulaminie krakowskiego MPK nie ma bezpośredniej wzmianki o tym, że 

rozmowy telefoniczne są zakazane bądź niemile widziane. Okazuje się, że 

mogą być one, w określonych przypadkach, uznane za zakłócanie innym po-

dróży. Kara – żadna, a w ogóle to znacie taki przypadek? No właśnie. Regula-

min zakazuje np. grania na instrumentach muzycznych, słuchania radia, głośne-
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go zachowywania się lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe. Ale 

o telefonach wprost nikt nie pisze. Jedynym miastem w Polsce, które sprawę au-

tobusowych pogaduszek potraktowało naprawdę serio, jest Białystok. Tamtejsi 

urzędnicy wprowadzili bowiem całkowity zakaz telefonicznych rozmów w środ-

kach komunikacji miejskiej. Nie każdy podróżny, który rozmawia krótko i dys-

kretnie jest karany, ale ci nieznośni muszą liczyć się z upomnieniem od kierowcy 

lub wyproszeniem z pojazdu.

Kiedy obserwuję polskie podwórko, zawsze, mimowolnie, sięgam pamięcią do 

czasów mojego pobytu w UK. Londyńczycy, pod względem kultury podróżo-

wania, są mimo wszystko dużo przed nami. Nie chodzi mi nawet ściśle o naro-

dowość, ale o ogół osób korzystających z tamtejszego transportu. Weźmy na 

przykład metro. Tam obowiązuje, może niezrozumiała przez inne kraje, klauzura 

wzroku − osoby siedzące naprzeciwko, bo tak ułożone są siedzenia, nie patrzą 

na siebie, tylko zajęte są czytaniem gazety lub jej wydania na iPadzie, słucha-

niem muzyki lub drzemką. Jest to tak mocno widoczne, że turyści momental-

nie się dostosowują. Jeśli idzie o czerwone autobusy, podobała mi się kultu-

ra wsiadania, a właściwie poszanowania dla wysiadających. Nie zdarzyło mi się, 

aby ktoś pchał się na siłę do autobusu, zanim nie wysiadła z niego ostatnia oso-

ba, która miała zamiar to zrobić. Nikt nie walczy o miejsca siedzące. To napraw-

dę rzadkość. Jeśli chodzi o telefony, to sprawa jest równie prosta: w metrze nie 

działają, w autobusach, jeśli już ktoś rozmawia, to krótko i dyskretnie. Oczywi-

ście, zdarzały się wyjątki – wszędzie są, więc zrozumcie mnie dobrze. Chodzi mi 

po prostu o pewną samoświadomość, o pewne obycie z tematem. W skrócie 

– o szacunek i kulturę.

Jak podróżować z klasą?
− Człowiek, który posiada podstawową wiedzę na temat savoir-vivre’u, musi 

wiedzieć, że powinna go słyszeć tylko ta osoba, z którą rozmawia – mówi Anna, 

ekspert savoir-vivre’u. Krakowski ZiKT oraz MPK w ostatnim kwartale 2014 roku 

zainwestowało nie tak duży znowu kapitał, bo jedyne 1500 zł, we wdrożenie 

kampanii społecznej „Weźże gadaj ciszej!”, mającej na celu uświadomienie po-

dróżujących tego, że autobus lub tramwaj to nie budka telefoniczna.

− Sama kampania była spontaniczną akcją. Takie według nas wychodzą najle-

piej. Pomysł to po prostu odpowiedź na wiele skarg, składanych przez pasaże-
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rów MPK w Krakowie, a dotyczących niezadowolenia z głośnych rozmów te-

lefonicznych, jakie niektórzy prowadzą – mówi rzecznik krakowskiego MPK. 

Podobne akcje społeczne planują w 2015 roku Wrocław i Warszawa. Kampania 

polegała na emisji specjalnego klipu, który sloganami takimi jak: „Nie chcę sły-

szeć, co miałeś na obiad!”, Nie interesują mnie twoje choroby!” itp. miał uświa-

domić ludziom problem. Czy uświadomił?

− Aby mówić o szczegółowych skutkach kampanii, jest jeszcze za wcześnie, 

ale z pewnością można stwierdzić, że odbiła się ona szerokim echem – dodaje 

rzecznik MPK. Klip można zobaczyć na YouTube. 

Na koniec pozostawię trzy zasady, którymi chciałbym, abyśmy się kierowali, po-

dróżując środkami transportu publicznego. Pierwsza brzmi: Spróbuj poskładać 

myśli. I tak jesteś uwięziony w autobusie (nawet na ten jeden przystanek). Zo-

staw smartfona, włącz muzykę na słuchawkach, ale nie na 100% głośności (na-

wet jeśli masz drogie słuchawki). Druga: Dookoła Ciebie są osoby, które także 

czują zmęczenie i mają inne problemy. Spróbuj ich obgadywać, przedrzeź-

niać, prowokować – chciałbyś, aby one tak zrobiły? No właśnie. Nawet jeśli je-

steś już tym „świadomym”, widziałeś niejedną kampanię, wkurza Cię, że ktoś po-

pełnił błąd – są dookoła Ciebie inni. Prawdziwym sprawdzianem kultury jest 

moment, w którym należy odpuścić, przemilczeć, dla dobra ogółu. Jeśli wów-

czas będziesz tym, który jest „poprawny” – nie zrobisz z małej sprzeczki tsuna-

mi. Trzecia: Jeśli możesz, uśmiechnij się do kogoś. Tak po prostu. My Polacy nie 

przywykliśmy życzyć sobie na każdym kroku dobrego dnia. Tego nie było w na-

szej tradycji i naturalną siłą rzeczy nie będzie. Natomiast absolutnie nie wynika 

z tego przyzwolenie na bycie chmurą gradową, która swoje frustracje wylewa 

na innych – wzdycha, dopowiada, komentuje, szydzi. Ktoś, kto ma klasę, jest tro-

chę jak bajkowy Inspektor Gadżet, który wie, jakiego narzędzia użyć w danej sy-

tuacji, aby wyjść z niej zwycięsko. Czasem będzie nim po prostu cisza.

Krzysztof Sebastian Kołacz – software tester w Miquido Polska, 

redaktor iMagazine.pl, grafik, pasjonat Apple, perfekcjonista

kolaczkrzysztof

Komunikacyjna kakofonia

http://youtu.be/5PNAZdzG5kk
https://twitter.com/kolaczkrzysztof


CELE A NIE POSTANOWIENIA 
NOWOROCZNE 

CZYLI „GET 2015 DONE… BETTER”

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Dlatego teraz, w lutowym wydaniu 

iMagazine, postanowiłem nie pisać 

o iPhonie 6 Plus czy iPadzie. Postanowiłem 

napisać o tym, jak można sprawić, aby 

2015 był najlepszym rokiem w Twoim 

dotychczasowym życiu. Let’s do it!
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Trzeba wypisać sobie konkretne cele na 2015 rok
Konkretne, czyli takie, które można dokładnie nazwać i dla których da się określić datę 

ukończenia jeszcze w tym roku. Co więcej, tych celów nie powinno być za dużo – myślę, 

że między 5 a 10 będzie optymalnie. Ja mam na ten rok wyznaczonych 8.

Co więcej, fajnie by było, aby każdy z tych celów wychodził lekko poza strefę Twojego 

komfortu. Tylko wtedy będzie on wyzwaniem przez cały rok.

Każdy cel powinien mieć mały action plan – czyli plan 
wdrożenia
Nie trzeba od razu wiedzieć, jak dany cel zrealizować, ale ważne, aby już teraz, na etapie 

jego wyznaczania, mieć pomysł na to, jakie kroki trzeba poczynić, aby się udało.

Mój przykładowy cel: przebiec 5 triatlonów do końca 
2015 roku
Ostatnio bardzo się wkręciłem w sport triatlonowy, czyli kombinację pływania, jazdy 

na kolarzówce i biegania. W zeszłym roku wziąłem udział w trzech takich imprezach. 

W tym roku chcę startować częściej, aby przynajmniej raz na półtora miesiąca ukończyć 

jakiś wyścig.

Po zdefiniowaniu mojego celu czas na wypisanie czynności do wykonania, takich jak: 

przygotowanie planu treningowego, skompletowanie sprzętu, wypisanie sobie zawo-

dów, w których chcę wziąć udział i tak dalej. Tak właśnie zrobiłem.

Taki proces trzeba powtórzyć dla każdego założenia. Siedziałem tak nad każdym z moich 

ośmiu celów i zajęło mi to kilka godzin, ale mam teraz plan działania i jestem zmotywo-

wany jak mało kiedy.

Praktyka – gdzie wypisać sobie te cele na 2015?
Moim zdaniem trzeba użyć narzędzia, które codziennie wykorzystuje się do pracy. Najle-

piej też, aby była to aplikacja dostępna na wszystkie platformy, z jakich korzystamy. Dla-

czego? Zaraz wyjaśnię.

Poniżej pokażę, jak ja zapisuję swoje cele w Nozbe i jak mój znajomy robi to podobnie 

w Evernote. Oczywiście można wykorzystać analogiczne aplikacje do zarządzania zada-

niami lub notatkami.

Cele a nie postanowienia noworoczne
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Zapisywanie celów w aplikacji do zarządzania zadaniami
W moim Nozbe każdy cel to projekt o nazwie: Cel [numer] – [nazwa celu], np.: „Cel 1 

– Wziąć udział w 5 triatlonach”. W opisie projektu dodaję szczegóły i datę zakończenia 

– w tym przypadku do końca roku. Jako zadania mam wymieniony wyżej „plan działa-

nia”. Każda czynność jest dodawana jako odrębne zadanie. Jeśli któreś z nich potrzebu-

je doprecyzowania, dodaję je do komentarzy do tego zadania. Dodatkowo każdy pro-

jekt z celem ma nadaną etykietę „cele”, dzięki temu mogę w jednym widoku spojrzeć 

na nie wszystkie, odfiltrowując listę projektów po tej właśnie etykiecie. Proste, prawda?

Zapisywanie celów w aplikacji do notatek
Z kolei mój znajomy, Michael Hyatt, opisał na blogu Evernote, że do zarządzania swo-

imi celami używa właśnie tego narzędzia. Sporządza notatkę zbiorczą z nazwami ce-

lów, a potem dodaje każdy z nich jako osobną notatkę, w której opisuje już szczegóły 

i plan działania. Z głównej notatki tworzy odnośniki do poszczególnych notatek odpo-

wiadającym celom. Notatki z celami są też otagowane jako „cele”, aby były łatwo do-

stępne z poziomu skrótów lub tagów.

Dlaczego ważne jest, aby te cele były zawsze pod ręką?
Jak wspomniałem wcześniej, ważne jest, aby cele były zawsze dostępne. Dlatego po-

lecam spisanie ich w taki sposób, żeby można było na nie zerknąć na iPhonie, iPadzie 

i Macu. Szczególnie istotne jest, by raz na tydzień, planując swoje działania, przeglą-

dać cele i sprawdzać, co i jak. Musisz mieć pewność, że to, co jest do zrobienia w kolej-

nym tygodniu, faktycznie przybliży Cię do realizacji celów.

Mając dostęp do celów na każdym urządzeniu, zawsze można je przejrzeć, sprawdzić 

i jak trzeba – coś dodać, odjąć bądź zaktualizować. Podczas gdy cele nie powinny się 

w ciągu roku za bardzo zmieniać, plan ich realizacji – jak najbardziej. Bo jak wiemy, do 

jednego celu może prowadzić wiele dróg.

Cele, zamiast pobożnych życzeń
Wyznaczenie sobie celów i ich regularna rewizja to klucz do tego, aby ten rok był jak 

najlepszy. Jest dopiero początek lutego. Możesz jeszcze dużo zrobić, więc zachęcam 

Cię do wyznaczenia swoich celów i ich realizacji. Kto wie, może faktycznie ten nowy 

rok 2015 będzie najlepszy i w Twoim życiu?

Życzę, aby Tobie też się udało! A w razie wątpliwości pisz do mnie na Twitterze 
na  – chętnie podpowiem i zmotywuję.MSliwinski

Cele a nie postanowienia noworoczne

http://www.twitter.com/MSliwinski


PIERWSZE WRAŻENIA 
MACBOOK PRO RETINA 13"

DOMINIK ŁADA

Miałem nic nie zmieniać, zarzekałem się, a jednak to zrobiłem. Zmieniłem swojego kochanego 

MacBooka Pro 13", wychuchanego, podrasowanego do granic możliwości, na najnowszy 

model z ekranem Retina.
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Nie chciałem zmieniać, bo nie potrzebowałem. Miałem wystarczająco szybki komputer do mo-

ich potrzeb. Mój stary MacBook Pro miał procesor i7 2,7 GHz, 16 GB RAM i szybki dysk SSD Sam-

sung 840 Evo. Problemem w zasadzie była tylko wbudowana karta graficzna Intel HD3000, bo 

wbrew pozorom ekran mi nie przeszkadzał – większość czasu i tak miałem go podłączonego 

do zewnętrznego monitora Apple Thunderbolt Display z dość wysoką rozdzielczością.

Od dłuższego czasu moja kuzynka wyraźnie dawała mi do zrozu-

mienia, że jest nim bardzo zainteresowana. Cały czas jej mówiłem, 

że nie mam potrzeby zmiany, ale ona była twarda w swoim zain-

teresowaniu tematem. Policzyłem i okazało się, że w grudniu jest 

najlepszy moment na zmianę, ze względów biznesowych. Podją-

łem męską decyzję, po konsultacji ze swoją drugą połową, i zrobi-

łem świąteczny prezent sobie i… kuzynce.

Mając tak wyśrubowane parametry w swoim starym kompute-

rze i tradycję zmieniania komputerów co 3 lata, zdecydowałem się 

Pierwsze wrażenia – MacBook Pro Retina 13"

Z początku nie 
podejrzewałem, że 
podstawowym atutem 
mojego nowego 
komputera będzie jego… 
waga i rozmiar.
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kupić najwyższy model dostępny w ofercie, ale z najmniejszym dyskiem – w tym przypadku 

jest to i7 3 GHz, 16 GB, a dysk to 512 GB. Nie jest to standardowy model, tak że musiałem skorzy-

stać z konfiguratora. Zakładałem, że będzie, w razie czego, w niedalekiej przyszłości możliwość 

zmiany dysku na większy, bo pierwsi producenci pamięci zdążyli już zaprezentować prototypy 

dysków do nowych rMBP.

Niestety wraz z wprowadzeniem do oferty MacBooków Pro Retina Apple odciął możliwość sa-

modzielnego wymieniania podzespołów – w zasadzie wszystko jest już wlutowane w płytę 

główną, a bateria jest przyklejona do obudowy. To jest bardzo słaba sytuacja dla takich użyt-

kowników jak ja, którzy sami, w miarę możliwości i zasobności portfela, upgrade’owali swo-

je maszyny. Teraz decydując się na komputer, musimy myśleć przyszłościowo i zawczasu zama-

wiać maksymalną konfigurację, jeśli planujemy dłużej mieć komputer. Ale co zrobić… Jak się 

nie ma, co się lubi…

Z początku nie podejrzewałem, że podstawowym atutem mojego nowego komputera będzie 

jego… waga i rozmiar. Pół kilograma, a dokładnie 490 g, robi kolosalną różnicę, gdy się codzien-

nie nosi komputer na ramieniu. Rozmiar też jest świetny. Zdecydowanie mniejszy od starego 

MacBooka Pro i cieńszy o 6 mm. Ale zdziwiłem się, gdy wpadła do nas znajoma z MacBookiem 

Air. Nie miałem z nim wcześniej zbytnio styczności, ale przy okazji porównałem go z moim no-

wym komputerem – różnica w wadze to tylko ok. 200 g. Grubość w najgrubszym miejscu prak-

tycznie taka sama – różnica jest ok. 1 mm. Natomiast rMBP jest mniejszy od MBA, jeśli chodzi 

o rozmiar obudowy, tzw. „footprint”. To mnie poważnie zaskoczyło. Tak że jeśli chodzi o wymia-

ry, jeśli one miałyby być decydujące w Waszych wyborach, to bierzcie rMBP – zdecydowanie 

wydajniejsza maszyna, a rozmiary porównywalne.

Pierwsze wrażenia – MacBook Pro Retina 13"
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Jeśli chodzi o wydajność, to jest szybko. Przy zadaniach, 

jakie wykonuję, nie widzę, na pierwszy rzut oka, jakichś 

kolosalnych różnic względem poprzednika, ale jedno 

jest pewne – nie włączają mi się wentylatory. Komputer 

jest cichy i zimny. Staruszek przy pracy np. w Aperture  

z wieloma dużymi RAW-ami potrafił być głośny, jakby 

chciał odlecieć. Teraz jest cichutko. O wentylatorach do-

wiedziałem się dopiero, gdy mój syn włączył grę „War 

Thunder”. Wiatraki włączyły się, ale ważniejsza dla mnie 

była reakcja syna, który zawołał mnie, aby pokazać, że 

w najwyższej jakości grafiki gra chodzi kompletnie płyn-

nie – to dla niego było totalne zaskoczenie. Mina syna 

bezcenna. Dopiero jego „testy” pokazały mi, jaki mam 

wzrost wydajności.

Ekran Retina to zupełnie inna bajka. Jak przestawiłem 

się z iPhone 3GS na iPhone 4, to był dla mnie szok. Tym 

razem jest podobnie, wprawdzie już wiedziałem, cze-

go się spodziewać, ale mimo wszystko komfort pracy 

jest genialny. Wszystko ostre, kolory żywe, ale nie prze-

sadzone. Według mnie bardzo dobra kalibracja, co po-

twierdzając eksperci. Jak już raz spróbujesz Retiny, to 

nie ma odwrotu.

Czas pracy na baterii jest bardzo dobry. Apple podaje, 

że jest to 9 godzin. Czy tyle jest faktycznie? Nie potrafię 

tego potwierdzić, ale spokojnie 7,5-8 godz. jestem w sta-

nie, przy swoim trybie pracy, wyciągnąć. To wynik wię-

cej niż satysfakcjonujący.

Co mnie rozczarowało? Po pierwsze brak przycisku 

pokazującego poziom naładowania baterii. Po dru-

gie brak diody pokazującej, że komputer żyje. Niby 

pierdoły, ale przez lata byłem do nich przyzwyczajo-

ny i wbrew pozorom często z nich korzystałem. Rozumiem, że wszystko jest kwestią rozmiaru 

i grubości – gdzieś trzeba by to było umieścić w środku, zabierając bezcenne miejsce i wagę. 

Pierwsze wrażenia – MacBook Pro Retina 13"



wyimek

Z brakiem złącza Ethernet i FireWire już się pogodziłem – niestety mam teraz kolekcję przej-

ściówek, ale co zrobić.

Wiele osób pytało mnie, jak wyglądał zakup komputera skonfigurowanego na zamówie-

nie. Zdecydowałem się na Apple Online Store. Dlaczego? Dlatego, że Apple powiedział mi, że 

komputer będzie w 3 dni robocze. Chciałem kupić go u jakiegoś polskiego resellera. Niestety 

informacje, jakie od nich dostałem, były szokujące – czas realizacji to… 6 tygodni. Niestety nie 

mogłem czekać – musiałem mieć komputer i fakturę z końcem grudnia. W taki sposób   

Apple zabija swoich partnerów biznesowych – klient, mając taką informację, w większości 

przypadków postąpi tak jak ja i kupi bezpośrednio w Apple. Po co czekać, skoro można mieć 

komputer prawie od razu? Swojego rMBP zamówiłem 12 grudnia późnym wieczorem. Przez 

to, że był to już piątek, komputer został wyprodukowany 15 grudnia, a był u mnie 18 grudnia. 

Z 3 dni roboczych zrobiło się wprawdzie 4, ale biorąc pod uwagę, iż leciał do mnie bezpośred-

nio z fabryki w Chinach, uważam to za świetny wynik. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ina-

czej jest, gdy zamawiamy go przez resellerów? Nie rozumiem tego i szczerze współczuję resel-

lerom, że mają takie warunki – to jest trudne prowadzić biznes w taki sposób.

Po miesiącu mogę już spokojnie powiedzieć – to jest mój nowy faworyt. Już się polubiliśmy 

i zostaniemy na dłużej razem. Według mnie jest to w tej chwili najlepszy komputer na rynku 

– świetny rozmiar, wydajność i ekran. Czego chcieć więcej? Pewnie lepszej ceny…
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PARROT – ZIK 2.0

JAROSŁAW CAŁA

Parrot – Zik 2.0

W iMagazine testowaliśmy już naprawdę wiele par słuchawek, przebrnęliśmy przez 

wszystkie możliwe konstrukcje i można spokojnie napisać, że „słuchawkowa kamasutra” 

nie jest nam obca.



Byli u nas producenci od A do Z, którzy produkują słuchawki 

dla każdego. Za niektóre z nich można zapłacić drobniakami ze 

szmacianego portfela marki Reebok, a za inne platynową kar-

tą kredytową. Tym razem jednak jest inaczej, nowe słuchawki Zik 

2.0 francuskiej marki Parrot są rewolucją i być może rozpoczynają 

nową erę słuchawek. Słuchawek, na które jeszcze nie dawno mó-

wilibyśmy, że są po prostu z kosmosu.

Gdy pierwszy raz je założyłem i zacząłem ustawiać poszczególne 

funkcje, to od razu w mojej głowie powstała pewna scena, któ-

rej nigdy nie było, a byłaby fantastyczna. Na pewno każdy z Was 

oglądał przynajmniej dwanaście razy film „Powrót do przyszło-

ści 2”. Dlatego tak świetnie wszystkim zapadła w pamięć sce-

na, w której Marty McFly, czyli Michael J. Fox pożycza od małej 

dziewczynki latającą deskorolkę. To był szok! Latająca deskorol-

ka, szczęka w dół i system rozwalony. Ja wyobrażam sobie scenę, 
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Wyobrażacie sobie sytuację, 
w której Marty z takimi 
słuchawkami wsiada do 
swojego deloreana i na 
zegarze ustawia roku 1989? 
To rok, w którym do kin 
trafił ten film. Jaki szok 
przeżyliby ludzie, którym 
Marty zaprezentowałby 
model Zik 2.0?
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w której Michael J. Fox pożyczka od tej dziewczynki, zamiast latającej 

deskorolki, słuchawki Parrot Zik 2.0. W roku 1989 słuchawki posiadają-

ce takie funkcje, którymi może pochwalić się firma Parrot, byłyby dla 

mnie jeszcze większym szokiem.

Wyobrażacie sobie sytuację, w której Marty z takimi słuchawkami 

wsiada do swojego deloreana i na zegarze ustawia rok 1989? To rok, 

w którym do kin trafił ten film. Jaki szok przeżyliby ludzie, którym Mar-

ty zaprezentowałby model Zik 2.0? Pomyśleliby, że to agent specjal-

ny, który wykradł wynalazek ze strefy 51 i na pewno słuchawek używa-

li kosmici w statku, który spadł w Roswell.

Zik 2.0 to konstrukcja oryginalna pod każdym względem. Już sam di-

zajn, za który odpowiada francuski architekt Philippe Starck, zdradza, 

że mamy do czynienia z czymś, co może kreować przyszłość słucha-

wek. Opływowe kształty, przepięknie wyprofilowany stelaż trzymają-

cy nauszniki i dbałość o każdy szczegół powoduje, że zanim założy-

my je na głowę, minie kilka utworów. W moje ręce trafiła wersja biała 

i prezentuje się ona ślicznie – jak Naomi Campbell w bieli na wybie-

gu. Producent oferuje również wersje: czarną, żółtą, pomarańczową, 

niebieską i brązową. Widziałem wszystkie i jeśli jesteś zainteresowany 

kupnem, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Każdy kolor na tych słu-

chawkach wygląda dobrze, jedynym słusznym rozwiązaniem jest ku-

pienie wszystkich, ale to chyba nie jest problem, prawda?

Parrot – Zik 2.0
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Materiały użyte do budowy Zik 2.0 może nie pocho-

dzą z odległej galaktyki, ale to wysoka półka. Mimo że 

nie przyjdzie nam obcować z prawdziwą skórą, to ku 

mojemu zaskoczeniu jej imitacja jest tak przyjemna 

jak świeżo wyprana pościel, która cały dzień wietrzyła 

się na zewnątrz. Konstrukcja słuchawek jest tak zapro-

jektowana, że nauszniki są bardzo duże, a przy tym 

nie wpływa to na ich ogólny rozmiar. Nie są ogromne, 

a duże nauszniki oznaczają sporo miejsca na ucho, dla 

mnie to świetna wiadomość. Ten fakt w znaczącym 

stopniu wpływa na wygodę, a ta jest jedną z najwięk-

szych plusów Zik 2.0. Jeśli założymy, że wspomniani 

wcześniej kosmici mieli uszy i lecieli w tych słuchaw-

kach do Roswell nawet kilkanaście lat świetlnych, to 

efektu spoconego ucha nie doświadczyli.

Zostańmy teraz przy funkcjonalności, bo przecież ta cecha powoduje, że możemy o tych słuchaw-

kach mówić w odniesieniu do kosmosu. Bezprzewodowość, jaką uzyskujemy dzięki technolo-

gii Bluetooth 3.0 NFC, rozpoczyna całą masę zachwycających funkcji. Parrot Zik 2.0 zyskały przy-

domek „najbardziej zaawansowanych technologicznie słuchawek świata”. Nie można się z tym 

stwierdzaniem nie zgodzić. Są jak miecz świetlny Dartha Vadera w starciu z mieczem krzyżackie-

go rycerza, po prostu technologicznie nie mają sobie równych. Lewy nausznik, otwierany i zamy-

kany dzięki sprytnym magnesom, ukrywa baterię o pojemności 830 mAh, co w praktyce gwaran-

tuje około 5 godzin intensywnego używania. Natomiast prawy nausznik to już jeden z kroków 

w stronę rewolucji. Mianowicie jest on dotykowy i zastępuje pilota na kablu, do jakiego przyzwy-

czaili nas producenci.

Nasz pierwszy kontakt nie był miłością od pierwszego dotyku. Raczej był jak piękna kobieta na 

kacu, z którą budzisz się po imprezowej sobocie. Musisz najzwyczajniej w świecie dać jej kilka-

naście minut w łazience, żeby zobaczyć, że wcale tak dużo nie wypiłeś. Przeciąganie palca góra-

-dół to potencjometr, a ruchy palca na boki − przełączanie między utworami. Pojedyncze dotknię-

cie w środek nausznika powoduje play/stop, ale to nie koniec. Zik 2.0 mają wbudowany mikrofon 

i co najlepsze – nie znajdziecie go na przewodzie, a dzięki niemu dotykowy panel zyskuje jesz-

cze dodatkowe możliwości. Otóż pojedynczym dotknięciem odbierzemy przychodzące połącze-

nie, a gdy przytrzymamy palec przez dwie sekundy, to połączenie zostanie odrzucone. Słuchawki 

mogą powiedzieć nam również, kto do nas dzwoni. Jeśli to my będziemy chcieli nawiązać połą-

Parrot – Zik 2.0
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czenie, długie dotknięcie panelu dotykowego aktywuje funkcję rozpoznawania głosu, która działa 

w systemach Siri i Google. Wystarczy wtedy wypowiedzieć nazwę z książki telefonicznej, a numer 

zostanie wybrany automatycznie. Działanie dotykowego panelu trzeba potraktować tak jak wcze-

śniej wspomnianą piękność na kacu bez makijażu. Działa bardzo czule, co może czasami drażnić.

Kosmiczny prawy nausznik kryje jeszcze czujnik zbliżeniowy, dzięki niemu kiedy ściągamy słu-

chawki z głowy, muzyka przestaje grać, a gdy wracają na swoje miejsce, muzyka automatycznie 

gra dalej. Rozwiązanie jak najbardziej adekwatne do tytułu „najbardziej zaawansowanych tech-

nologicznie słuchawek świata”. Aby potwierdzić cytowane hasło, muszę jeszcze dodać do wszyst-

kich funkcji aktywną redukcję szumów, bo takowe rozwiązanie oczywiście Zik 2.0 posiadają. Re-

dukcję szumów można regulować, a ustawiona na maksymalne wyciszenie powoduje u mnie 

dziwne uczucie tonięcia. Prawdopodobnie producent tą funkcją chciał odzwierciedlić to, co sły-

chać na dnie Rowu Mariańskiego. Głucha, tępa cisza. Nigdy nie testowałem słuchawek, które mają 

aż tak mocną redukcję szumów. Na szczęście możemy ją regulować w aplikacji, która jest równie 

rewolucyjna jak całe słuchawki. Mogę się wręcz posunąć do stwierdzenia, że bez tej aplikacji dla 

mnie te słuchawki nie mają racji bytu.

W tym momencie możemy przejść do tego co najważniejsze, czyli dźwięku. Do tego właśnie po-

trzebujemy aplikacji, bo te słuchawki wymagają sporego zaangażowania użytkownika, jeśli ten 

chce, żeby zagrały na miarę ich możliwości. Dopiero po dłuższej chwili, w ustawieniach zmieni-

łem zdanie co do tego, jak grają Zik 2.0. Odpowiedź jest bardzo prosta i nawet nie wiem, czy jest 

Parrot – Zik 2.0
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sens bardziej ją rozwijać. Te słuchawki grają tak, jak tego 

chcemy. Jest to kwestia ustawienia, ale uwaga – to może 

potrwać. Oczywiście w aplikacji mamy kilka presetów 

do wyboru − Pop, Vocal, Cristal, Club, Punchy, Deep, ale 

żadnego z nich nie polecam. Musimy się zdać na własne 

ucho i starannie ustawić bardzo szeroko rozwinięty equ-

alizer. Jest niesamowity mimo tego, że nie ustawia się go 

zbyt wygodnie. Spokojnie mógłbym poświęcić całą resz-

tę życia, aby do każdej z moich ulubionych płyt zapisać 

odpowiednie ustawienia. Być może wtedy, na starość, 

miałbym dzięki temu cudowną emeryturę.

Oprócz equalizera aplikacja potrafi jeszcze dużo więcej. 

Na stronie domowej pokazuje nam naładowanie bate-

rii, możemy regulować i ustawiać redukcję szumów i two-

rzyć różne sceny. Jeśli chcemy posłuchać jazzowego kon-

certu, to nie widzę najmniejszego problemu. Wybór scen 

jest bardzo ciekawy i fajnie odzwierciedla różne miejsca, 

w jakich możemy posłuchać muzyki. Jeśli jednak chcemy 

posłuchać Zik 2.0 najbardziej efektywnie, to po ustawie-

niu equalizera należy wyłączyć redukcję szumów i scenę 

ustawić na „Silent Room”. Największym minusem aplikacji 

jest jej dostępność. Niestety napisana jest tylko dla urzą-

dzeń mobilnych, co zabolało mnie strasznie. Żyję nadzie-

ją, że to się szybko zmieni i wersja na OS X jest w drodze.

Najbardziej zdziwił mnie fakt, że są to jedyne słuchawki, jakie poznałem, które dużo lepiej grają 

bezprzewodowo niż na tradycyjnym przewodzie. Strach pomyśleć, w jaką stronę pędzi ten świat. 

Zawsze byłem przeciwnikiem słuchawek bezprzewodowych, aż tu nagle taki cios od życia. Napi-

sałem już prawie książkę, a mam wrażenie, że jeszcze tyle tematów nie zostało poruszonych. Takie 

właśnie są Zik 2.0 − trzeba poświęcić im dużo czasu, a wtedy dopiero będziemy w stanie wydać 

na ich temat osąd. Najważniejsza na koniec jest konkluzja dotycząca samego rozwoju, jaki na na-

szych oczach przechodzą słuchawki. Pomyślcie tylko: dotykowy panel, czujnik zbliżeniowy, nowo-

czesne wzornictwo, komendy Siri, rewelacyjna aplikacja. Zastanówcie się, czy dobrze znany nam 

producent nie zrobiłby tego jeszcze lepiej? Tą myślą zakończę i dalej będę ustawiał equalizer Zik 

2.0 pod kolejny ulubiony album.

calamuzyka

Parrot – Zik 2.0        

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Wydajność: 5/6

Dane techniczne:
• Przetwornik: Neodymowy 40 mm

• Konwerter: Cyfrowo-analogowy 
192 kHz – 24-bitowy DSP

• Częstotliwość: 20 Hz – 22 kHz

• Korektor graficzny: 5 ustawień 
wartości szczytowych. Zysk = od 
−12 dB do 12 dB, z dokładnością 0,1 dB

• Gradient = od 0,4 do 4, 
z dokładnością 0,1

• Bluetooth: 3.0 NFC, profile: 
AD2P, AVRCP,HFP i PBAP

• Bateria: Litowo-jonowa 830 mAh

• Kabel: USB/Micro USB: 1, 
mini Jack: 1,30 m

• Waga: 270 g

• Wymiary: 175 × 202 × 39,3 mm 
(szer. × wys. × gr.)

• Cena: 1499 zł

Parrot – Zik 2.0

http://www.twitter.com/calamuzyka
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ELEKTRONICZNA NIANIA 
PHILIPS IN.SIGHT HD VIDEO B120S/10

NORBERT CAŁA

Elektroniczna niania - Philips In.Sight HD Video B120S/10

To, jak technika szybko idzie do przodu, widać nawet w całkiem prostych urządzeniach. 

Jak urodził się mój syn, a było to tylko cztery lata temu, szukałem kamery, która 

będzie spełniała rolę elektronicznej niani i będzie obsługiwana z iPhone’a. Niestety nie 

znalazłem nic, co spełniało moje oczekiwania. Albo obraz był za słaby, albo nie działała 

w tle i nie nasłuchiwała dziecka lub coś innego było nie tak.
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Szkoda, że nie było wtedy możliwości kupienia elektronicznej niani Philips In.Sight HD Video, 

którą testuję teraz, bo wydaje się, że to kamera idealna. Jest niewielkich rozmiarów, a w pudeł-

ku dostajemy uchwyt umożliwiający postawienie jej na szafce lub powieszenie na ścianie. Obu-

dowa kamery wykonana jest z dobrej jakości białego plastiku i z pewnością będzie pasowała 

do pokoju dziecka.

Na papierze oferuje wszystko to, czego nam potrzeba, a przede wszystkim 60-stopniowy kąt 

widzenia, obraz HD 720p, również w trybie nagrywania w ciemności. Z dodatków mamy trans-

misję dźwięku, informacje o temperaturze i wilgotności oraz możliwość zwrotnego transferu 

głosu lub uruchomienia dziecku jednej z kilku pozytywek. Oczywiście kamera ma wbudowaną 

łączność Wi-Fi. Podłączmy ją więc i przetestujmy, jak to działa.

Zazwyczaj taką czynność musiał wykonać tata i to do tego dość dobrze znający się na technice. 

W tym przypadku poradzi sobie nawet młoda mama, zaaferowana głównie obsługą niemowla-

ka. Proces konfiguracji jest bowiem bajecznie prosty i myślę, że mogę go opisać w jednym zda-

niu, na które korekta pewnie przymknie oko. Podłączamy kamerę do prądu, uruchamiamy po-

braną wcześniej aplikację In.Sight+, klikamy w niej „Dodaj kamerę”, a następnie do obiektywu 

kamery pokazujemy QR Code wyświetlony na ekranie iPhone’a − to wszystko. Przyznacie, że 

tak prosto to jeszcze chyba nigdy nie było. Co więcej, po tym procesie konfiguracji uzyskuje-

my automatycznie możliwość obserwacji kamery zdalnie, przez internet. Pamiętam, że jeszcze 

2 lata temu musiałem w tym celu przekierowywać porty na routerze.

Elektroniczna niania - Philips In.Sight HD Video B120S/10

Na papierze oferuje wszystko to, 
czego nam potrzeba.
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Prosty proces konfiguracji to duży atut, ale w przypadku tej kamery to nie jest jej największy 

plus. Najważniejsze, że to wszystko po prostu działa. Wiele różnych kamer, które testowałem, 

miało problem z wydajnością przesyłania obrazu, jeśli nie byłem w sieci lokalnej. W przypadku 

Philips In.Sight nic takiego nie występuje, a my praktycznie zawsze mamy dobrej jakości i płyn-

ny obraz, nawet jeśli nasz zasięg to słabe 3G. W takim przypadku następuje optymalizacja obra-

zu, który dociera do nas w gorszej jakości, ale ciągle płynnie. To zasługa nowej technologii iVi-

deon, którą Philips stosuje od pewnego czasu w swoich kamerach. W czasie trwania testu nie 

miałem praktycznie żadnego problemu z jakością obrazu, jaki do mnie docierał, a należy przy 

tym pamiętać, że nasze domowe łącza mają zazwyczaj dość niską szybkość wysyłania. Moje ma 

zaś bardzo niską lub nawet jeszcze niższą. Jedyne, do czego można się przyczepić, to dość mały 

kąt widzenia − 60° będzie dobre do monitoringu łóżeczka z dzieckiem, ale już nie obejmie całe-

go małego pokoju dziecięcego.

Pełną obsługę kamery uzyskujemy z poziomu strony 

www bądź z poziomu aplikacji na telefon. Zazwy-

czaj to ten drugi sposób będziemy wykorzystywali, 

więc się na nim skupię. Możliwości kamery zależą od 

planu taryfowego, jaki wybierzemy. Bezpłatny plan 

obejmuje możliwość oglądania obrazu na żywo 

z sieci lokalnej lub przez internet. Dodatkowo mamy 

dostępne powiadomienia, które przyjdą na naszego 

Elektroniczna niania - Philips In.Sight HD Video B120S/10

Proces konfiguracji jest bowiem 
bajecznie prosty i myślę, że mogę 
go opisać w jednym zdaniu, na które 
korekta pewnie przymknie oko.
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iPhone’a, jeśli kamera wykryje ruch, dźwięk lub jeśli temperatura nie będzie się mieściła w za-

znaczonych przez nas widełkach. Powiadomienia przychodzą błyskawicznie, nie przydarzy-

ło mi się, by było to dłużej niż po kilku sekundach. Dodatkowo jeśli nasze małe dziecko chcemy 

monitorować na stałe, to możemy przełączyć aplikację w tryb ciągłego nasłuchu. W takim try-

bie nawet zminimalizowana aplikacja będzie ciągle transmitowała dźwięk. Jak wspomniałem, to 

otrzymujemy za darmo.

Producent oferuje nam też dwa płatne plany, Silver − 9,99 euro na miesiąc (dwa tygodnie testo-

we za darmo) oraz Gold – 29,99 euro na miesiąc. Oba plany są, trzeba przyznać, dość drogie. Co 

dostajemy w zamian? Dwie rzeczy. Pierwsza to możliwość publicznego udostępnienia kame-

ry. Dostajemy wtedy kod, który możemy np. wkleić na swoją stronę www. Druga to dostęp do 

materiałów archiwalnych, czyli nagrania z momen-

tu zaistnienia jakiegoś zdarzenia, np. wykrycia ru-

chu. W planie Silver mamy dostęp do 7 dni wstecz, 

a w Gold 30 dni wstecz. Jeśli naszej kamery używa-

my jako typowej elektronicznej niani, to taki dostęp 

nie jest nam za specjalnie potrzebny. Jeśli jednak 

nasze dziecko już trochę podrosło, a my kamery 

chcemy użyć do monitoringu naszego domu, to już 

może się to przydać. Szkoda, że ceny abonamentu 

są jednak tak wysokie, a innej możliwości nagrania 

obrazu nie ma. Pocieszeniem jest to, że planu nie 

musimy płacić ciągle i np. możemy go wykupić tyl-

ko na czas wyjazdu wakacyjnego.

Elektroniczna niania Philips In.Sight HD to napraw-

dę udany produkt, który sprawdzi się, jeśli macie 

małe dziecko. Przyda się także w trakcie wakacyj-

nego wyjazdu jako monitoring naszego mieszka-

nia. Cena też nie powinna odstraszyć, bo to oko-

ło 600 zł. Dużo czy mało? Nie od dziś wiadomo, że 

spokój jest bezcenny, a ten sprzęt go nam zapewni.

norbertcala

Elektroniczna niania - Philips In.Sight HD Video B120S/10

Philips In.Sight             

Dane techniczne:
•  źródło zasilania: prąd przemienny, 

zewnętrzne źródło zasilania

•  wymiary: 10,4 × 6,6 × 6,6 cm 
(wys. × szer. × dł.)

•  waga: 246 g

Cena: ok. 600 zł

http://www.twitter.com/norbertcala
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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CANON 7D MARK II 
– PIERWSZE WRAŻENIA

Canon 7D Mark II – pierwsze wrażenia

Druga generacja flagowca Canona w APS-C wnosi kilka ciekawych rzeczy, w tym 20-Mpix 

matrycę, dobijającą do absurdalnych wartości ISO, nowy moduł autofocusa i coś, co uważam 

za absolutny must-have w dzisiejszych czasach – wbudowany GPS.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ



Niestety nowego 7D Mark II nie miałem okazji przetestować tak dokładnie jakbym chciał, a winę 

za to ponosi aura za oknem. Jest zimno i mokro, a ja nie miałem najmniejszej ochoty w takich 

warunkach latać godzinami po ulicach. Udałem się jednak do Łazienek kilka razy, pomimo wi-

sielczej pogody, bo wiewiórki były głodne i trzeba było je nakarmić.

Nie jestem fanem formatu APS-C z różnych względów – głównym jest fakt, że na pełnej klat-

ce można uzyskać lepsze efekty w kilku kategoriach. FF ma zazwyczaj większe piksele, co po-

maga w zbieraniu światła, co z kolei przekłada się na lepszą jakość. Przy okazji znacznie łatwiej 

uzyskać mniejszą głębię ostrości i nie trzeba też przeliczać wartości na obiektywach – obiektyw 

35-milimetrowy daje taki kąt widzenia, na jaki został zaprojektowany. APS-C to jednak zdecy-

dowany faworyt dla osób korzystających z teleobiektywów – na przykład (w ogromnym skró-

cie) zamiast 300 mm uzyskujemy 480 mm (mnożnik w przypadku Canona wynosi 1,6×), ponie-

waż matryca korzysta jedynie ze środkowego wycinka obiektywu. Jak znalazł na małe i dzikie 

zwierzątka.

Samo body jest bez zarzutu. Korzystałem kiedyś z tego systemu, więc większość elementów 

sterowania aparatem była mi znana. Nie podoba mi się jedynie przeniesienie włącznika pod 
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pokrętło na lewo od wizjera – wolałem 

go mieć pod prawym kciukiem. Nie ro-

zumiem zresztą tendencji producentów 

do ciągłego manewrowania sterowaniem 

– trudno kupić dwa różne body z do-

kładnie takim samym ustawieniem przy-

cisków i pokręteł, a to przecież niezwy-

kle ważne dla ergonomii, jeśli korzystamy 

z nich na zmianę. System menu Canona 

rozwiązano bardzo praktycznie – na da-

nym ekranie zawsze mieszczą się wszyst-

kie dostępne pozycje, więc nie ma szansy 

na przegapienie jakiejś funkcji. Trady-

cyjnie skonfigurowałem go pod siebie 

– wyłączyłem AF pod spustem migawki 

i przeniosłem go pod kciuk, aby móc nie-

zależnie nim sterować. Przy okazji można 

tworzyć własne menu, gdzie natychmiast 

dodałem ustawienie strefy czasowej 

i daty oraz wszelkie niezbędne pozycje 

dotyczące GPS-a.

GPS
System GPS w Canonie rozwiązany jest 

tak, że jak go włączymy w menu, to za-

czyna on śledzić naszą pozycję raz na 

x sekund, gdzie x definiujemy same-

mu. Wyłączenie aparatu (poza wyję-

ciem baterii) nie przerywa rejestrowa-

nia naszego położenia. Współrzędne 

są zapisywane do pamięci 7D i nieste-

ty trzeba je ręcznie przenieść na kar-

tę pamięci. Mam tutaj sugestię dla 

inżynierów – wprowadźcie opcjonal-

ną funkcję, która umożliwia wyłącze-

nie GPS jak wyłączamy aparat prze-

łącznikiem, aby nie marnować baterii. 

Canon 7D Mark II – pierwsze wrażenia



Przy okazji, każde wyłączenie aparatu powinno automatycznie wyzwalać zapisanie pliku 

z ostatnim tracklogiem na kartę pamięci – w tej chwili trzeba to robić ręcznie.

Pomimo powyższego rozwiązanie GPS-a w Canonie jest najlepsze, z jakim się spotkałem 

– mamy już 2015 rok i naprawdę najwyższy czas, aby to był standard u wszystkich producentów.

70–300 f/4–5.6L IS USM
Wraz z aparatem poprosiłem o długi obiektyw, z myślą właśnie o zwierzątkach żyjących 

w Łazienkach Królewskich. Canon mnie nie zawiódł i dostarczył dosyć nietypowe szkło. 

Biało-szary obiektyw mnie całkowicie zaskoczył – nie spodziewałem się tak dobrych re-

zultatów w tak kompaktowym i stosunkowo lekkim opakowaniu. Waży 1050 gramów, 

więc bez zastanowienia wziąłem go na szyję. Ogniskowa tego szkła na 7D w praktyce 

wynosi około 112–480 mm, a rysuje zaskakująco dobrze. Oczywiście chciałbym mieć f/2 

przy takich wymiarach, ale nie jest to obecnie możliwe do osiągnięcia – jakieś ogranicze-

nia optyki i fizyki nadal nas obowiązują (niestety).
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Canon 70–300 f/4–5.6L IS USM kosztuje niecałe 6 tysięcy złotych i muszę powiedzieć, że jest 

warty każdej złotówki – mój osobisty 70–200 f/2.8 L IS USM wcale nie dawał wyraźnie lepszych 

rezultatów (na znacznie starszym body), a dzisiejsze aparaty tak dobrze radzą sobie z szumami, 

że większość z nas prawdopodobnie zupełnie nie potrzebuje jaśniejszych teleobiektywów.

Pierwsze wrażenia
Ostatnią lustrzankę, jaką miałem w rękach z matrycą APS-C był Nikon D7000, na któ-

rym się bardzo zawiodłem. Dla odmiany Canon mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Aż 

65-punktowy autofocus pozwalał dokładnie wybrać punkt bez konieczności ostrzenia 

i dopiero późniejszego ustawiania kompozycji, a jego precyzja i szybkość być może nie 

była tak dobra jak pełnoklatkowe flagowce, ale wielu zdjęć z tego powodu nie straci-

łem. Muszę jednak zaznaczyć, że warunków nie miał łatwych – przy tak niskim kontraście 

w połączeniu z brakiem światła słonecznego byłem zaskoczony, że tak dobrze sobie ra-

dził. Muszę też pochwalić wizjer – nie miałem przy oku jeszcze lustrzanki z matrycą APS-C  

z tak dużym wizjerem, powoli zbliżającym się do tych w modelach pełnoklatkowych. 

Komfort był na tyle duży, że nie zwracałem na to specjalnej uwagi, a brak irytacji z mojej 

strony oceniam pozytywnie. Komfort ostrzenia ręcznego był nieznacznie niższy, ale sko-

ro ja z moim „idealnym” wzrokiem sobie radziłem…

Jak już wspominałem – nie ma się specjalnie do czego przyczepić – to bardzo solidna propozy-

cja i jednocześnie to prawdopodobnie jeden z najlepszych obecnie aparatów w tej kategorii.

Zdjęcia
Większość zdjęć z tego dnia mieści się 

w przedziale ISO 800 aż do 16000. Dopie-

ro przy tej najwyższej wartości zaczął mi 

przeszkadzać szum; na szczęście jest mo-

nochromatyczne – niestety zaczyna się 

już znaczna utrata detali, co szczególnie 

widać w piórach kaczek czy włosach wie-

wiórek. Do przedziału ISO 8000–10000 

jest prawie idealnie, a dla większości 

osób nawet 16 tys. będzie więcej niż uży-

walne – w każdym razie wątpię, aby co-

kolwiek było widoczne na wydrukach. 

Canon 7D Mark II – pierwsze wrażenia



Wymagający absolutnie najwyższej jakości po-

winni ograniczyć się do ISO 3200 lub 1600.

Na koniec
Osobiście wolałbym nieznacznie tańszego Ca-

nona 6D – pełna klatka jest dla mnie istotniej-

sza – jednak cena na poziomie 6500 PLN dla 

osoby, która wie, co robi i po co wybiera ten 

aparat, powinna być bardziej niż akceptowalna, 

szczególnie jeśli stosuje się przede wszystkim 

długie szkła, na przykład przy fotografii ptaków 

czy innych zwierząt. Jeśli jednak szukacie cze-

goś mniejszego, bardziej poręcznego i jesteście 

gotowi na kompromisy, to lepszym wyborem 

prawdopodobnie będzie Fuji X-T1 – naprawdę 

nie jestem w stanie pojąć dlaczego ani Canon, 

ani Nikon nadal nie mają konkurencji dla niego.

morid1n
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ACER CHROMEBOOK 13

PAWEŁ HAĆ

Acer Chromebook 13

Spora część moich znajomych wykorzystuje komputer wyłącznie do przeglądania 

internetu, zdjęć, pisania maili i słuchania muzyki. Żadna z tych czynności nie wymaga 

olbrzymiej mocy obliczeniowej ani skomplikowanego systemu operacyjnego. Dlaczego 

więc jako swój następny komputer mieliby nie wybrać Chromebooka?
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Android rozprzestrzenił się błyskawicznie i jest obecnie najczęściej spotykanym mobilnym sys-

temem operacyjnym na świecie. W dużej mierze wynika to z faktu instalowania go nie tylko na 

drogich, ale też na bardzo tanich urządzeniach, które lepiej lub gorzej, ale spełniają pewne pod-

stawowe funkcje. Ta strategia może sprawdzić się również w przypadku Chromebooków, czy-

li laptopów działających na Chrome OS. Ten z kolei jest prostym systemem operacyjnym stwo-

rzonym przez Google, zakładającym pracę wyłącznie w przeglądarce Chrome i aplikacjach 

internetowych. Mamy więc przeglądarkę, prosty menedżer plików, równie podstawowe ustawie-

nia i… tyle. Uwierzcie lub nie, ale to wystarczy, by zrobić naprawdę wiele.

Chromebooki Acera pojawiły się w Polsce zaledwie kilka miesięcy temu. Do testu otrzymałem 

najmocniejszą wersję komputera o oznaczeniu CB5-311-T677, wyposażoną w czterordzeniowy pro-

cesor Nvidia Tegra K1 o taktowaniu 2,1 GHz, z 4 GB pamięci RAM, SSD o pojemności 32 GB oraz 

z 13-calowym ekranem o rozdzielczości 1920×1080 pikseli. Specyfikacja urządzenia nie powala, ale 

jest wystarczająca do przeglądania internetu. Duże znaczenie ma tu zastosowanie modułu WLAN 

działającego w standardzie 802.11ac, który zapewnia szybkie połączenie z siecią bezprzewodo-

wą. To niezwykle ważne w komputerze, którego działanie jest uzależnione od internetu. Pozosta-

łe parametry komputera również prezentują się nieźle. Dzięki plastikowej, ale solidnej obudowie 

jest lekki (choć producent mógł darować sobie oklejenie jej wo-

kół różnorakimi naklejkami), ma też świetną baterię, która wy-

trzymuje około 10 godzin pracy. Wyposażono go w dwa porty 

USB 3.0, jeden po lewej stronie obudowy, a drugi z tyłu, obok złą-

cza HDMI. Umieszczenie tam portów jest, wbrew pozorom, cał-

kiem rozsądne, szczególnie jeśli podłączamy komputer do huba, 

który integruje kilka dysków twardych i inne akcesoria. Na prawej 

krawędzi znalazło się natomiast złącze mini Jack i port ładowania. 

Do sygnalizowania stanu pracy służą natomiast dwie diody – te 

są niestety zbyt jaskrawe, w związku z czym w nocy rozpraszają.

Do pracy z komputerem wymagane jest konto Google, do którego przypisywane są ustawie-

nia przeglądarki, rozszerzenia oraz aplikacje, które pobieramy. Tylko tyle i aż tyle, bo w syste-

mie nie znajdziemy niczego więcej. Wychodzi więc na to, że logując się do dowolnego Chrome-

booka swoimi danymi, mamy od razu dostęp do wszystkich swoich aplikacji i danych, co jest po 

prostu wygodne. Wraz z komputerem dostajemy też 1 TB miejsca w Google Drive na dwa lata, 

więc niewielki dysk urządzenia przestaje być wielkim problemem. Jest w zupełności wystarcza-

jący do pracy na plikach, które jest w stanie obsłużyć Chromebook (użytkownik dostaje do dys-

pozycji nieco ponad 20 GB), a pozostałe dane zmieścimy bez problemu w chmurze. To filozofia 

Acer Chromebook 13

Logując się do dowolnego 
Chromebooka swoimi 
danymi, mamy od razu 
dostęp do wszystkich 
swoich aplikacji i danych.



dalece odmienna od tego, do czego przyzwyczajały nas przez lata komputery, męcząca, jeże-

li mamy problemy z dostępem do internetu, ale wygodna, jeśli pracujemy na różnych kompu-

terach i współdzielimy z innymi wiele plików. Sam system nie zachęca zresztą do pobierania 

danych na dysk – menedżer plików nie potrafi nie tylko pokazać podstawowych danych (roz-

dzielczość zdjęcia – zapomnijcie), ale i nie oferuje podglądu dokumentów zapisanych w pozor-

nie podstawowych formatach (RTF na przykład – nic z tego). W Chrome Web Store, czyli sklepie 

z rozszerzeniami i aplikacjami Chrome OS, znajdziemy programy otwierające niektóre z nieob-

sługiwanych formatów, jednak nie zawsze działają one choćby poprawnie. Chromebook nie na-

daje się więc do dużych zadań – takich, które wymagają pracy na złożonych plikach, odpada 

więc wszelkie projektowanie CAD, obróbka wideo i tym podobne operacje. Zakładam jednak, 

że nikt nie kupiłby w tym celu komputera za niespełna półtora tysiąca złotych, nieważne, na ja-

kim systemie operacyjnym by działał.

   /   SPRZĘT   /   100Acer Chromebook 13



   /   SPRZĘT   /   101

Napisałem wystarczająco dużo o tym, czego Chromebook nie może. Gdyby jednak spojrzeć 

na niego pod kątem konsumpcji treści, to potrafi już całkiem dużo. Jego ekran ma wysoką roz-

dzielczość, więc wyświetla naraz dużo informacji. Radzę jednak obniżyć ją w ustawieniach o je-

den poziom, by zwiększyć czytelność. Pomimo dużej gęstości pikseli wyświetlacz nie zapewnia 

ostrego obrazu, czemu winna jest powierzchnia ekranu. Ta wygląda trochę tak, jakby znajdo-

wała się na niej folia ochronna, którą należy zerwać – wszystko wygląda przez nią na lekko roz-

mazane. Kąty, pod którymi ekran nie zniekształca kolorów, również nie są zachwycające, szcze-

gólnie w pionie. Odwzorowanie barw jest jednak niezłe. W ogólnym rozrachunku ekran stanowi 

najgorszy element całego komputera – nawet w urządzeniach w zbliżonej cenie można znaleźć 

sporo lepszą matrycę. Pomimo tego do przeglądania internetu i oglądania filmów na YouTube  

wystarcza, da się do niego nawet przyzwyczaić. O ile ekran nie wypada szczególnie dobrze, 

to już klawiatura okazała się jedną z najlepszych, na jakich pisałem. Wyspowa, z dość szeroko 

rozmieszczonymi przyciskami o krótkim, wyraźnym, aczkolwiek trochę głośnym skoku, z rzę-

dem przycisków funkcyjnych, działających bez konieczności wciskania dodatkowego klawisza. 

Ma co prawda zamieniony miejscami Control i Alt (względem klawiatury MacBooka), na doda-

tek nie działają one konsekwentnie (możemy wprowadzać znaki alternatywne jedynie za pomo-

cą prawego przycisku Alt). Zamiast Caps Locka klawiatura posiada klawisz wyszukiwania, który 

wywołuje listę zainstalowanych aplikacji bądź skrótów do aplikacji przeglądarkowych (brakuje 

informacji, która jak działa). To akurat dobre rozwiązanie, ponieważ działa w całym systemie, nie-

zależnie od tego, czy jesteśmy w oknie aplikacji, przeglądarki czy menedżera plików. Mam nato-

miast pewien zarzut do przycisków funkcyjnych. O ile rozumiem umieszczenie wśród nich regu-

lacji głośności i podświetlenia ekranu, to za nic nie potrafię sobie wytłumaczyć obecności tam 

strzałek do przechodzenia między stronami w przeglądarce (wstecz/dalej) oraz odświeżania. 

Znacznie wygodniej korzystać z touchpada oraz dużo bardziej intuicyjnych kombinacji klawiszy.

Właśnie – touchpad. To kolejny udany element Chromebooka. Jest 

duży, gładki, nie robi się lepki, a do tego obsługuje gesty. Wokół 

niego zostało jeszcze trochę miejsca, więc zakładam, że może uda-

łoby się go powiększyć, ale nawet obecne wymiary są wystarczają-

ce do wygodnej pracy. Nie ma też przycisków wokół – zamiast tego 

wciskamy jego całą powierzchnię, podobnie jak w MacBookach. 

Ma jeszcze jedną zaletę – jest położony symetrycznie na środku, co 

sprawia, że używanie go staje się bardziej intuicyjne.

Praca na Chromebooku jest początkowo męcząca – komputer nie 

radzi sobie ze wszystkimi formatami plików, oferta Chrome Web 

Acer Chromebook 13

Pomimo dużej gęstości 
pikseli wyświetlacz 
nie zapewnia ostrego 
obrazu, czemu winna 
jest powierzchnia ekranu.



   /   SPRZĘT   /   102

Store jest niezwykle uboga, trudno znaleźć choćby porządną aplikację do pisania, a na dodatek 

trzeba przyzwyczaić się do odmiennie działającej klawiatury. Do przeglądania internetu służy 

Chrome, który od wersji na OS X czy Windows nie różni się praktycznie niczym. Niektóre apli-

kacje, jak na przykład Pocket, otwierają się jako oddzielne okna, inne natomiast jako oddziel-

ne karty w przeglądarce – robi tak na przykład Spotify. Te w nowych, osobnych oknach działają 

zdecydowanie płynniej niż ich przeglądarkowe odpowiedniki. Komputer miewa ogólnie pro-

blemy z płynnością przewijania stron, i to nie tylko tych „ciężkich”, ale i prostych. Sporadycznie 

na ekranie pojawiają się też artefakty – trudno mi powiedzieć, czy jest to wina grzejącego się 

komputera. Ten pozostaje bezgłośny, ani razu nie usłyszałem jego wentylatorów (a nie miałem 

niestety narzędzia, by sprawdzić, z jaką prędkością się kręcą). Po kilku dniach przywykłem jed-

nak do niedogodności oraz odmienności, które serwuje Chromebook i zacząłem całkiem wy-

dajnie pracować. Do pisania korzystam z Simplenote, którego mam też na innych urządzeniach 

– jest świetny i synchronizuje dane w chmurze. Muzyki słucham ze Spotify, artykuły czytam 

w Pocket, a dokumenty edytuję w przeglądarkowym iWorku lub Google Docs. Grafiki do tek-

stów przygotowuję w prostym (ale i okropnym) edytorze Photo Editor 4 Free, który oferuje kilka 

podstawowych narzędzi, ale działa przy tym różnie (a dokładniej zaś – działa lub nie). W Chrome 

Web Store trudno jednak znaleźć coś lepszego, w ogóle trudno tam cokolwiek wyszukać. Tra-

fiałem na takie hity jak Czerwony Ball 1 (gra zręcznościowa z czerwoną kulką, znana z telefonów 

komórkowych sprzed 15 lat) czy Owoce Pokrój (klon Fruit Ninja). Obok tego mamy jednak An-

gry Birds czy Cut the Rope, czyli proste gry, odpowiednie do uruchomienia w przeglądarce i ob-

sługi za pomocą touchpada i klawiatury. Panuje tam bałagan, a koślawe tłumaczenia opisów 

nie pomagają go poskromić. Dopiero po przejrzeniu kilku artykułów na portalach związanych 

z Chrome OS byłem w stanie odnaleźć sensowne aplikacje.

W systemie zaimplementowano kilka świetnych funkcji, które znacznie ułatwiają nawigację. 

Wprowadzono między innymi odpowiednik znanego z OS X Expose, wywoływanego przyci-

skiem funkcyjnym lub gestem przesunięcia czterech 

palców w górę touchpada. Ten drugi sposób nie dzia-

ła jednak zawsze, więc ograniczyłem się do stosowa-

nia przycisku. Sama funkcja wyświetla obok siebie 

wszystkie, otwarte aktualnie okna programów, co jest 

bardzo użyteczne. Kolejnym, równie wygodnym do-

datkiem jest specjalny klawisz trybu pełnoekranowego. 

Chrome OS może wyświetlić okno na całej szerokości 

wyświetlacza, z widocznym dolnym paskiem aplika-

cji, bądź też na pełnym ekranie, gdzie pasek wysuwa 

Acer Chromebook 13

O ile ekran nie wypada 
szczególnie dobrze, to 
już klawiatura okazała się 
jedną z najlepszych, na 
jakich pisałem.
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się z dołu dopiero po nakierowania kursora na krawędź. Przycisk jest znacznie szybszy niż klika-

nie na niewielkie ikony umieszczone w (nieprawidłowym) narożniku okna. Są też inne smaczki, 

jak choćby przewijanie stron z bezwładnością oraz zmiana kierunku przewijania na zgodny z lo-

giką (tu nazwane mianem „australijskiego”). Napotkałem też kilka pomysłów, które są fajne, ale 

nie działają. Obok zegara w prawym, dolnym rogu widnieje cyfra symbolizująca liczbę powiado-

mień. Te jednak nie wyświetlają choćby informacji o nowej poczcie (tej, która przychodzi na po-

wiązane z komputerem konto). System nie jest też w pełni spolszczony, co widać w nielicznych 

ustawieniach, a próba wyświetlenia informacji o baterii w menu konfiguracji powoduje jednocze-

sne otwarcie ustawień prywatności. Niedoskonała jest również obsługa podłączanych urządzeń 

– Windows i OS X wykrywa mojego iPhone’a jako aparat fotograficzny, natomiast Chrome OS po-

kazuje, że nie ma na nim żadnych zdjęć. Nie wiem dlaczego, ot tak po prostu nie działa.

Czy Chromebook jest laptopem dla mnie? Zdecydowanie nie – wymagam od komputera więcej 

niż to, by był przeglądarką internetu z ubogimi możliwościami pracy na plikach. Niemniej znam 

wiele osób, którym funkcje tego laptopa zupełnie by wystarczyły. Podłączę do niego głośni-

ki i puszczę muzykę, napiszę posta na Facebooku, zrobię wpis na blogu, poczytam wiadomości 

i obejrzę film na YouTube, i to nawet na podłączonym do Chromebooka telewizorze. Okazjonal-

nie wyślę maila i porozmawiam przez Hangouts, zrzucę zdjęcia z aparatu, wrzucę na Google Drive 

i udostępnię znajomym. Tak dużo i tak niewiele zarazem.

Acer Chromebook 13

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac
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OTTERBOX DEFENDER 
DLA IPHONE’A 6 PLUS

PAWEŁ HAĆ

Otterbox Defender dla iPhone’a 6 Plus

Na co dzień nie skaczę ze spadochronem, nie pracuję na budowie ani też nie robię 

żadnej innej rzeczy, która zmuszałaby mnie do korzystania z telefonu w trudnych 

warunkach. W związku z tym w sytuacji, gdy mój iPhone może być narażony na 

poważne uszkodzenie, stosuję te najmocniejsze obudowy.
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Wśród akcesoriów ochronnych na telefon Otterbox Defender 

jest istnym czołgiem. I to na dodatek wielkim. Wersja na iPho-

ne’a 6 Plus pogrubia telefon ponad dwukrotnie, jest potwor-

nie ciężka i masywna. Złożona z wewnętrznej, plastikowej osło-

ny wyłożonej gąbką i zewnętrznego, grubego, gumowego 

pokrowca robi wrażenie niezwykle solidnej. A momentami na-

wet zbyt solidnej, bo rozłożenie jej trwa… długo. Podważamy 

gumę, która wchodzi w plastikową ramkę, następnie kolejno 

otwieramy zatrzaski, aż w końcu możemy wyjąć z wnętrza te-

lefon. Zdecydowanie nie jest to etui, które zakładamy na chwi-

lę – na weekendowy wyjazd w góry będzie więc jak znalazł, 

ale już na pójście na siłownię po pracy niekoniecznie się nada. 

Na „poważniejsze” zastosowania wskazuje zresztą dołączony 

uchwyt z klipsem, który przypinamy do paska albo szelki pleca-

ka. Obudowa ma wgłębienia, o które zaczepia się uchwyt, stąd 

też wyjmowanie i wkładanie do niego telefonu jest szybkie. To 

świetne rozwiązanie, spotykane też w systemie Lifeproof.

Defender chroni i obudowę, i ekran. Ten przykryto zintegro-

waną z plastikową częścią osłoną. Pomimo swojej grubości nie 

osłabia praktycznie w ogóle czytelności wyświetlacza – wyjąt-

kiem są momenty, gdy pada na niego mocne światło. Osłona 

wypada natomiast słabo pod względem przenoszenia dotyku 

na ekran. W mniejszej wersji Defendera, przeznaczonej na iPho-

ne’a 6, działa ono perfekcyjnie, telefon może być swobodnie 

obsługiwany lekkimi muśnięciami powierzchni osłony. Większy 

model ma natomiast problemy, które po raz ostatni spotkałem 

w Otterboksach sprzed dwóch lat. O ile środek ekranu reagu-

je na dotyk, a właściwie nacisk, znośnie, to już przy krawędziach 

trzeba mocno przyciskać, by zadziałał. Obsługa gestami też jest 

trudniejsza. Osłona przycisku Home jest natomiast tak samo do-

bra, jak w mniejszym Defenderze, więc Touch ID działa świetnie.

Masywna konstrukcja i dwie warstwy zabezpieczeń sprawia-

ją, że telefon jest odporny na upadki nawet z dużej wyso-

kości, wytrzyma też nadepnięcie i zgniecenie (o ile nie naci-

Otterbox Defender dla iPhone’a 6 Plus

Zdecydowanie nie jest to 
etui, które zakładamy na 
chwilę – na weekendowy 
wyjazd w góry będzie 
więc jak znalazł, ale już na 
pójście na siłownię po pracy 
niekoniecznie się nada.
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śniemy tylko na osłonę ekranu). Świetnie leży 

też w dłoni, bo guma, z której wykonano po-

włokę obudowy, ma chropowatą, ale i mięk-

ką powierzchnię. Odporność na kurz i wodę 

wynosi jednak zero, bo zarówno przed-

ni, jak i tylny aparat, a także głośnik i mikro-

fon na dolnej krawędzi telefonu są odsłonię-

te. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak jest, 

zwłaszcza że przyciski i porty są całkowicie 

zasłonięte. Rozumiem, że dzięki temu dźwięk 

w głośnikach jest wyraźniejszy, rozmówca le-

piej nas słyszy, a zdjęcia z aparatu będą wy-

raźniejsze. Nie po to jednak pakuję telefon 

w grubą i ciężką obudowę, utrudniającą na 

dodatek korzystanie z ekranu, by nie był od-

porny nawet na zachlapanie, nie wspomina-

jąc już o zatopieniu w kałuży.

To miała być pozytywna recenzja – dotych-

czas wszystkie akcesoria Otterbox spełnia-

ły w mniejszym lub większym stopniu swo-

ją rolę. Nawet Defender na iPhone’a 6 miał 

sens, nie powiększał bowiem telefonu do tak 

monstrualnych rozmiarów, a wynagradzał to 

zwiększoną odpornością na uderzenia. Tu-

taj jest niby podobnie, ale tym razem testo-

wałem obudowę na iPhone’a 6 Plus, który 

sam z siebie jest duży, więc dodatkowe ak-

cesoria nie mogą go aż tak powiększać, da-

jąc w zamian tak mało. Nie miałbym żadnych 

zastrzeżeń, gdyby Defender był wodood-

porny – jego gabaryty byłyby usprawiedli-

wione. Tutaj jednak powiększono po prostu 

obudowę, która projektowana była z myślą 

o mniejszym telefonie. Lenistwo nie popłaciło.

Otterbox Defender       

• Design: 3,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 3,5/6

Cena: 69,90 USD

Otterbox Defender dla iPhone’a 6 Plus

pawelhac

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


JCPAL GLASS 
FILM 0,26 MM

PAWEŁ HAĆ

Miesiąc temu testowałem szkło ochronne JCPAL w najcieńszej możliwej wersji – miało 

jedynie 0,15 mm grubości. Teraz miałem natomiast okazję sprawdzić jego grubszą, a tym 

samym wytrzymalszą wersję.
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Mocniejsza wersja Glass Film jest dostarczana z podobnym zestawem akcesoriów co cień-

szy model. W prostym, prostokątnym pudełku oprócz szkła znajduje się też ściereczka z mi-

krofibry oraz naklejki do usuwania kurzu z wyświetlacza, niezostawiające na nim żadnych 

śladów. Zestaw pozwala przygotować telefon do nałożenia zabezpieczenia, jednak w kom-

plecie przydałaby się też nawilżana ściereczka do usuwania poważniejszych zabrudzeń. 

Samo szkło również nie jest najprostsze do nałożenia, zwłaszcza że, w przeciwieństwie do 

cieńszej wersji, ma ramkę zabarwioną na kolor obudowy telefonu. Oznacza to, że trzeba 

przykleić je bardzo dokładnie, inaczej część ekranu, czujniki lub kamera będą zasłonięte. Na 

szczęście nie jest to aż tak trudne, a już na pewno nie tak, jak w przypadku folii. Szkło jest 

po prostu sztywniejsze, więc wystarczy odpowiednio przyłożyć jego krawędź do brzegu te-

lefonu, a następnie ostrożnie opuścić je na ekran.

Po przyklejeniu szkła nie pozostały pod nim niemal żadne pęcherzyki powietrza. W lewym 

dolnym narożniku ekranu został jeden, który nawet po kilku dniach nie zniknął. Szkło moż-

na jednak odkleić i przykleić ponownie, i będzie trzymało się równie dobrze. Jest to możli-

we dzięki pokrywającej je powłoce. Podobnie jest z jego zewnętrzną powierzchnią, tą, po 

której przesuwamy palcem podczas używania smartfona. 

Daje to samo uczucie gładkości co czysty ekran iPhone’a. Wy-

jątkiem są krawędzie, które co prawda delikatnie zaokrąglo-

no, ale nadal wystają dość mocno ponad powierzchnię obu-

dowy. Przez to wykonywanie gestów od krawędzi ekranu nie 

jest tak płynne jak w przypadku cieńszej wersji szkła. Nosze-

nie telefonu w etui załatwia jednak ten problem – sam uży-

Wyświetlacz wciąż reaguje 
nawet na delikatne 
muśnięcie.
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wam głównie tego skórzanego od Apple i jest ono na tyle grube, że osłonięty szkłem ekran 

iPhone’a wciąż jest delikatnie zagłębiony względem brzegów pokrowca.

Pomimo dość dużej grubości osłony nie wpływa ona w żaden sposób na czytelność ekranu 

oraz jego czułość. Wyświetlacz wciąż reaguje nawet na delikatne muśnięcie. Szkło zniosło 

próbę zarysowania o różne powierzchnie. Po szorowaniu o blat biurka pojawiła się jedna, 

słabo widoczna ryska. Dopiero klucz, również po wielokrotnym przesunięciu po powierzch-

ni, zrobił trochę wyraźniejszą rysę. Glass Film ma też niewielką tendencję do zbierania odci-

sków palców, zostaje ich mniej niż na pozbawionym zabezpieczenia ekranie iPhone’a.

Grubsza a tym samym mocniejsza wersja Glass Film sprawuje się równie dobrze co ta 

o grubości 0,15 mm. O ile jednak cienki model świetnie pasuje do iPhone’a noszonego bez 

dodatkowej obudowy, to już wersja o grubości 0,26 mm będzie wygodniejsza w użyciu, 

jeżeli na tył telefonu nałoży się obu-

dowę, która zniweluje wrażenie prze-

suwania palcem po dość ostrej kra-

wędzi. Zapewnia też lepszą ochronę 

przed uderzeniem, a dodatkowo ma 

nadrukowaną ramkę. Biała wersja na 

czarnym iPhonie wygląda dzięki niej 

intrygująco.

JCPAL Glass Film             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena: 99 zł
pawelhac
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FRITZ!POWERLINE 
540E WLAN SET

PAWEŁ HAĆ

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

O ile pod koniec lat dziewięćdziesiątych internet był nowinką, która dopiero docierała 

w coraz to dalsze zakątki świata, to obecnie musi być on już dostępny wszędzie. 

Dosłownie. Nowy powerline FRITZ! pozwala doprowadzić go do każdego kąta mieszkania, 

zarówno dzięki Wi-Fi, jak i przewodowo.
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Od półtora roku korzystam z routera, który działa niemal cały czas na częstotliwości 5 GHz. 

Powody są dwa – liczne sąsiedztwo sieci na częstotliwości 2,4 GHz oraz szybsze lokalne prze-

syłanie danych. Czasem mam jednak potrzebę skorzystania z urządzeń, które posiadają tyl-

ko Wi-Fi, a są kompatybilne jedynie z siecią na paśmie 2,4 GHz. To bardzo niewygodne, ale nie 

mam niestety innego wyjścia, nie mam routera pracującego na obu częstotliwościach jedno-

cześnie. Powerline 540E WLAN Set rozwiązuje mój problem, a na dodatek zapewnia mi naj-

lepszą możliwą jakość połączenia. Zestaw składa się z dwóch elementów – powerline’a 510E 

podłączanego do gniazdka i routera oraz drugiego, bardziej rozbudowanego modelu 540E, 

który posiada dwa porty Ethernet oraz antenę Wi-Fi. Oba sprzęty są dość pokaźnych rozmia-

rów, więc podpięte w widocznym miejscu bardzo rzucają się w oczy, jednak nie przeszkadza-

ją przynajmniej migającymi diodami. Mniejszy powerline ich nie ma, a drugi, z Wi-Fi, posiada 

przycisk, który je wyłącza.

A co to jest w ogóle powerline? W wielkim skrócie – to urządzenie, które przekazuje sygnał sieci 

domowej przez sieć elektryczną. Wystarczy podłączyć router kablem Ethernet do powerline’a, 

a jego z kolei do gniazdka. Następnie w pomieszczeniu, w którym chcemy mieć internet, pod-

pinamy drugiego powerline’a, a do niego podłączamy komputery, konsolę, telewizor czy Kin-

dle’a – przewodowo bądź przez Wi-Fi. Nie ma przy 

tym znaczenia, czy korzystamy z listw zasilających, 

czy też podłączamy się bezpośrednio do gniazdka, 

nie ma to wpływu na połączenie. Ponadto mamy 

sieć dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, a w ra-

zie potrzeby możemy przełączyć powerline w inne 

miejsce. Urządzenia komunikują się ze sobą auto-

matycznie – średnio po minucie od podpięcia do 

gniazdka połączenie jest już nawiązane. Sam uru-

chomiłem je bez absolutnie żadnej konfiguracji, nie 

wchodziłem nawet do ustawień sieci Wi-Fi przez 

przeglądarkę, nie było takiej potrzeby. Sieć posia-

da domyślnie założone hasło, które jest dość skom-

plikowane i inne dla każdego egzemplarza, dlatego 

też nawet całkowity laik może używać bezpiecznie 

powerline’a bez potrzeby konfigurowania go.

Powerline 540E ma całkiem sporo ustawień. Moż-

na dostać się do nich nawet wtedy, gdy nie jeste-

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

Urządzenia komunikują się ze 
sobą automatycznie – średnio po 
minucie od podpięcia do gniazdka 
połączenie jest już nawiązane.
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śmy z nim bezpośrednio połączeni, o ile 

używamy routera FRITZ!Box – wtedy wy-

starczy w przeglądarce wpisać „fritz.power-

line”, by router przekierował nas do konfigu-

racji urządzenia. Już na początku jesteśmy 

proszeni o zmianę domyślnego hasła sieci 

WLAN na inne (niezależnie od tego, czy ak-

tualnie się przez nią łączymy, czy też nie). 

Możemy też zmienić język interfejsu – jest 

polski, za co duży plus. Główny ekran po-

kazuje parametry pracy urządzenia. Wśród 

nich znajduje się aktualnie wykorzystywa-

na moc anteny, tryb pracy (powerline lub 

repeater WLAN), liczba adapterów power-

line w sieci, liczba podłączonych urządzeń 

(bezprzewodowo oraz przewodowo) oraz 

adresy IP innych urządzeń w sieci. Wszyst-

ko jest czytelne, chociaż menu nie wyróż-

nia się przesadną elegancją. Kolejne menu 

odpowiada za podłączanie powerline’ów 

– można to zrobić przez podpięcie ich do 

gniazdka i przepisanie znajdującego się na 

nich kodu. Dalsze menu, nazwane „Sieć do-

mowa”, pokazuje dokładnie dane urządzeń 

działających w sieci, w tym ich adresy MAC. 

Dużo ciekawsze jest menu „WLAN”, które pozwala ustalić kanał sieci bezprzewodowej (ręcznie 

bądź automatycznie) oraz sprawdzić obciążenie poszczególnych kanałów pasma. Monitor sie-

ci wygląda dokładnie tak samo jak w routerach FRITZ! – w prostej graficznej formie prezentuje, 

ile urządzeń pracuje na danym kanale. Urządzenie może działać według harmonogramu i wy-

łączać się o określonej godzinie, co pozwala oszczędzić dużo energii. Ponadto jeżeli ustaliliśmy 

już harmonogram w routerze, możemy zsynchronizować go z powerline’em. Podobnie prze-

noszone są też ustawienia dostępu dla gości. W ten sposób nie muszę konfigurować kilku urzą-

dzeń – wystarczy jedno, by zarządzać całą siecią.

Ze swoją siecią mogę połączyć się na trzy sposoby – przewodowo, z routerem lub powerline-

’em, oraz przez jedną z sieci Wi-Fi, na paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz. W jednym końcu mieszkania 

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

Urządzenie może działać według 
harmonogramu i wyłączać się 
o określonej godzinie, co pozwala 
oszczędzić dużo energii.
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stoi podpięty do modemu router FRITZ!, który tworzy sieć WLAN na paśmie 5 GHz. Do niego 

podłączony jest powerline 510E, czyli ten mniejszy, bez Wi-Fi. Drugi powerline podpięty jest do 

gniazdka na drugim końcu mieszkania, tam też generowana jest sieć na paśmie 2,4 GHz. Starsze 

urządzenia (lub te, w których producent ciął koszty – tak, to do Was piszę, Sony!) łączą się wła-

śnie z nią, okazjonalnie podpinam też do niej komputery. Porty LAN pozostają puste, ale w razie 

potrzeby mogę podłączyć do nich konsolę lub telewizor (w przypadku, gdy na częstotliwości 

2,4 GHz będą zakłócenia). Sieć 5 GHz służy przede wszystkim do streamingu multimediów po-

między urządzeniami, w tym wypadku między Makiem, iPadem oraz Apple TV. W ten sposób 

mogę na przykład jednocześnie pobierać grę na konsolę i streamować film z podpiętego do 

komputera dysku do Apple TV. Bez powerline’ów byłem ograniczony do jednej sieci Wi-Fi, któ-

rą w zależności od potrzeby musiałem przełączać pomiędzy częstotliwościami. Tutaj tego pro-

blemu po prostu nie ma.

Zestaw powerline’ów FRITZ! jest w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem w kwestii roz-

szerzenia zasięgu sieci. Nie dość, że doskonale współpracują one z moim routerem, to na do-

datek nie wymagają praktycznie żad-

nej konfiguracji, a w razie potrzeby 

mogę zmieniać ich ustawienia równole-

gle z całą siecią. Pomimo całkiem sporej 

liczby funkcji są też proste w obsłudze, 

a to nieczęsto idzie ze sobą w parze.

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

FRITZ!Powerline 540E      

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 3/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5/6

Cena: 399 zł
pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac
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AKCESORIA XTREMEMAC 
DLA IPHONE’A 6

PAWEŁ HAĆ

Akcesoria XtremeMac dla iPhone’a 6

Obudowy mogą być grube, ciężkie i pancerne albo też lekkie, niemal niewyczuwalne 

i idealne na co dzień. Portfolio XtremeMac koncentruje się na tych drugich, obejmuje 

też nieco bardziej zaawansowane akcesoria.

Microshield
Najprostszym etui w ofercie XtremeMac jest Microshield. To cienka, 

wykonana z solidnego, matowego plastiku osłona na tył telefonu. Ma 

wycięcie na aparat, przyciski i porty, przy czym to na dolnej krawędzi 

jest szerokie, ale nie na tyle, by stosować kable Lightning o końców-

ce szerszej niż standardowa. Grubość osłony jest niewielka, po dniu 

używania można wręcz o niej zapomnieć. Jednocześnie wystarcza, 

by obiektyw aparatu nie wystawał już poza obrys urządzenia. Boki 

obudowy otaczają zaokrąglone krawędzie telefonu, ale wystają tro-

chę ponad ekran, więc palec nie ślizga się gładko przy wykonywaniu 

gestów od brzegu wyświe-

tlacza. Matowa powierzch-

nia Microshield sprawia na-

tomiast, że smartfon lepiej 

leży w dłoni. Obudowa wy-

stępuje w czterech wa-

riantach kolorystycznych 

– oprócz klasycznej czerni 

i bieli do wyboru mamy też 

błękit oraz czerwień.

Microshield       

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6
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Microshield Fade
Fade jest bardziej kolorową i rzucającą się 

w oczy wersją zwykłego Microshield. W każ-

dym z wariantów dobrano dwie barwy, któ-

re przechodzą pomiędzy sobą – Jony Ive 

byłby zachwycony. Oprócz tego obudowa 

jest błyszcząca, a nie matowa, przez co wy-

gląda ciekawiej, ale też mniej pewnie leży 

w dłoni (co jest szczególnie odczuwalne 

w przypadku wersji na iPhone’a 6 Plus). Wy-

cięcia na przyciski i porty pozostają niezmie-

nione, stąd też nie musimy obawiać się o ry-

sowanie się wystającego aparatu, ale też nie 

podepniemy do gniazd wtyczek o szerszych 

końcówkach.

Microshield Thin
Podstawowa wersja Microshield ma na tyle nie-

wielką grubość, że bardzo szybko się do niej moż-

na przyzwyczaić. W porównaniu z wersją Thin wy-

daje się jednak ogromna. Odchudzona obudowa 

jest absurdalnie wręcz cienka – ma zaledwie 0,3 mm 

grubości, przez co wygina się w dłoniach i załamu-

je niczym sztywna folia. Po nałożeniu jej na telefon 

obiektyw aparatu wystaje poza jej obrys, więc raczej 

nie ochroni go przed zarysowaniem. Zabezpieczy za 

to niemal całą, aluminiową część obudowy. Jeśli za-

leży Wam tylko na tym, by telefon nie pokrył się ry-

sami, ale obawiacie się, że etui będzie przeszkadzać, 

to jest stworzone dla Was. Tak w zasadzie jedyną 

różnicą w korzystaniu z iPhone’a obleczonego w Mi-

croshield Thin jest to, że trochę pewniej leży w dłoni, 

jest bowiem mniej śliski.

Akcesoria XtremeMac dla iPhone’a 6

Microshield Fade       

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Microshield Thin       

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6
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Sportwrap
Etui na ramię jest jednym z najlepszych sposobów, by mieć ze sobą telefon 

podczas treningu. Sportwrap jest całkiem wygodny, ale sporo brakuje mu do 

ideału. Ma miękki, niepodrażniający skóry pasek, który jest do tego dość dłu-

gi. Sposób jego regulacji sprawia jednak, że będzie się zsuwał z bardzo szczu-

płych rąk. Nie jest to też akcesorium dedykowane iPhone’owi, a uniwersal-

ny dodatek, który według producenta pasuje też na Samsunga Galaxy S 5. 

W efekcie iPhone 6 ma w środku sporo luzu, natomiast 6 Plus wystaje już z nie-

go. Kolejnym problemem jest przezroczysta osłona ekranu. Nie przylega do 

niego dobrze ani też nie jest całkowicie przezroczysta, więc używanie smartfo-

na umieszczonego na ramieniu jest dodatkowo utrudnione. Miłym dodatkiem 

jest natomiast plastikowy uchwyt, na którym można zwinąć słuchawki.

Akcesoria XtremeMac dla iPhone’a 6

Sportwrap                   

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 3,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 3/6
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Window Book
Kolejny z pokrowców jest całkowitym przeci-

wieństwem Microshield Thin – zabezpiecza 

i tył, i przód smartfona, na dodatek jest od nie-

go dużo grubszy. Przypomina trochę etui z kie-

szonką na karty, tutaj jednak okładkę wypo-

sażono inaczej. Umieszczono w niej okienko, 

w którym widać górną część ekranu, gdzie wy-

świetla się numer dzwoniącego. Poniżej zna-

lazła się natomiast perforacja, umożliwiająca 

przesunięcie palcem po suwaku odbierania po-

łączeń. Klapka ma też wycięcie na głośnik, więc 

można prowadzić rozmowy bez otwierania 

klapki. Samo etui wykonane jest jednak prze-

ciętnie – ekologiczna skóra ma ostrą krawędź, 

która nieprzyjemnie wrzyna się w dłoń, gdy 

klapka jest otwarta.Window Book       

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 3,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Akcesoria XtremeMac dla iPhone’a 6

Podsumowanie
Nie spodziewałem się, że akcesoria produkowane przez jedną firmę mogą tak bardzo się 

od siebie różnić, zarówno jakością, jak i wzornictwem. Obudowy Microshield są świet-

ne – ładne, wykonane z porządnych materiałów, a model Thin również zaskakuje niesa-

mowicie niską grubością. Sportwrap plasuje się po drugiej stronie skali, sprawia wrażenie 

produktu nie tyle kiepskiego, co niedopracowanego. Podczas uprawiania sportu utrud-

nia, zamiast ułatwiać używanie telefonu. Window Book jest natomiast gdzieś pośrodku 

– pomysł na etui z klapką, które pozwala odbierać połączenia, jest niezły, ale zrealizowa-

no go przeciętnie, co czuć głównie przez marnej jakości materiały.

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac


KAMIL DYRTKOWSKI

W naszym magazynie czytaliście recenzje wielu słuchawek i przy wyborze produktu dla 

siebie musicie zwrócić uwagę, czy poszukujecie designu, czy jakości dźwięku i dodatkowo 

swoje oczekiwania spiąć odpowiednią ceną. Prism posiada wszystkie te zalety.
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STEELSERIES ELITE PRISM
(NIE TYLKO) GAMING HEADSET

SteelSeries Elite Prism (nie tylko) Gaming Headset
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Wygląd – konstrukcja
Zestaw Prism Elite jest bardzo dobrze i trwa-

le zbudowany. Jego mostek składa się z dwóch 

stalowych, elastycznych taśm, które służą jako 

klamry do rozciągliwej pianki stabilizującej słu-

chawki na głowie. Ten most łączy dwa ponad-

gabarytowe nauszniki, zrobione z bardzo miłej 

w dotyku, delikatnej pianki pokrytej elastycz-

nym materiałem. Słuchawki są bardziej komfor-

towe od wielu innych zestawów, z których ko-

rzystałem i chyba najlepiej z wszystkich tłumią 

dźwięki zewnętrzne. Standardem u Steelseries są 

podświetlane LED zewnętrzne elementy nausz-

ników, które tutaj są wzbogacone o nową funk-

cję – możesz nimi regulować głośność. Diody 

LED mogą być podświetlane na dowolny kolor 

za pomocą oprogramowania na komputerze, co 

daje użytkownikowi dodatkowy smaczek. W do-

datku można je ustawić jako obracający się wzór 

lub na jeden z 16 milionów kolorów – nigdy nie 

zabraknie kombinacji.

Jakość dźwięku
Muszę przyznać, że po latach gry i słuchania mu-

zyki nigdy nie miałem możliwości przetestowa-

nia podobnego zestawu słuchawkowego, byłem 

tym faktem podekscytowany. Podczas testów 

grałem wiele godzin w Counter Strike i muszę 

przyznać, że cieszyłem się każdą minutą. Każdy 

krok przeciwnika słyszałem z odległości połowy 

mapy, każdy pocisk i wybuch na polu walki był 

megarealistyczny. Dźwięki były wyraźne i ostre. 

Czułem, że jestem w ogniu walki.

W grach League of Legends i The Elder Scrolls V: 

Skyrim jakość dźwięku już nie ma takiego zna-

SteelSeries Elite Prism (nie tylko) Gaming Headset
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czenia dla rozrywki, ale nadal daje dużo frajdy. Głęboki bas uży-

wanego zaklęcia, głos czających się za rogiem goblinów, rozmowy 

mieszkańców w mieście sprawiają, że gracz czuje się bardziej zinte-

growany ze środowiskiem, a SteelSeries Elite Prism Gaming Headset 

to idealne narzędzie, które nam w tym pomaga. To te małe rzeczy 

sprawiają, że takie zestawy słuchawkowe wyróżniają się wśród kon-

kurencji i pochłaniają cenne minuty i godziny na komputerze.

Mocne uderzenie 
w utworach 
Eminema czy 
50 Centa i łagodne 
dźwięki w lirycznych 
utworach Eldo.



Mówiąc o utworach muzycznych, trzeba zwrócić uwagę na bas, który przerósł nawet moje 

oczekiwania. Mocne uderzenie w utworach Eminema czy 50 Centa i łagodne dźwięki w li-

rycznych utworach Eldo czy Hansa Zimmera. Słuchawki wspinają się na wyżyny sopranów 

i nagle opadają w mocny bas. Fajne uczucie.

Uwaga! producent przewidział, że będziemy zainteresowani najwyższą jakością dźwięku! 

Dlatego załączył do zestawu specjalną kartę dźwiękową podłączaną do gniazda USB. Za 

jej pośrednictwem możemy nie tylko rozkoszować się każdym elementem emitowanego 

dźwięku, ale także strumień z mikrofonu posiada wyższą jakość.

Podsumowanie
Elite Prism są to bardzo funkcjonalne, solidne i wszechstronne słuchawki. Emitują głębo-

ki, ostry i bogaty dźwięk. Bardzo dobrze spełniają swoją funkcję, przekazując głos w ogniu 

walki. Słuchawki posiadają wiele dodatkowych zalet, na które już nie starczyło miejsca 

w artykule. Odsyłam do strony producenta, aby poznać wszystkie zalety zesta-

wu. Oczywiście nie są one idealne, gdyż jedną z wad jest nie do końca poprawny dźwięk 

przestrzenny.
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SteelSeries Elite Prism 

Plusy:
• Bardzo dobrej jakości dźwięk

• Solidna konstrukcja

• Wygodne nauszniki

• Karta dźwiękowa w zestawie

• Uniwersalność

• Regulacja głośności w nausznikach

Minusy:
• Dźwięk przestrzenny

Cena: 800 zł

dyr_k

http://steelseries.com/products/audio/steelseries-siberia-elite-prism
http://www.twitter.com/dyr_k
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GAMEBAND + MINECRAFT

MACIEJ SKRZYPCZAK

Gameband + Minecraft

Czy jest coś gorszego niż wybuchający Creeper w domu, nad którym pieczołowicie 

pracowaliśmy wiele godzin? Owszem, na przykład utrata całego świata.
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Minecraft jest dla mnie grą szczególną. Mój pierwszy tekst dla iMagazine dotyczył właśnie tej 

gry. Jest ona fenomenem nie tylko dla mnie. W ubiegłym roku spośród największej liczby zapy-

tań na YouTube Minecraft był na drugim miejscu! Ta popularność (dla wielu osób zupełnie nie-

zrozumiała) przekłada się na przemysł rozrywkowy. W sklepach spotkamy więc specjalną serię 

LEGO poświęconą temu kwadratowemu światowi − breloczki, maskotki, książki, ubrania i wiele, 

wiele innych rzeczy.

Firma Now Computing postanowiła do tego tematu podejść nieco inaczej. Zamiast tylko czer-

pać z pomysłu samej gry udostępniła narzędzie dla graczy – Gameband + Minecraft. Jest to 

opaska, która ma bardzo ścisłe zastosowanie. Zanim jednak o nim napiszę, chciałbym napisać 

nieco o niej samej.

Jako pierwsze rzuciło mi się w oczy opakowanie, a raczej jego 

środkowa część. Jest to czerwone pudełko z naniesionym lakie-

rem wizerunkiem Redstone’a na wieczku. W środku znajdziemy 

specjalną gąbkę z dokładnie wymierzonym miejscem na opa-

skę – sprawia to wrażenie obcowania z przedmiotem co naj-

mniej ekskluzywnym. Pod gąbką znajdziemy instrukcję obsługi.

Gameband + Minecraft

Opaska ta z powodzeniem 
mogłaby konkurować 
z najlepszymi smartbandami.
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Sam Gameband + Minecraft wykonany jest z kilku elementów: część wierzchnia to wysokiej ja-

kości silikon – w trakcie tych kilku tygodni w ogóle nie widać, żeby coś się zużywało, nie ma 

żadnych zadrapań; pod powierzchnią gumy w górnej części znajduje się wyświetlacz LED-owy, 

a także pamięć masowa w standardzie USB 3.0 – zaraz o nich szerzej napiszę. Całość łączy się 

w miejscu wykonanym ze stali nierdzewnej, zdobionym (ponoć ręcznie) na wzór Redstone Ore. 

Podsumowując, wygląd tego gadżetu jest pierwszorzędny, napisałbym wręcz, że elegancki, bo 

naprawdę nie mogę się tu do niczego przyczepić. Opaska ta z powodzeniem mogłaby konku-

rować z najlepszymi smartbandami.

Obiecałem, że wyjaśnię zawartość opaski. Zacznijmy od pamięci. Otóż głównym zadaniem  

Gameband + Minecraft jest zadbanie o nasze światy (w potocznie zwanym singlu). Za pomocą 

specjalnej aplikacji znajdującej się na tym nośniku uruchomimy Minecrafta, a gdy go zamknie-

my, stan wszystkich światów zostanie zapisany w pamięci opaski. Jej pojemność całkowita to 

8 GB, co powinno wystarczyć dla większości „normalnych” graczy – czyli takich, którzy nie ba-

wią się w samotne odtwarzanie całego Śródziemia czy nawet mapy Ziemi. Ale to nie wszyst-

ko. Oprócz wykonania kopii na urządzeniu jest ona również przesyłana do dedykowanej chmu-

ry. Mamy więc podwójne zabezpieczenie! Mało tego. Przy pierwszym podłączeniu Gamebandu 

skopiuje on do siebie również samą grę. Umożliwi nam to uruchomienie Minecrafta z opaski na 

dowolnym komputerze działającym pod kontrolą OS X, Windows, a nawet Linuksa. Jeśli więc 

Gameband + Minecraft
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będziemy mieli ochotę pochwalić się swoim światem kumplowi, nie będzie potrzebne zabiera-

nie ze sobą komputera lub zabawa w przekopiowywanie sejwów.

Teraz wyświetlacz. Domyślnie znajdziemy na nim godzinę i datę. Przełączamy się między nimi, 

wciskając czerwony guzik na boku opaski. Jej zawartość, oprócz aplikacji do tworzenia kopii za-

pasowej, kryje w sobie jeszcze jedną – Pixel Furnace. Jest to program do konfiguracji wyświetla-

nych rzeczy. Bowiem oprócz wspomnianych możemy także wstawić napis, obrazek lub animo-

wanego GIF-a. Oczywiście wszystko musi mieścić się na stuczterdziestoledowym wyświetlaczu. 

GIF-y możemy tworzyć sami lub wgrać je ze specjalnej strony. Aplikacja pozwala także na usta-

wienie przejść pomiędzy kolejnymi ekranami. Opisywane właściwości odkrywają target tej opa-

ski – nie da się ukryć, że są nim osoby młode. Ja jednak nie czułem siary, nosząc go na co dzień.

Podsumowując, Gameband + Minecraft to świetnie wykonana, a także wykonująca swoje zada-

nie opaska. Aż szkoda, że nie potrafi więcej, nie taki był jednak jej cel. Swoje zadanie wykonuje 

nadzwyczaj dobrze, a nawet lepiej, jeśli pamiętamy, że nasz świat jest podwójnie zabezpieczo-

ny. Oprócz tego mamy możliwość zagrania na niemal dowolnym komputerze, nie zwraca-

jąc uwagi na system, pod jakim pracuje. Urządzenie to spełnia swoje zadanie wyśmienicie. Co 

z tego, że jest dla młodszych użytkowników?

P.S. Byłbym zapomniał. Miłym dodatkiem w zawartości opaski są dodatkowe światy przygoto-

wane przez sławy minecraftowego świata: Dragonz, Hypixel i SethBling.

Gameband + Minecraft       

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 6/6

• Wydajność: 6/6

Producent: Now Computing
Cena: 79,99 USD

Gameband + Minecraft

mcskrzypczak

http://www.gameband.com/pixel-furnace/
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.gameband.com
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


DOMINIK ŁADA

Co jakiś czas do naszej redakcji trafiają perełki. Produkty, które wyłamują się ze standardowych 

ram. Technologicznie lub wizualnie. Tym razem w obu kategoriach przoduje dysk Freecom 
Mobile Drive Mg SSD.
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FREECOM 
SSD ZATOPIONY W MAGNEZIE

Freecom – SSD zatopiony w magnezie
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Zastanawiacie się pewnie, dlaczego tak uwa-

żam? Dysk Freecoma jest świetnie wykonany, 

z jednego kawałka… magnezu. Jako pamięć za-

stosowano tu dysk SSD, a do komunikacji dwa 

bardzo szybkie porty do wyboru – Thunderbolt 

oraz USB 3.0.

Freecom Mobile Drive Mg SSD wygląda jak ide-

alne dopełnienie naszego MacBooka. Świet-

nie zgrywa się wizualnie z obudową, jedno-

cześnie będąc bardzo szybkim uzupełnieniem 

wbudowanego dysku. Za wygląd Freecom do-

stał w 2012 roku nagrodę reddot design award 

– wtedy był to jeszcze dysk HDD ze złączem USB 

2.0. Najnowsza edycja, o której piszę, technolo-

Freecom – SSD zatopiony w magnezie
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Freecom Mobile Drive Mg 
SSD wygląda jak idealne 
dopełnienie naszego 
MacBooka.

gicznie to już zupełnie inna epoka, ale nadal w świetnym opakowaniu, które nic 

się nie zestarzało.

Freecom Mobile Drive Mg SSD występuje w trzech wersjach – 128 GB i 256 GB 

z interfejsem USB 3.0 oraz testowany przeze mnie 256 GB z Thunderbolt 

i USB 3.0. W każdym z przypadków, jak sama nazwa wskazuje, zamontowany jest 

dysk SSD, dla którego producent przewiduje 1,5 mln godzin MTBF – czyli w skró-

cie 1,5 mln godzin pracy bezawaryjnej. Do tego dysk niewiele waży – tylko 175 g.

Co ciekawe, dysk kupujemy w niesamowitym pokrowcu-etui. Moje pierwsze od-

czucie to pudełko na biżuterię, jakąś drogą bransoletę czy wisior. Takie opako-

wanie robi bardzo dobre wrażenie, a jednocześnie świetnie chroni dysk. W etui 

znajdziemy też dołączone kable – oczywiście USB 3.0 i nieoczywiście Thunder-

bolt, który jest krótki, a więc bardzo wygodny. To jest pierwszy produkt z in-

terfejsem Thunderbolt, z jakim się spotkałem, do którego producent dodaje za 

darmo kabel. Dysk od razu sformatowany jest w HFS+, tak że nie ma wątpliwo-

ści, do kogo jest kierowany.
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Z przeprowadzonych przeze mnie testów wydaj-

ności wynika, co mnie zdziwiło, że prędkość dys-

ku podłączonego przez USB 3.0 jest praktycz-

nie taka sama jak w przypadku Thunderbolt, 

a nawet momentami szybsza ~400/400 MB/s. 

Spodziewałem się, że będą większe różnice i to 

oczywiście na korzyść Thunderbolt, ale podej-

rzewam, że jest to granica prędkości zastoso-

wanego kontrolera lub kości w samym dysku. 

Niewątpliwą zaletą zastosowania złącza Thun-

derbolt jest to, że można podłączyć nasz dysk na 

końcu łańcuszka jako ostatnie urządzenie. Dzięki 

temu mamy więcej urządzeń na jednym porcie.

Kończąc, warto dodać, że firma Freecom to… 

Mitsubishi. O ile możecie nie znać tej pierwszej, 

to tę drugą znacie na pewno i to powinno wy-

starczyć za referencję. Dysk Freecom Mobile   

Drive Mg SSD jest wygodny, mały, szybki, ma-

gnezowy i jest bardzo dobrym uzupełnieniem 

naszego Maca. Niestety trzeba być świadomym 

ceny, która niska niestety nie jest – 1299 zł.

Co ciekawe, dysk kupujemy 
w niesamowitym pokrowcu-
etui. Moje pierwsze odczucie to 
pudełko na biżuterię, jakąś drogą 
bransoletę czy wisior.

Freecom – SSD zatopiony w magnezie

Freecom – SSD        

Plusy
•  wykonanie

•  etui

•  kable w zestawie

•  SSD

Minusy
•  zbliżona szybkość na 

Thunderbolt i USB 3.0

•  cena

Producent: Freecom
Cena: 1299 zł

dominikladaUSB

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.freecom.com/Products/Solid-State-Drives/Mobile-Drive-Mg-SSD
http://www.twitter.com/dominiklada


LOGITECH KEYS-TO-GO 
– NOWY POMYSŁ NA MOBILNĄ KLAWIATURĘ

DOMINIK ŁADA

Testowałem już mnóstwo różnych klawiatur zewnętrznych. Samodzielnych. Będących 

częścią jakiejś obudowy. Działających jako Smart Cover. Wszystkie różniły się od siebie 

detalami. Wszystkie były jednak, jak teraz patrzę z perspektywy czasu i obecnie 

testowanego urządzenia, dość spore i ciężkie. Nowa klawiatura Logitecha – Keys-To-Go 

– tworzy sama dla siebie zupełnie nową kategorię. Jestem zaskoczony, że tak od razu 

przypadła mi do gustu.
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Ale po kolei. iPad jako tablet z założenia jest urzą-

dzeniem bez klawiatury. Jako jedyny na rynku ma 

naprawdę wygodną klawiaturę ekranową. Spraw-

dza się ona w większości przypadków, ale niestety 

nie jest do końca wygodna do pisania długich tek-

stów – wiem, co piszę, bo robiłem to wielokrotnie. 

Dlatego też od początku, odkąd mam iPada, poszu-

kuję klawiatury idealnej. Wiecie o tym, jeśli czytacie 

iMagazine. Przetestowałem już ich naprawdę dużo. 

Z każdą klawiaturą do tej pory miałem jeden pod-

stawowy problem – wygodnie się z nich korzysta-

ło tylko w domu lub biurze, bo były mimo wszyst-

ko spore i dość ciężkie. Zazwyczaj przynajmniej 

podwajały grubość i wagę iPada. Gdy korzystamy 

z nich tylko stacjonarnie, to nie ma problemu, ale 

gdy się poruszamy, to już może być. Dla mnie bar-

dzo istotna jest waga i rozmiar gadżetów, które no-

szę przy sobie, bo wszystko dźwigam na ramieniu.

Wydaje się, że Logitech wsłuchał się w podobne 

do moich oczekiwania użytkowników i gruntow-

nie przemyślał koncepcję zewnętrznej klawiatury 

dla iPada. Owocem tych przemyśleń jest klawiatura 

Keys-To-Go. Jak sama nazwa wskazuje, idealnie na-

daje się jako akcesorium, które nosimy przy sobie.

Keys-To-Go jest wyjątkowo wykonana. Jest wodo-

odporna dzięki pokryciu klawiszy specjalnym ma-
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Wydaje się, że Logitech wsłuchał 
się w podobne do moich 
oczekiwania użytkowników 
i gruntownie przemyślał 
koncepcję zewnętrznej 
klawiatury dla iPada.
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teriałem – FabricSkin. Klawisze są mechaniczne 

i w pierwszym wrażeniu obawiałem się, że będzie 

to niewygodne, ale nic bardziej mylnego. Klawisze 

są bardzo dobrej wielkości, w dobrych odstępach, 

dzięki czemu wygodnie się pisze. FabricSkin nie 

przeszkadza, wręcz ze względu na tę fakturę odno-

szę wrażenie, że klawisze „lepią się” do palców. Są 

dobrze wyprofilowane, minimalnie wklęsłe. Co za-

pewne ucieszy wszystkich „switcherów” – jest pra-

wy Alt… Jest też cały zestaw klawiszy funkcyjnych, 

których na próżno szukać u konkurencji – klawisz 

Spotlight, spust migawki, zmiana języka klawiatury 

czy wskaźnik naładowania.

FabricSkin bardzo przypomina materiał, z jakiego 

wykonany jest Smart Cover. Z moim czerwonym 

idealnie się zgrywa. Logitech zapewnia, że dzię-

ki zastosowaniu FabricSkin klawiatura jest odporna 

Co zapewne ucieszy wszystkich 
„switcherów” – jest prawy Alt.
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na zalania – cała jest hermetycznie zamknięta, jedyny newralgiczny punkt to gniazdo micro USB 

służące do ładowania.

Keys-To-Go jest naprawdę niewielka. Waży 180 g. Jej szerokość to ok. 2/3 szerokości iPada Air 2 

w poziomie. Grubość to 6 mm. Jak jej się przyglądam, to jestem pod wrażeniem upakowania. 

Bez problemu mieści się w torbie obok iPada. Mogę ją nosić w wewnętrznej kieszeni kurtki lub 

marynarki albo w zewnętrznej kieszeni plecaka trekingowego, bez stresu, że deszcz ją zamoczy.

Prócz czerwonego i niebieskiego koloru Keys-To-Go dostępny jest też spokojny czarny – wszyscy 

zainteresowani powinni być zadowoleni.

Logitech Keys-To-Go można kupić na stronie Logitech za 309 zł.

Logitech Keys-To-Go jest moim nowym faworytem. Od kilku dni mam ją stale ze sobą i praktycz-

nie jej nie czuję w torbie. Klawiatura jest bardzo wygodna i świetnie wykonana. Nie mam stre-

su, jeśli chodzi o to, gdzie jej używam – nie porysuje się, jeśli się zaleje, nie będzie problemu. Je-

śli tak jak ja dużo poruszacie się i dużo piszecie na iPadzie, to zastanówcie się nad tą propozycją 

– uważam, że warto. Ja już wybrałem. Aha i jeszcze jedno – ten tekst powstał oczywiście na niej.

Logitech Keys-To-Go – nowy pomysł na mobilną klawiaturę

dominiklada

Keys-To-Go             

Plusy:
• waga i rozmiar

• wykonanie

• wodoodporność

• klawisze funkcyjne

• długa praca na baterii

Link
Minusy:
• cena

Cena: 309 zł

http://www.logitech.com/pl-pl/product/keys-to-go-ipad?wt.ac=HPB1-CTA1-keystogo
http://www.twitter.com/dominiklada
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.logitech.com/pl-pl/product/11717?WT.ac=HPB1-CTA1-keystogo


https://itunes.apple.com/pl/app/oldbooth/id298007500?mt=8
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Aplikacja mobilna Regionalny System Ostrzegania (RSO) powstała 

z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy 

z Telewizją Polską S.A. Pozwala na przegląd ostrzeżeń o sytuacjach 

nadzwyczajnych w całym kraju w następujących kategoriach: 

meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne oraz 

przegląd informacji o stanach wód na rzekach całej Polski. Nigdy 

nie wiadomo, kiedy taka aplikacja może się przydać, dlatego warto 

ją mieć w telefonie.

Cena: za darmo       Pobierz

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

„Przegląd Sportowy” to najstarszy polski dziennik sportowy. 

Od jakiegoś czasu ma swoją aplikację na iOS. W aplikacji 

możemy czytać wszystkie aktualne, ale również archiwalne 

wydania. Wersja elektroniczna to kopia 1:1 wersji papierowej. 

Na szczęście tekst można dowolnie powiększać. Dziennik 

możemy nabyć w atrakcyjnych planach prenumerat. 

W każdym z nich zaoszczędzimy przynajmniej 50% ceny 

wydania papierowego. Tak że chyba warto, jeśli interesujecie 

się sportem. A interesujecie się, prawda?

Cena: 1,99 EUR za tydzień, 79,99 EUR za rok       Pobierz

PRZEGLĄD SPORTOWY

https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id919928660?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/przeglad-sportowy-dziennik/id669095322?mt=8&at=11lHMT
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Denerwują Was filmy nakręcone iPhone’em w trybie 

pionowym? Ale co zrobić, skoro zwyczajnie na świecie w ten 

sposób wygodniej się trzyma telefon. Naszym ratunkiem 

jest aplikacja Horizon Horizontal Video Photo Recorder, 

która pozwoli na nakręcenie poziomego filmu w pełnej 

rozdzielczości, podczas gdy trzymamy telefon pionowo. Już 

dlatego warto ją mieć, ale możliwości ma znacznie więcej, 

np. sterowanie rozdzielczością nakręcanego materiału. 

Przydatna dla każdego operatora z iPhone’em.

Cena: 1,99 euro               Pobierz

HORIZON HORIZONTAL VIDEO 
PHOTO RECORDER

Gry i programy z App Store

Skanerów dokumentów jest w App Store bez liku, ale 

jeśli aplikacja pochodzi od Evernote, to warto się nią 

zainteresować. Aplikacja jest bardzo prosta w użyciu 

i wymaga od nas minimum czynności. Dokument, który 

chcemy zeskanować, wystarczy umieścić na stole i skierować 

na niego aparat. Reszta zadzieje się zupełnie sama. 

Zeskanowany dokument możemy wysłać mailem, zapisać 

lub oczywiście dodać do Evernote. Oprócz tego możemy 

skanować wizytówki, a aplikacja integruje się z iOS.

Cena: za darmo            Pobierz

EVERNOTE SCANNABLE

https://itunes.apple.com/pl/app/horizon-horizontal-video-photo/id778576249?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/evernote-scannable/id883338188?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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Graliście kiedyś w Wii? Jeśli tak, to na 100% były to 

kręgle. W ręku trzyma się kontroler i markuje rzut kulą. 

Bowling Central to wersja tej zabawy dla iOS. Oprócz 

zasad podobna jest nawet bardzo komiksowa grafika. 

Naszym kontrolerem w grze jest iPhone, jednak oprócz 

niego jeszcze będziecie potrzebowali Apple TV, bo to 

za jego pomocą wyświetlicie obraz na TV. Grywalność 

prawie tak samo dobra jak na Wii, a nie potrzeba 

wydawać pieniędzy na kontrolery, bo przecież każdy 

ma swojego iPhone’a.

Cena: 2,99 euro     Pobierz

BOWLING CENTRAL

Gry i programy z App Store

Wakie to kolejny serwis społecznościowy, ale nie taki zwykły, 

bo to tak właściwie jest budzik. Jeśli nie lubicie odgłosu 

budzika, to musicie przystąpić do tego programu. Wystarczy 

ustawić budzik na 7:00, a o tej godzinie zadzwoni do Ciebie 

inny, zaufany użytkownik aplikacji. Na rozmowę będziecie 

mieli tylko 60 sekund, aby nie marnować zbytnio czasu. 

Po 60 sekundach połączenie zostanie przerwane, a Wy 

z pewnością będziecie obudzeni. Przecież nie ma to jak 

rozmowa o 7:00 np. po chińsku.

Cena: za darmo            Pobierz

WAKIE

norbertcala

https://itunes.apple.com/pl/app/bowling-central/id897861607?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/us/app/wakie-social-alarm-clock/id879488038?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala


   /   PROGRAMY   /   138Maszyny wirtualne na QNAP TS-451

Pamiętam czasy, kiedy, mając jeszcze w domu 386 DX/33, który potem uaktualniałem 

kolejno do 486 DX/50 i DX2/66, doprowadzałem do szału moich rodziców, ponieważ 

eksperymentowałem z różnymi systemami operacyjnymi. Kupno drugiego HDD do tego celu 

było wykluczone, więc średnio raz w tygodniu formatowałem dysk i instalowałem jakiegoś 

Linuksa lub OS/2 Warp.

Dzisiaj takich potrzeb raczej nie mam, ale miałem kilka sytuacji, gdzie przydałaby mi się inna 

platforma niż OS X do przeprowadzenia paru testów. Jak się okazuje, QNAP oferuje taką możli-

wość przez aplikację Virtualization Station.

MASZYNY WIRTUALNE 
NA QNAP TS-451

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Wspierane systemy operacyjne 
i wymagania
Virtualization Station, który dostępny jest rów-

nież na innych modelach QNAP-a, wspiera obec-

nie następujące systemy operacyjne:

• Android 4.4 RC1

• Fedora (Linux) od 11 do 19

• CentOS (Linux) od 6.0 do 6.4

• Ubuntu (Linux) od 10.04 do 13.10

• Suse (Linux) Enterprise Server 11

• OpenSUSE (Linux) 11 i 12

• FreeBSD (Unix) 8.3 i 9.1

• Sun Solaris (Unix) 10 i 11

• Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1, Server 2003 R2, Server 2008 i 2008 R2, Server 2012 i 2012 R2

QNAP jedynie wymaga, aby NAS był wyposażony w 2 GB (lub więcej) RAM-u oraz by drugi 

z portów Ethernet był przeznaczony do obsługi wirtualnych maszyn.

Inne maszyny wirtualne
Są „sklepy”, gdzie można również pobrać gotowe wirtualne maszyny z WordPressem, 

Ghostem, phpBB i mnóstwem (czytaj: kilkadziesiąt przykładów) innego software’u. To 

pozwala bardzo szybko i łatwo postawić cały system w kilka minut, czy to do potrzeb te-

stowych czy deweloperskich. Przykładem może być Bitnami.

QNAP jedynie wymaga, 
aby NAS był wyposażony 
w 2 GB (lub więcej) 
RAM-u oraz by drugi 
z portów Ethernet był 
przeznaczony do obsługi 
wirtualnych maszyn.

Maszyny wirtualne na QNAP TS-451
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Instalacja
Procedura uruchomienia wirtualnej maszyny jest banalnie 

prosta. Sam zdecydowałem się na Ubuntu 13.10, który zaj-

muje niecały gigabajt – oficjalna strona firmy linkuje mię-

dzy innymi do oficjalnych torrentów, skąd najszybciej udało 

mi się go zdobyć. Następnie zainstalowałem aplikację Virtu-

alization Station z App Center na TS-451 i w tym czasie prze-

kopiowałem plik ISO z dysku twardego do odpowiedniego folderu /Public na NAS-ie. Po-

została procedura skupia się już tylko na zdefiniowaniu parametrów wirtualnej maszyny 

– na przykład ustawienie z jakiej ilości RAM-u może korzystać – oraz przechodzeniu do 

kolejnych kroków w kreatorze. Podpowiem tylko, że Virtualization Station domyślnie znaj-

duje się na porcie 8089, a cały dostęp do niego odbywa się przez przeglądarkę www.

Wydajność
Nie spodziewałem się cudów i takowych nie ma – system operacyjny działa znacząco 

mniej wydajnie niż na komputerze, a już szczególnie gdyby nie znajdował się w wirtu-

alnej maszynie. Nie zmienia to jednak faktu, że można NAS-a wykorzystać do pewnych 

czynności, a w tym czasie normalnie pracować na komputerze lub wyłączać go bez ko-

nieczności wyłączania danego VM. Albo postawić sobie miniserwer, na którym będzie 

forum, WordPress, Drupal czy setka innych aplikacji.

Procedura uruchomienia 
wirtualnej maszyny jest 
banalnie prosta.

morid1n

Maszyny wirtualne na QNAP TS-451

http://www.twitter.com/morid1n


   /   PROGRAMY   /   141Nuzzel – uroczy jeż-pomocnik dla Twittera

Każdy z nas różnie traktuje swój twitterowy timeline, ale jedno jest pewne – zapewne większość 

z nas chce się z niego dowiedzieć czegoś ciekawego. Przy braku czasu lub po dłuższej przerwie 

niezwykle trudno jest nadgonić zaległości i to właśnie tutaj pomaga Nuzzel – uroczy jeż-pomocnik.

Tajemnica aplikacji polega na tym, że serwerowy 

element Nuzzel przegląda naszego Twittera (i/lub 

Facebooka) na bieżąco w poszukiwaniu ciekawych 

newsów i linków, domyślnie sortując je po tym, jak 

często pojawiły się na naszym timelinie. Po urucho-

mieniu programu możemy przejrzeć listę tego, co 

było najpopularniejsze w różnych okresach – od 

paru godzin do paru dni, przy czym domyślnie jest 

to jedna doba. Możemy również posortować wyniki 

chronologicznie, od najnowszych do najstarszych. 

Można przy okazji wydzielić tylko newsy, które po-

jawiały się częściej niż na przykład cztery razy.

Ogromnym plusem mogą być odpowiednio skonfi-

gurowane powiadomienia. Przykładowo, jeśli jakiś 

temat zostanie podany dalej więcej niż pięć razy, to 

Nuzzel natychmiast nas o tym poinformuje. Usta-

wienia pozwalają na dokładne sprecyzowanie, jak 

i kiedy mamy dostawać wiadomości, jest też opcja 

otrzymywania maila, na przykład podsumowują-

cego ostatnią dobę, wraz z dodatkowymi alertami 

przy bardzo popularnych newsach. Można również 

NUZZEL 
UROCZY JEŻ-POMOCNIK DLA TWITTERA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby po-

wiadomień na dobę, aby nie zwariować.

Oprócz informacji od osób, które sami śledzimy, 

możemy również poprosić Nuzzel o analogiczny 

zestaw danych od znajomych naszych znajomych, 

których sami nie obserwujemy. Dzięki temu ła-

two dotrzeć do dodatkowych informacji, które być 

może nie zainteresują nas bezpośrednio, ale przy 

dobrze dobranym timelinie powinny wygenerować 

kilka interesujących artykułów.

Nuzzel jest dostępny za darmo i jest jednym z nie-

wielu programów, który trafił na mój główny ekran 

na iPhonie i iPadzie. Swego czasu zaproponowałem 

twórcom, że zapłacę za aplikację, na przykład przez 

in-app purchase. Poprosili mnie, żebym po pro-

stu zostawił recenzję w App Store – nie mogło być 

mniej niż pięć gwiazdek.

Nuzzel dla iOS

Oprócz informacji od osób, które 
sami śledzimy, możemy również 
poprosić Nuzzel o analogiczny 
zestaw danych od znajomych 
naszych znajomych, których sami 
nie obserwujemy.

Nuzzel – uroczy jeż-pomocnik dla Twittera

morid1n

https://itunes.apple.com/pl/app/nuzzel-news-from-your-friends/id692285770?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


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

Czy zastanawiało Cię kiedyś to, jak wygląda współczesna wojna z perspektywy cywila 

próbującego przeżyć w mieście będącym źródłem konfliktu? Jak to jest znaleźć się w świecie, 

w którym nie możesz zwyciężyć? Jeśli bowiem przeżyjesz, zapewne stracisz człowieczeństwo. 

Jeśli je zachowasz – umrzesz.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Taki właśnie świat przygotowało dla nas 11 Bit Stu-

dios pod postacią gry „This War of Mine”. Wydana 

pod koniec 2014 roku gra wywołała wielkie poru-

szenie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dla Marka 

Rabija z „Newsweeka” wydanie „This War of Mine” 

było przekroczeniem moralnej granicy i pretekstem 

do dyskusji o przemocy w grach. Gracze byli jednak 

zachwyceni – zarówno odważną fabułą, jak i suro-

wym designem, a koszty produkcji (przekraczają-

ce milion złotych) zwróciły się w ciągu pierwszych 

dwóch dni sprzedaży*. Czy „This War of Mine” 

(TWoM) jest naprawdę takie niemoralne i czy ta gra 

naprawdę zasługuje na szum medialny i wszystkie 

zdobyte nagrody? Sprawdźmy.

Przeżyj
Już od samego początku gra jasno daje nam do 

zrozumienia, że nie będzie łatwo. Zamiast typowe-

go menu z standardowym przyciskiem „start”, je-

dynym przyciskiem, jaki widzimy po uruchomieniu 

gry, jest „Przeżyj” – prawda, że optymistycznie? Li-

czysz na tutorial? Zapomnij – przecież w życiu nie 

ma samouczka, a TWoM stara się być, aż do bólu, 

realistyczne.

Co ciekawe, jest to chyba pierwsza gra, w której woj-

nę oglądamy nie z perspektywy żołnierza, ale stara-

jącego się przetrwać cywila. Łatwo jest nam bowiem 

pociągnąć za wirtualny spust, gdy naprzeciwko nas 

stoi zbir czy żołnierz przeciwnej strony. Bez proble-

mu możemy utożsamić się ze snajperem, marine czy 

zasiąść za sterami czołgu i wyruszyć na pole bitwy.

Ale co zrobisz, gdy w walce o przetrwanie przyjdzie 

Ci zabić inną osobę, która tak jak Ty po prostu chce 

bronić tego, co ma? Czy zaryzykujesz swoje życie, 

This War of Mine

Myślisz, że polskie gry to 
tylko Wiedźmin? Więc 
poznaj This War of Mine!
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aby bronić kobiety atakowanej przez okupujących 

miasto żołnierzy, czy może spuścisz głowę i przej-

dziesz obojętnie obok? A co jeśli Twoi przyjaciele 

będą chorzy, a jedynym sposobem na zdobycie le-

ków będzie kradzież z pobliskiego szpitala?

Gra wielokrotnie zmusza nas do dokonania trud-

nych wyborów, a konsekwencje naszych czynów 

odbijają się zarówno na kondycji fizycznej, jak i psy-

chicznej wszystkich członków grupy. Zwłaszcza ta 

druga sfera została w TWoM mocno rozbudowa-

na. Każda sytuacja, każdy czyn, jaki dokonamy bę-

dzie albo polepszać, albo pogarszać morale grupy 

i może doprowadzić aż do jej całkowitego rozpadu.

To właśnie aspekt moralny gry oraz jej realizm spra-

wiają, że jest to tytuł, przy którym z łatwością mo-

żemy spędzić całe tygodnie, odkrywając po trochę 

samego siebie i to, jak byśmy zachowali się w tych 

niecodziennych sytuacjach, z którymi przyszło nam 

się spotkać.
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Dzień i noc
Wróćmy jednak do samej gry. Cała rozgrywka zo-

stała tu podzielona na dwie części: dzień i noc. 

W dzień naszym głównym zajęciem jest budowa 

narzędzi czy zabezpieczanie domu, czyli naszego 

schronienia, regeneracja sił i zajęcie się potrzebami 

członków naszej grupy. Ta część rozgrywki jest zde-

cydowanie bardziej strategiczna i sprowadza się 

do jak najlepszego wykorzystania surowców, które 

udało nam się zdobyć.

Pod osłoną nocy natomiast opuszczamy schronie-

nie i wyruszamy na przeszukiwanie okolicy w celu 

zdobycia jedzenia, leków, broni i materiałów bu-

dowlanych. Na szukanie zapasów możemy wysłać 

tylko jedną osobę, więc warto zadbać o to, aby była 

to osoba z największym plecakiem – w moim przy-

padku był to Marko, dlatego zawsze dbałem o to, 

aby w dzień mógł się on porządnie wyspać i najeść, 

aby mieć siły na nocne wypady.

Nocna część rozgrywki jest zdecydowanie bardziej 

zręcznościowa. To właśnie podczas nocy przyjdzie 

nam dokonywać wyborów lokalizacji, do której 

udamy się w celu poszukiwania niezbędnych zapa-

sów oraz tego, kto stanie na straży naszego schro-

nienia, bo przecież nie tylko my nocą poszukujemy 

zapasów. Niezależnie jednak, czy jest to dzień, czy 

noc, twórcy gry postarali się, abyśmy czuli atmosfe-

rę ciągłej niepewności tego, co przyniesie jutro.

Surowa piękność 
Z jednej strony gra nie posiada grafiki, którą można 

by się zachwycać, choć cały świat został zaprojek-

towany w pełnym 3D. Ty, jako gracz, obserwujesz 

wszystko z boku (trochę w stylu klasycznych plat-

This War of Mine



   /   GRY   /   148148

Wojna jeszcze nigdy nie była tak 
przygnębiająca.

formówek 2D). Całość została wykonana w szarobu-

rej, nieco komiksowej stylistyce i według mnie był 

to świetny wybór, bowiem grafika doskonale pod-

kreśla sam klimat gry, a dodatkowym plusem tego 

zabiegu są bardzo niskie wymagania sprzętowe 

TWoM.

Jednak na wiele godzin przed monitorem naszego 

komputera przykuwa nas klimat gry – ciężki i przy-

gnębiający – ale taki przecież musi być. Biorąc to 

pod uwagę, nie wyobrażam sobie tej gry w innej 

oprawie graficznej – ponura stylistyka bazująca na 

systemie świateł i cieni jest świetnym dopełnieniem 

genialnej całości, jaką jest „This War of Mine”.

Survival za grosze
Nie tylko wymagania sprzętowe gry są niskie, rów-

nie niska jest cena samej gry – niecałe 60 zł! Bio-

rąc pod uwagę to, co dostajemy za tę kwotę, jest 

to wręcz propozycja nie do odrzucenia. Gra, dzięki 

opcji losowego generowania poziomów oraz kon-

trolowanych postaci, oferuje nam duże zróżnicowa-

nie wyzwań oraz lokacji, do jakich będziemy mogli 

się udać, a to gwarantuje naprawdę długie godzi-

ny rozgrywki, która − jeśli tylko jej na to pozwolimy 

– pochłonie nas w całości.

This War of Mine             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 6/6

Plusy i minusy:
•  oryginalna koncepcja pokazania wojny

•  wciąga na długie godziny

•  nieliniowy przebieg gry

•  świetnie dobrana surowa 
oprawa graficzna

•  potrafi być przygnębiająca, 
zwłaszcza gdy człowiek odkryje, 
do czego jest zdolny, by przeżyć. 
A przecież to tylko gra…

Cena: 16,99 USD
Trailer
Link do sklepu
źródło: http://interaktywnie.com/

This War of Mine

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.youtube.com/watch?v=BALBUyoTxQM
https://itunes.apple.com/app/this-war-of-mine/id942935714&mt=12&at=11lHMT
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ZMIEŃ WYGLĄD TERMINALA, 
BY ZWIĘKSZYĆ CZYTELNOŚĆ

MACIEJ SKRZYPCZAK

Terminal w rękach osoby, która wie, co robi, to potężne narzędzie. Jeśli spędzamy nad nim 

dużo czasu, to warto poświęcić chwilę na dostosowanie jego wyglądu do naszych potrzeb. 

Pokażę Wam, jak na przykład można zwiększyć jego czytelność.

1. Zwiększenie odstępów między wierszami

Kiedy na ekranie Terminala mamy 

sporo wyników, bardzo łatwo 

można się zgubić.

W takiej sytuacji może pomóc zwiększenie odstępów mię-

dzy wierszami. W tym celu musimy przejść do preferen-

cji aplikacji (wybierając z menu Terminal -> Preferencje… 

lub korzystając ze skrótu Cmd+,) i w zakładce Profile wy-

brać przycisk Zmień… w sekcji Czcionka.

W nowym oknie, na samym dole znajdziemy su-

wak Odstępy między wierszami. To właśnie tam 

możemy je zmienić, ustawiając maksymalną war-

tość równą 1,5.

Tips&Tricks - Zmień wygląd Terminala, by zwiększyć czytelność 
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Warto przy tym zauważyć, że wraz ze zmianą 

powyższej wartości zmieni się również wysokość 

samego okna, które ustawione jest na wyświe-

tlanie konkretnej liczby wierszy (można to zmie-

nić w preferencjach profilu, w zakładce Okno).

2.  Zmiana rozmiaru czcionki skrótem klawiszowym

Do powiększenia czcionki wykorzystamy 

skrót Cmd++.

Źródło: OS X Daily

Do przywrócenia czcionki domyślnej – skrót 

Cmd+0.

Wielu z Was z pewnością zauważy, że skró-

ty te występują nie tylko w Terminalu, ale 

w wielu innych aplikacjach, na przykład 

w Safari.

Źródło: OS X Daily

Do zmniejszenia czcionki – skrót Cmd+−.

Tips&Tricks - Zmień wygląd Terminala, by zwiększyć czytelność 

mcskrzypczak

http://osxdaily.com/2015/01/05/increase-line-spacing-terminal-mac-os-x/
http://osxdaily.com/2015/01/11/increase-text-size-terminal-app-mac-keystrokes/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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PRZYSPIESZENIE ANIMACJI 
ZMIANY ROZMIARU OKNA

MACIEJ SKRZYPCZAK

Zmiana rozmiaru okna – czy to maksymalizacja, czy przełączenie w tryb 

pełnoekranowy – wiąże się z krótką animacją. O ile nie musimy takich akcji 

wywoływać często, o tyle w przeciwnym wypadku każda taka animacja 

może zabrać nam cenne sekundy. Całe szczęście istnieje możliwość 

przyspieszenia tej animacji.

Z pomocą, jak zawsze w takich sytuacjach, przychodzi Terminal. Aby wywołać 

efekt natychmiastowej zmiany rozmiaru (maksymalizacji lub przejścia do pełnego 

ekranu) posłużymy się poniższą komendą:

defaults write -g NSWindowResizeTime -float 0.003

Aby dostrzec zmiany należy zrestartować poszczególne aplikacje lub po prostu 

się przelogować czy uruchomić ponownie komputer. Od tego momentu wciśnię-

cie przycisku przejścia aplikacji do pełnego ekranu lub maksymalizacji (dla przypo-

mnienia, od OS X Yosemite trzeba wcisnąć przycisk Alt, by uaktywnić ten przycisk) 

spowoduje natychmiastową zmianę rozmiaru, bez animacji.

Pozostaje jeszcze kwestia przywrócenia ustawień domyślnych. W tym celu rów-

nież w Terminalu musimy wywołać polecenie:

defaults delete -g NSWindowResizeTime

Źródło: OS X Daily

Tips&Tricks - Przyspieszenie animacji zmiany rozmiaru okna

mcskrzypczak

http://osxdaily.com/2015/01/06/make-the-window-resizing-animation-speed-instant-in-mac-os-x/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


http://retrorocketnetwork.pl
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EXODUS: 
BOGOWIE I KRÓLOWIE

JAN URBANOWICZ

Ridley Scott to nie jest byle jakie nazwisko. Reżyser w swoim dorobku ma wiele tytułów, któ-

re na stałe weszły do kanonu kinematografii. Choć nie wszystkie jego produkcje były filma-

mi wybitnymi, to zawsze trzymały pewien określony poziom, który zapewniał wysoki sto-

pień rozrywki, choć nierzadko bardzo ambitnej. Niestety, po roku 2001 powoli zaczęło się 

coś psuć. Rok 2000 przyniósł wybitnego „Gladiatora”, zaś 2001 równie mocny „Helikopter 

w ogniu”. Później już były wzloty i upadki, choć według mnie daleko tym filmom było do 

Najnowszy film Ridleya Scotta – reżysera takich filmów jak „Łowca androidów”, „Obcy: 

Ósmy pasażer Nostromo” czy „Gladiator” – to pozycja długo wyczekiwana. Szkoda 

tylko, że nie jest zbyt udana.

      

http://youtu.be/c3vP00TN7OA


154154   /   FILM   /   

wcześniejszych produkcji. W latach 2012–2013 nastą-

piło najgorsze. Scott stworzył „Prometeusza”, który 

to był prequelem kultowego „Obcego” i nie zado-

wolił on ani widzów, ani krytyków. Później powstał 

„Adwokat” i ten film pozostawię bez komentarza.

I mamy rok 2015. Do kin wchodzi film „Exodus: Bogowie i królowie”, opowiada-

jący historię Mojżesza i jego wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. W rolach głów-

nych Christian Bale oraz Joel Edgerton. Bale to klasa sama w sobie, który nieraz 

ratował nawet słabe filmy, więc pomimo obaw co do formy pana Scotta posze-

dłem do kina.

Nie wiem, dlaczego Ridley Scott postanowił przestać reżyserować dobre filmy. 

Zastanawia mnie to, odkąd wyszedłem z seansu jakiś czas temu. Ten film nie za-

wiódł mnie co prawda tak mocno jak wspomniane już „Prometeusz” czy „Adwo-

kat” (co do nich miałem chyba naprawdę duże oczekiwania, a do najnowszego 

obrazu już niekoniecznie), ale wyszedłem z kina bardzo niezadowolony.

Zacznijmy jednak od tego, co ten film ma w sobie dobrego. Otóż, aktorstwo. Chri-

stian Bale gra tu jak Christian Bale – stały, wysoki poziom, do którego nie moż-

na się w zasadzie przyczepić, choć wiem, że miał on w swoim dorobku lepsze role 

i stać go na więcej. Joel Edgerton („Wielki Gatsby”, „Wróg numer 1”) jako Ramzes 

był naprawdę świetny i kiedy tylko pojawiał się na ekranie, to nie mogłem od nie-

go oderwać wzroku. Uwielbiam tego aktora i pomimo tego, że nie ma on bardzo 

bogatej filmografii, to każda jego rola zapada mi w pamięć. Bardzo podobała mi 

się również rola Johna Turturro, który wcielił się w faraona Seti. Jeszcze kilka drob-

niejszych ról zapadło mi w pamięć, ale nie będę ich wszystkich wymieniał. Ważne 

jest to, że aktorstwo jest tutaj naprawdę dobre i według mnie to najmocniejsza 

strona tego filmu. Szkoda, że jedyna mocna.

Historia jest generalnie znana, więc nie widzę 

sensu, by się w nią bardziej zagłębiać. Mojżesz 

zostaje wygnany z dworu faraona. Na odle-

głych ziemiach poznaje kobietę, żeni się, rodzi 

mu się syn. Później objawia mu się Bóg i każe 

uratować swój lud. Boga w tym filmie widzimy 

Exodus: Bogowie i królowie

Dwie i pół godziny – tyle 
trwa i naprawdę momentami 
nudziłem się strasznie.

Ridley Scott to nie jest byle 
jakie nazwisko.
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yasiek_

Exodus: Bogowie i królowie

w postaci dziecka, a konkretnie małego chłopca (na oko w wieku 10 lat). Zabieg 

przedstawienia wielkiego Boga jako rozwydrzonego i kapryśnego bachora nie-

zbyt mi się spodobał. Momentami był on wręcz śmieszny i naprawdę nie było to 

dobre posunięcie ze strony reżysera.

Przed seansem miałem nadzieję, że może strona techniczna filmu będzie bez za-

strzeżeń. Niestety, ani zdjęcia nie zrobiły na mnie większego wrażenia, ani muzy-

ka, a już na pewno nie efekty specjalne. W takiej produkcji chciałbym zobaczyć 

coś naprawdę dużego, coś spektakularnego, a tu się okazuje, że nie ma nicze-

go takiego. Plagi nie były pokazane w sposób, który by mnie przeraził. No nie. Po 

prostu mi się to nie podobało.

Bardzo bym chciał, by „Exodus: Bogowie i królowie” był filmem, który mógłbym 

z czystym sumieniem polecić. Zamiast tego radzę Wam poczekać, byście zoba-

czyli go na VOD, DVD czy też po prostu w telewizji. Muszę jeszcze dodać, że film 

jest również za długi. Dwie i pół godziny – tyle trwa i naprawdę momentami nu-

dziłem się strasznie. Cóż mogę napisać? Ridley Scott kolejny raz mnie zawiódł. Tli 

się we mnie jeszcze iskierka nadziei i zaufania, więc następny jego film również 

zobaczę. Jednak, jeśli znów wyjdę z kina zawiedziony i zażenowany, to odpuszczę 

sobie nowe filmy człowieka, który przez długie lata był dla mnie legendą kina.

http://www.twitter.com/yasiek_
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NIEZŁOMNY
JAN URBANOWICZ

Film opowiada opartą na faktach historię Louisa Zamperiniego – amerykańskiego biega-

cza olimpijskiego, który podczas II wojny światowej trafił do japońskiego obozu jeniec-

kiego. Poznajemy fakty z jego młodości, początków zamiłowania do biegania, Olimpia-

dy, jak i samej wojny – zarówno pobytu w bazie wojskowej, ponad 40 dni przebywania na 

oceanie w pontonie ratunkowym oraz w samym obozie. Za scenariusz do filmu odpowie-

dzialni są bracia Coen.

Angelina Jolie przeszła niedawno na aktorską emeryturę, przede wszystkim dlatego, 

by zająć się reżyserią. Niedawno na polskie ekrany wszedł jej drugi film – „Niezłomny”. 

Osobiście wolałem panią Jolie jako aktorkę.

      

http://youtu.be/0YImUq-5yn8
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Muszę przyznać, że to głównie ostatni fakt sprawił, że chciałem ten film zoba-

czyć. Uwielbiam kino, jakie tworzą i byłem ciekaw, czy ich scenariusz wystarczy, 

by film był dobry pomimo tego, że wyreżyseruje go ktoś inny. Okazało się, że 

jednak nie.

W filmie główną rolę gra Jack O’Connell („300: Po-

czątek imperium”). Partnerują mu między innymi 

Domhnall Gleeson (seria „Harry Potter i…”, „Czas 

na miłość”) oraz Garrett Hedlund („Tron: Dziedzic-

two”). Aktorsko film prezentuje się przyzwoicie, 

choć nie powalił mnie na kolana.

Niestety, ten film w ogóle nie powoduje u mnie jakichkolwiek zachwytów, na 

żadnym tle. Dlaczego? Może zabrzmi to źle z mojej strony, ale był on po pierw-

sze przeraźliwie nudny. Fabuła według mnie jest strasznie rozciągnięta i przez 

to wywołuje chęć przytulenia się do poduszki. Jest to dziwne, gdyż sama hi-

storia Zamperiniego jest na pewno fascynująca i już na pierwszy rzut oka wy-

daje się rewelacyjnym materiałem na film. Co poszło źle? Sądzę, że pierwszą 

i najważniejszą rzeczą jest Angelina Jolie na krześle reżyserskim. Mam wraże-

nie, że ta historia nieco ją przerosła. Może powinna ona na początek zrobić kil-

ka mniejszych filmów, by oswoić się z reżyserowaniem, poznać lepiej warsztat 

tej pracy, poczuć ją. Jolie ma za sobą raptem jeden film, który nie przyjął się ra-

czej ani wśród widzów, ani wśród krytyków. „Niezłomnym” utwierdziła mnie 

w przekonaniu, że jeszcze się do tej pracy nie nadaje, ale życzę jej powodzenia 

i oswojenia się z fachem, bo jest spory potencjał w tym, co robi. Może za jakiś 

czas zobaczymy arcydzieło spod ręki Jolie? Dodatkowo wydaje mi się, że mo-

głaby zaangażować swojego męża – Brada Pitta – jako producenta. Pitt zajmu-

je się produkcją od kilku lat i bardzo dobrze mu to wychodzi – chociażby zdo-

był Oscara w kategorii najlepszy film za „12 Years A Slave”.

Bardzo rozczarowałem się również samym scenariuszem. Myślałem, że spod 

pióra braci Coen, którzy stworzyli wiele znakomitych filmów, takich jak „Fargo”, 

„Barton Fink” czy „To nie jest kraj dla starych ludzi”, wyjdzie coś znacznie lep-

szego. Niestety, moim zdaniem potencjał tej historii został całkowicie zmarno-

wany. Nawet chcąc mocno bazować na emocjach, można zrobić świetny film 

jeniecki – dla przykładu podam klasyczną już „Wielką ucieczkę”, „Łowcę jeleni” 

Czy warto się na niego 
wybrać do kina? Według 
mnie nie.

Niezłomny



czy „Operację świt”. Nie wiem, dla-

czego to się tak skończyło, ale „Nie-

złomny” jest dla mnie filmem złym.

Czy warto się na niego wybrać do 

kina? Według mnie nie. Oczywiście 

Wam może przypaść do gustu, jed-

nak mnie dwie i pół godziny dłuży-

ło się strasznie i bardzo się cieszy-

łem, że ten film się skończył. Szkoda, 

bo mogło być naprawdę bardzo do-

brze. Wyszło gorzej niż średnio.

yasiek_

Za scenariusz do filmu 
odpowiedzialni są bracia Coen.
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
LUTY 2015

JAN URBANOWICZ

Najnowszy film mojego ulubionego reżysera – Woody’ego 

Allena. W rolach głównych Colin Firth i Emma Stone. Allen 

wciąż pozostaje w klimatach europejskich, ale tym razem 

cofamy się w czasie do pierwszej połowy XX wieku. Zna-

komity humor, świetne aktorstwo i klimat. Nie jest to może 

najlepszy film Allena oraz daleko mu do dawnych lat świet-

ności, ale na pewno jeden z fajniejszych obrazów reżysera 

z ostatnich lat. Zabawa znakomita.

Jeden z filmów, które lubię nazywać „młodzieżowym 

sci-fi”. Jednocześnie jeden z tych, które najbardziej mi 

się w ostatnich latach podobały. Ciekawie zrealizowa-

ny pomysł bardzo przypadł mi do gustu. Film na pod-

stawie serii książek, więc możemy się w najbliższym 

czasie spodziewać kontynuacji. Sądząc po tym, jak 

kończy się ten film, mogą one być naprawdę dobre. 

Obejrzyjcie.

MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA

WIĘZIEŃ LABIRYNTU
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Jan Komasa opowiada historię młodych ludzi wal-

czących w Powstaniu Warszawskim i robi to w nowy, 

inny sposób. Film zrealizowano z rozmachem i w spo-

sób, jakiego nie powstydziłyby się zachodnie produk-

cje. Od samego początku podchodziłem do niego 

bardzo sceptycznie, jednak po wyjściu z kina stwier-

dziłem, że pomimo kilku zabiegów, które nie przypa-

dły mi do gustu, to jest naprawdę dobry film. Nie każ-

demu może się on spodobać, ale na pewno każdy 

przyzna, że takiego filmu wojennego w polskiej kine-

matografii jeszcze nie było.

MIASTO 44

Znakomite kino akcji z Denzelem Washingtonem 

w roli głównej. Zemsta, pot, krew, ból i śmierć. Tak 

można ten film opisać. Mógł w nim zagrać tylko Wa-

shington. Najnowszy obraz reżysera „Dnia próby”, 

który to Denzelowi przyniósł Oscara. Jeśli lubicie kino 

z tym aktorem, a jednocześnie filmy naładowane te-

stosteronem i dobrą akcją, to jest to pozycja dla Was. 

Bawiłem się w kinie znakomicie i nie mogę się do-

czekać, by powtórzyć sobie seans.

BEZ LITOŚCI

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Dwadzieścia pięć lat i singiel, który na YouTube obejrzało 

na ten moment 69 022 597 osób − takiego faktu nie moż-

na pominąć.

Andrew Hozier-Byrne urodził się w Irlandii i tam na-

grał swój hit „Take Me To Church”. Ktoś na pewno wy-

słuchał artysty i zabrał go do kościoła, ale po przesłu-

chaniu jego debiutanckiego albumu wyraźnie słychać, 

że to był kościół w Ameryce. Piękna, bluesowa baza za-

barwiona jest wszystkim, co amerykańskie. Soul, folk, gospel, country, a nawet R&B 

– w tym wszystkim Irlandczyk czuje się jak w domu, nie mam pojęcia, jak to możli-

we. Sytuacja jest dziwna, bo z daleka pachnie redneckiem z południowej części Sta-

nów Zjednoczonych. W każdym utworze zawartym na tym albumie słychać, jak 

ważnym miejscem dla Hoziera jest właśnie kościół. Zarówno muzycznie, jak i tek-

stowo wszystko zaczepia się o wiarę. Bóg, dobro, zło i grzech to słowa, które uży-

wane są w każdej historii zawartej na tym krążku. Oprócz uduchowienia Hozier wy-

niósł z domu jeszcze niezwykle dobre bluesowe ucho, które przekazał mu ojciec. 

Dawno już nie słyszałem tak dobrego, naturalnego bluesa. Album o skomplikowa-

nej i niewyjaśnionej nazwie „Hozier” od razu rozpoczyna największy hit − „Take Me 

To Church” i bardzo dobrze, bo dzięki niemu dowiadujemy się, jak będzie brzmia-

ła całość. Jeśli komuś podoba się ten numer, to cały krążek wejdzie jak wieczorne 

piwko przy meczu. Natomiast jeśli cokolwiek drażni Cię w tym nagraniu, to spokoj-

nie możesz odpuścić i posłuchać czegoś innego. Ten album, mimo mieszanki wie-

lu wspomnianych wcześniej gatunków, jest po prostu jednostajny i przewidywalny 

– jak noc po dniu. Dlatego dla wielu osób może wydać się zwyczajnie nudny. Jed-

nak znajdą się też tacy jak ja i to „piwko” będą pili bez końca, rozkoszując się sma-

kiem każdego łyku.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

HOZIER
HOZIER

http://wimp.pl
https://wimp.pl/album/35052273
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Czternaście lat D’Angelo przygotowywał prezent, któ-

ry niespodziewanie wszyscy fani dostali pod choinkę 

2014 roku. Przedwczesną premierę albumu spowodowa-

ły wydarzenia z 9 sierpnia w Ferguson. Ciemnoskórego 

18-letniego Michaela Browna zastrzelił na ulicy biały poli-

cjant Darren Wilson. Policja z Ferguson twierdzi, że nasto-

latek zachowywał się agresywnie. Natomiast świadkowie 

utrzymują, że Wilson strzelał do nieuzbrojonego Browna, 

choć ten stał z rękami podniesionymi do góry. Uniewin-

nienie policjanta wywołało zamieszki i powrót do tematu rasizmu.

Początkowo nowy album legendy D’Angelo miał ukazać się na początku 2015 roku, ale 

wspomniane wcześniej wydarzenia i poruszenie amerykańskiego społeczeństwa po unie-

winnieniu policjanta spowodowały, że artyści postanowili, że „Czarny Mesjasz” zostanie 

wydany wcześniej. D’Angelo powrócił do korzeni i dużo tym ryzykował. Muzycznie mate-

riał nagrany z muzykami The Vanguard to przeprawa przez dżunglę żywych instrumen-

tów, które grają jak szalone absolutnie wszystko. Można momentami odnieść wrażenie, 

że dźwięki, które usłyszymy na tym albumie, zostały nagrane, aby sprawdzić, jak dużo po-

trafi mistrz D’Angelo. Nie ma co się doszukiwać schematów i obecnych trendów muzycz-

nych, The Vanguard zagrał muzykę prosto z serca, jednocześnie zabijając słuchacza swoją 

dokładnością i perfekcją. Setki gitarowych riffów, tona dęciaków i miliony uderzeń w per-

kusję tworzą funk, rock i soul w czystej postaci, jakiej nie słyszałem od lat. Muzycznie 

„Black Messiah” to czyste szaleństwo. Mimo tak cudownych dźwięków to i tak na pierw-

szym planie za każdym razem, gdy tylko poruszy ustami, jest boski D’Angelo. Co ten czło-

wiek wyczynia z ludzkim głosem niestety nie da się w żaden sposób opisać. Jeśli, jak pisa-

łem wcześniej, ten album był dla niego sprawdzianem, to skali ocen mi brakuje. D’Angelo 

śpiewa w każdej możliwej skali i zmienia ją kiedy tylko ma na to ochotę.

Nie możemy też zapominać o pięknej pomocy w drugim rzędzie, jaką zaprezento-

wał The Vanguard. Głosowo cudownie uzupełniali pierwszy plan, pozostając cały czas 

tłem, a momenty z chórkami pozostaną w mojej głowie na długo. Jeśli do tego wszyst-

kiego dodamy przekaz każdego napisanego na tę płytę tekstu, to mam nadzieję, że ty-

tuł „Black Messiah” wpisze się na listę dzieł wybitnych.

D’ANGELO & THE VANGUARD
BLACK MESSIAH

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
https://wimp.pl/album/38967096
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MAŁGORZATA ŁADA

• 50 dag mąki

• 25 dag masła

• 4 żółtka

• 5 dag mielonych migdałów

• 15 dag cukru

• 5 łyżek gęstej śmietany

• cukier wanilinowy

• 1 łyżeczka otartej skórki 

z cytryny

• 2 łyżki pokruszonych 

biszkoptów

• 4 deserowe jabłka

• 1/2 łyżeczki cynamonu

• garść rodzynek

Ucieramy masło, cukier i 2 łyżki śmietany. Następnie dodajemy po 

jednym żółtku. Gdy powstanie puszysta masa, dodajemy 1/2 cu-

kru wanilinowego, otartą skórkę z cytryny, mielone migdały i jesz-

cze ucieramy przez chwilę, a następnie wsypujemy mąkę i szybko za-

gniatamy. Zagniecione ciasto wstawiamy do lodówki na ok. 30 min.

Nagrzewamy piekarnik do temperatury 180°C.

Jabłka myjemy, obieramy i kroimy dość drobno. Pozostały cukier wa-

nilinowy mieszamy z cynamonem, przesypujemy jabłka, dodajemy 

rodzynki i całość mieszamy. Dzielimy ciasto na 4 części. Dwie części 

rozwałkowujemy, wylepiamy nimi dno i boki tortownicy. Posypujemy 

pokruszonymi biszkoptami i wykładamy jabłka. Trzecią część ciasta 

wałkujemy, przykrywamy jabłka, dociskamy do brzegów i gęsto na-

kłuwamy widelcem.

Wstawiamy do gorącego piekarnika i pieczemy 25-30 min.

Ostatnią część ciasta mieszamy z resztą śmietany i odrobiną cynamo-

nu. Ciasto zrobi się dość rzadkie. Przekładamy do szprycy lub rękawa 

i robimy falbankę na podpieczonej części. Wstawiamy ponownie do 

piekarnika i pieczemy jeszcze 15 min. Po wyjęciu można posypać cu-

krem pudrem.

Smacznego!
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