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Apple Watch
Dokąd zaprowadzi nas pierwszy 
od pięciu lat nowy produkt firmy 

z Cupertino?



Twoja strefa ciszy
Odetnij się od zgiełku i hałasu

Salony firmowe Audio-Technica: www.tophifi.pl

Zobacz jak to działa

ATH-ANC7B-SViSATH-ANC70ATH-ANC33iS

ATH-ANC9

http://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow/audio-technica-ath-anc9.html?utm_source=iMagazine-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=sluchawki-z-redukcja-szumow http://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow/audio-technica-ath-anc9.html?utm_source=android-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=sluchawki-z-redukcja-szumow
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NOWY BEOLIT 15 
WYOBRAŹ SOBIE JEGO BRZMIENIE!
Wszystko co musisz zrobić, to przesłać muzykę, a Beolit 15 odbierze Ci dech w piersiach, dzięki czystemu i potężnemu 
brzmieniu, bezproblemowej łączności Bluetooth i wytrzymałym materiałom najwyższej jakości.

Potężny dźwięk True360 wypełnia brzmieniem całe pomieszczenie

Do 24 godzin pracy na jednym ładowaniu baterii

Sygnatura Dźwięku Bang & Olufsen

€ 499

BEOPLAY.COM/BEOLIT15  |  B&O PLAY by BANG & OLUFSEN

Bang & Olufsen Centrum 
Piękna 18, 00-549
00-549 Warszawa

Bang & Olufsen Sadyba
ul. Limanowskiego 11 M
02-943 Warszawa

€ 499

http://beoplay.com/beolit15
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Ale nie ukrywajmy, to nie jest najważniejsza 

cecha naszego urządzenia, tak samo jak nie 

najważniejszą cechą Porsche 911 jest to, że 

ma bagażnik.

Wydaje mi się (i jestem pewna, że się nie 

mylę), że w kwestii zegarka nie ma już odwro-

tu – nie jest to produkt, który zniknie z ryn-

ku. Następny model będzie dwa razy cieńszy 

i będzie trzy razy dłużej działał na baterii. Na-

stąpi ewolucja, nie wymieranie gatunku.

Dotychczas, gdy miałem przeczucie, że 

przez dzień może mi się przydać kompu-

ter, pakowałem do torby iPada. Dzisiaj lądu-

je w niej MacBook.

Niestety, Apple nie przewidziało wszystkie-

go – w ich sklepach brakuje luster dla osób 

interesujących się modą bardziej niż typo-

wy geek.

Mamy Apple Watche. Nie było to łatwe, ale są 

i testujemy je specjalnie dla Was. W majowym 

iMagazine znajdziecie wstęp do tego, co będzie-

cie mogli znaleźć za kilka dni w wydaniu specjal-

nym naszego magazynu, w pełni poświęconym 

sprytnemu zegarowi z Cupertino.

Mamy też najnowszego i najlżejszego MacBooka 

– testujemy go wszechstronnie, żeby sprawdzić, 

w jakim kierunku zmierza Apple i czy jest to wła-

ściwy kierunek.

Osobiście zapraszam do lektury wywiadu z Dan-

nym Haikinem z Bowers & Wilkins.

Oczywiście to nie wszystkie tematy, jakie poru-

szamy w bieżącym numerze. Mam nadzieję, że 

będziecie mieli co czytać w czasie zbliżającego 

się, długiego weekendu.

Miłej majówki z lekturą iMagazine!

Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA MICHAŁ ZIELIŃSKI

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

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


http://youtu.be/pstXU4WQhWE
http://harmankardon.com
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mophie juice pack 
do iPhone 6 Plus 
obudowa ochronna 
z wbudowana baterią 
o pojemności 2600 mAh

do 120% 
dodatkowej 

energii

do 100% 
dodatkowej 

energii

do 60% 
dodatkowej 

energii

mophie juice pack air 
do iPhone 6 
obudowa ochronna 
z wbudowaną baterią 
o pojemności 2750 mAh

mophie juice pack 
plus do iPhone 6 
obudowa ochronna 
z wbudowaną baterią 
o pojemności 3300 mAh

Energia
ochrona

http://www.cortland.pl/index.php?cid=0&subcats=Y&type=extended&pname=Y&sort_by=popularity&match=all&q=juice+pack+iPhone+6&dispatch=products.search
http://ispot.pl/produkty.html?query=mophie
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APPLE ODRZUCIŁO 
APLIKACJĘ KOMPATYBILNĄ 
Z PEBBLE PRZEZ POMYŁKĘ 
Jak informowaliśmy wcześniej, twórcy aplikacji dla smart-

zegarka Pebble donoszą o problemach z dodawaniem 

swoich programów do App Store. Jak się okazało, całe za-

mieszanie powstało przez pomyłkę.

David Pierce z serwisu Wired skontaktował się z Apple 

i potwierdził, że decyzja była błędem, a firma nie planuje 

zmieniać swojej polityki odnośnie produktów Pebble. 

Czytaj dalej...

MACBOOK PRO I AIR 
W KOLORZE
Nowe, 12-calowe MacBooki pojawiły się 

w trzech wersjach kolorystycznych. Inne 

modele również mogą tak wyglądać, dzięki 

polskiej firmie WeFix.

WeFix oferuje usługę anodowania obu-

dowy komputera w jednym z dostępnych 

kolorów. 

Czytaj dalej...

WYNIKI FINANSOWE APPLE 
ZA Q2 2015
Drugi kwartał finansowy Apple dobiegł końca. Tra-

dycyjnie już zakończony został ogłoszeniem wy-

ników finansowych firmy. Po niezwykle udanym 

pierwszym kwartale przyszła pora na trochę spokoj-

niejsze trzy miesiące.

Pomimo tego w porównaniu do analogicznego 

okresu w zeszłym roku Apple odnotowało wzrosty.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/04/25/apple-odrzucilo-aplikacje-kompatybilna-z-pebble-przez-pomylke/
http://imagazine.pl/2015/04/17/macbook-pro-i-air-w-kolorze/
http://imagazine.pl/2015/04/27/wyniki-finansowe-apple-za-q2-2015/
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JBL proponuje swoim klientom wyjątkowe koszulki wyrażające muzyczne emocje. Każdy kto 

w dniach 13.04 – 30.06.2015 dokona zakupów produktów JBL na kwotę minimum 1500 zł brutto 

(na jednym paragonie) w autoryzowanych salonach, może dostać wyjątkową koszulkę graficz-

nie przedstawiającą jeden z sześciu gatunków muzycznych: rock, jazz, hip-hop, reggae, blues, 

muzyka klasyczna. Koszulki z limitowanej edycji zostały przygotowane specjalnie dla JBL i nie są 

dostępne w sprzedaży. 

Co trzeba zrobić żeby dostać koszulkę z grafiką wybranego gatunku muzycznego? Po doko-

naniu zakupu na łączną kwotę 1500 zł brutto (na jednym paragonie) należy przesłać do siedzi-

by firmy kopię paragon (JBL; Al. W. Korfantego 141B; 40-154 Katowice lub info@jbl.com.pl). Ko-

nieczne jest podanie modeli i numerów seryjnych zakupionego sprzętu oraz swojego adresu. 

Należy też zdeklarować jaki jest nasz ulubiony gatunek muzyczny oraz pożądany rozmiar ko-

szulki. Paragon powinien zostać dostarczony najpóźniej do 13 lipca 2015 roku. Następnie pozo-

staje już tylko czekać aż prezent dotrze do nas pocztą.

Projekty koszulek oglądać można na stronie internetowej oraz na Facebooku. 

Jaki jest Twój ulubiony gatunek muzyczny? Rock, jazz, hip-hop, reggae, blues, a może muzyka 

klasyczna? Już teraz możesz zdobyć wyjątkową koszulkę, która wyrazi Twoje muzyczne emocje!

ZDOBĄDŹ WYJĄTKOWĄ KOSZULKĘ JBL!

mailto:info%40jbl.com.pl?subject=koszulka
http://jbl.com.pl
http://facebook.com/JBLPoland
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WWDC 2015 OFICJALNIE 
8-12 CZERWCA 
Dzisiaj Apple ogłosiło termin, w którym odbędzie się co-

roczna konferencja dla programistów iOS i OS X. Uczest-

nicy zjadą się do San Francisco 8 czerwca, a spotkania 

potrwają do piątku, 12 czerwca.

Szykujcie się 8 czerwca na kolejną edycję iChwili!

Czytaj dalej...

NOWY MACBOOK 
ROZŁOŻONY PRZEZ 
IFIXIT
Konstrukcja nowego MacBooka jest zdecydo-

wanie bliższa urządzeniom mobilnym pokroju 

tabletów niż bardziej tradycyjnym kompute-

rom. iFixit rozłożyło go na części, co pozwoliło 

dojść do kilku interesujących wniosków.

Czytaj dalej...

APPLE PRZYJAZNE 
ŚRODOWISKU
Apple znamy oczywiście najbardziej od 

strony sprzętu. Teraz możemy się dowie-

dzieć czegoś więcej o stosunku tej firmy 

do ochrony środowiska.

http://imagazine.pl/2015/04/14/wwdc-2015-oficjalnie-8-12-czerwca/
http://imagazine.pl/2015/04/15/nowy-macbook-rozlozony-przez-ifixit/
https://www.youtube.com/watch?v=o5WYvFOMtAA
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JAK WYTRZYMAŁE JEST SZKŁO W APPLE WATCH SPORT? 
Decydując się na stalową odmianę Apple Watcha, dostajemy ekran przykryty szafirowym szkłem, które jest 

praktycznie nie do zarysowania. Jednak tańszy model Sport musi zadowolić się szkłem Ion-X. I być może 

wielu osobom to wystarczy.

Czytaj dalej...

LUKA BEZPIECZEŃSTWA 
W OS X I IOS
Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to lepiej zaktuali-

zujcie Wasze systemy do najnowszych wersji.

Otrzymaliśmy informacje od zespołu Kaspersky 

Lab, że zarówno OS X, jak i iOS mają lukę w jądrze 

Darwin, które stanowi część obu systemów. Spra-

wia to, że urządzenia będą podatne na ataki DoS, 

które mogą nawet doprowadzić do zawieszenia.

Czytaj dalej...

OFFICE LENS 
– SKANER NA IOS 
ZINTEGROWANY 
Z PAKIETEM OFFICE
Aplikacje pakietu Office sukcesywnie prze-

noszone są z Windows na iOS. Ostatnio do-

łączyła do nich kolejna. Office Lens służy do 

skanowania tekstu i przenoszenia go do in-

nych aplikacji Microsoftu.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/04/22/jak-wytrzymale-jest-szklo-w-apple-watch-sport/
http://imagazine.pl/2015/04/11/luka-bezpieczenstwa-w-os-x-i-ios/
http://imagazine.pl/2015/04/04/office-lens-skaner-na-ios-zintegrowany-z-pakietem-office/


TP-LINK rozszerza rodzinę produktów Archer o dwa nowe routery – Archer C8 i Archer C9. Oba 

modele kierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, szukających wydajnych roz-

wiązań sieciowych, w pełni zgodnych z najnowszymi standardami i technologiami bezprzewo-

dowej transmisji danych. 

Archer C9 to wyjątkowe urządzenie nie tylko ze względu na nowoczesny, niebanalny design, ale 

również specyfikację techniczną. Dzięki jednoczesnej transmisji w wolnym od zakłóceń paśmie 

5GHz oraz transmisji w tradycyjnym paśmie 2.4GHz, do dyspozycji dostajemy 1900Mb/s mak-

symalnej łącznej przepustowości dla strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, gier onli-

ne i innych wymagających zastosowań biurowych lub domowych. Za płynną obsługę połączeń 

przewodowych i bezprzewodowych oraz sprawne zarządzanie podłączonymi urządzeniami USB, 

odpowiada dwurdzeniowy procesoDrugi z routerów TP-LINK, Archer C8, pod względem wydaj-

Oryginalny design, dwa pasma transmisji, pełna zgodność ze standardem 802.11ac, technologia kierunkowej 

transmisji danych oraz wbudowany port USB 3.0 – to podstawowe cechy nowych routerów TP-LINK.

TP-LINK ARCHER C8/C9 – NOWE ROUTERY DLA 
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW 
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ności tylko w niewielkim stopniu ustępuje flagowemu modelowi oferując sumaryczną wydaj-

ność na poziomie 1750 Mb/s.

Oba zaprezentowane produkty z serii Archer wyposażone są w dwa wbudowane porty USB, 

w tym jeden zgodny ze standardem USB 3.0 (dziesięciokrotny wzrost wydajności w porówna-

niu do USB 2.0). Dzięki temu możemy udostępniać drukarki, dane oraz multimedia urządzeniom 

w domowej sieci oraz, przy użyciu funkcji serwera FTP, przez Internet.

Oprócz wydajnej transmisji WiFi, routery Archer C9 i C8 doskonale sprawdzą się jako serce wydaj-

nej sieci przewodowej. Dzięki gigabitowemu portowi LAN/WAN oraz trzem gigabitowym por-

tom LAN mamy gwarancję szybkiego i niezawodnego przesyłania dużych ilości danych. 

W obu routerach zastosowano także technologię kierunkowej transmisji bezprzewodowej. Jej 

działanie polega na automatycznym lokalizowaniu łączących się z routerem urządzeń, a następ-

nie zwiększenia siły sygnału nadawanego w ich kierunku. Zapewnia to większą wydajność i sta-

bilność połączeń WiFi.

Routery TP-LINK Archer C9 i C8 są już dostępne w sprzedaży odpowiednio za za 629PLN 

i 549PLN. Oba modele objęte są 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym. 
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MOPHIE SPACE PACK DLA 
IPHONE’ÓW 6 ORAZ IPADA MINI
iPad to ostatnie urządzenie, które potrzebowałoby dodatko-

wej baterii. Większa pamięć jest jednak zawsze mile widziana 

– dzięki nowemu Space Packowi od Mophie, na tablecie Apple 

możemy uzyskać dodatkowe 128 GB miejsca.

W ofercie Mophie pojawił się Space Pack dla iPhone’a 6, 6 Plus 

oraz dla iPada mini. O ile akcesorium tego typu było dostępne 

już dla starszych wersji iPhone’a, to w przypadku iPada jest to 

całkowita nowość.

Czytaj dalej...

PONAD 1500 APLIKACJI W APP STORE Z LUKĄ BEZPIECZEŃSTWA
Przed premierą App Store Steve Jobs mówił, że zewnętrzne aplikacje na iPhonie obniżą bezpieczeństwo sys-

temu. Obawę tę potwierdza opublikowany w poniedziałek raport, z którego wynika, że ponad 1500 aplikacji 

w sklepie ma poważną lukę bezpieczeństwa. Pozwala ona na przejmowanie danych takich jak hasła czy nu-

mery kont bankowych.

Czytaj dalej...

RESEARCHKIT 
WYSTARTOWAŁ
ResearchKit, zaprezentowany na ostatniej kon-

ferencji Apple, ma za zadanie zbierać informacje 

o zdrowiu użytkowników urządzeń z iOS i umożli-

wić ich przetwarzanie przez instytucje medyczne. 

Kilka dni temu został on udostępniony wszystkim 

zainteresowanym.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/04/09/mophie-space-pack-dla-iphoneow-6-oraz-ipada-mini/
http://imagazine.pl/2015/04/21/ponad-1500-aplikacji-w-app-store-z-luka-bezpieczenstwa/
http://imagazine.pl/2015/04/15/researchkit-wystartowal/
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Niemiecka nagroda RedDot po raz pierwszy została przyznana w 1954 roku. RedDot to naj-

większy i najbardziej prestiżowy konkurs dla projektantów na świecie. Nagroda w kategorii 

„Product Design” stanowi wyróżnienie innowacyjności produktu, wysokiej funkcjonalności, er-

gonomii oraz trwałości.

W tegorocznym konkursie było 4928 zgłoszeń od projektantów oraz firm z 56 krajów na całym 

świecie. Jury konkursu, składające się z 38 sędziów, osobiście testowało wszystkie nominowane 

produkty, debatując i dyskutując nad wyborem laureatów. Słuchawki RHA T10i zostały jednym 

z tegorocznych zwycięzców RedDot 2015 za, jak to ujęto, „bezkompromisową fachowość i wy-

jątkową odwagę…w stosunku do najbardziej uznanych w branży”.

Komentując tę nagrodę, Lewis Heat, dyrektor RHA, powiedział: - Jesteśmy zachwyceni uzna-

niem, z jakim spotkały się T10i wygrywając szczególną nagrodę, jaką jest RedDot. Bycie doce-

nionym przez panel sędziowski podkreśla nasze staranie w dostarczaniu najlepszego dźwięku, 

wykorzystując innowacje techniczne i przykładając wyjątkową wagę do wysokiej klasy designu.

Flagowe RHA T10i są wysokiej klasy słuchawkami dokanałowymi (IEM - in ear monitors) zbiera-

jącymi na całym świecie nagrody za pionierskie wykorzystanie technologii wytłaczanej ciśnie-

niowo stali, rozwiązań akustycznych oraz jakości wykonania. Mające swoją premierę w zeszłym 

roku T10i wykorzystują składane ręcznie przetworniki, obudowy ze stali nierdzewnej, dopaso-

wany przewód wokół ucha oraz system filtrów, umożliwiających dostrojenie brzmienia do indy-

widualnych preferencji słuchacza.

REDDOT DESIGN AWARD: PRODUCT DESIGN 2015 DLA 
SŁUCHAWEK RHA T10I

Dokanałowe 

słuchawki RHA T10i 

zostały laureatem 

tegorocznej edycji 

nagrody RedDot 

Design Award: 

Product Design 2015.
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Włoski producent celuje ze swoją ofertą w osoby aktywne, uprawiające sporty ekstremalne 

i potrzebujące mieć ze sobą swojego iPhona lub iPada nawet w najtrudniejszych warunkach.

Armor-X cechuje bardzo wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne poprzez zasto-

sowanie dwóch warstw obudowy - gumy absorbującej uderzenia oraz wytrzymałego plasti-

ku. Obudowa jest szczelnie zamknięta, dzięki czemu spełnia wymogi normy IPX-7 (zanurze-

nie na głębokość 1m przez 30 minut) jednocześnie nie ograniczając dostępu do przycisków 

ani ekranu oraz umożliwiając korzystanie z TouchID.

W ostatnim czasie, na naszym rodzimym rynku pojawiła się nowa marka 

wyspecjalizowana w profesjonalnym zabezpieczeniu naszych iPhonów i iPadów 

- Armor-X.

ARMOR-X - NOWY GRACZ NA RYNKU POLSKIM
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W zestawie do iPhone 5/5s/6/6Plus użytkownik 

otrzymuje specjalną przejściówkę umożliwiają-

cą bezpieczne podłączenie słuchawek bez po-

trzeby rozszczelnienia obudowy oraz praktyczny 

karabińczyk.

Wszystkie obudowy - zarówno dla iPhonów jak 

i iPadów - posiadają wbudowany uniwersalny sys-

tem mocowania X-Mount. X-Mount to cały eko-

system akcesoriów i dodatków umożliwiają-

cy przyczepienie naszych urządzeń do rowerów, 

opasek naramiennych, mocowań samochodo-

wych itp.

Armor-X w Polsce reprezentuje sklep iamstore.

eu. W czerwcowym iMagazine przeczytacie pełny 

test i recenzję obudów. Tym czasem warto zajrzeć 

na polski fanpage Armor-X na Facebooku.

https://www.facebook.com/pages/Testuj-Armor-X/1461258250784251?fref=ts
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A JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY SPORT?
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Jak mawiają aktywni sportowcy i amatorzy biegania czy triathlonu – sezon treningowy trwa cały 

rok, ale w kwietniu rozpoczynają się już pierwsze maratony, a kolejne miesiące, aż do paździer-

nika, obfitują w różnego rodzaju zawody sportowe. Dla przygotowujących się do nich weekend 

majowy w zasadzie niczym nie różni się od pozostałych, a plan treningowy musi zostać wykona-

ny bez względu na wszystko. Nieważne czy pada deszcz, czy świeci słońce – sport uczy wytrwa-

łości i konsekwencji.

Jeśli jednak ktoś wybiera się biegać czy jeździć na rowerze w czasie deszczu, to przydadzą się 

dobre słuchawki sportowe – odporne na pot i wilgoć, doskonale dopasowane do ucha, a do 

Weekend majowy zapowiada nam się średnio – ma być podobno deszczowo. Choć z prognozami 

nigdy nie wiadomo i aura może nas jeszcze zaskoczyć, to dla osób trenujących przed tegorocznymi 

maratonami, biegami czy triathlonami majowy deszcz nie jest żadną przeszkodą. 
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tego bezpieczne. Doskonałym wyborem są w tej sy-

tuacji Yurbuds powered by JBL. Wielość modeli słu-

chawek sportowych tej marki gwarantuje, że każdy 

znajdzie tu coś dla siebie. Każdy model odporny jest 

na pot, a seria Adventure dodatkowo przeznaczona 

jest do użytku zewnętrznego i wodoodporna. Dzię-

ki temu doskonale nada się do treningu w deszczu. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa istotne jest też 

to, że słuchawki Yurbuds powered by JBL nie izolu-

ją zupełnie od świata zewnętrznego, a zatem biega-

jąc w mieście usłyszymy na przykład nadjeżdżający 

samochód.

Po co muzyka w czasie treningu? Badania udowod-

niły, że właśnie muzyka może zwiększyć intensyw-

ność naszego treningu nawet o 15%. To dużo. Poza 

tym zwyczajnie wpływa pozytywnie na nasze sa-

mopoczucie. Do tej pory jednak dziewięć na dzie-

sięć osób słuchających muzyki w czasie treningu, na-

rzekało na złe dopasowanie słuchawek do ucha oraz 

ich wypadanie. Założyciele Yurbuds powered by JBL 

mocno wzięli sobie do serca te dane, a dodatkowo 

postawili na konsultacje z klientami. W ten sposób 

wypracowali patenty, które dziś stanowią o unikal-

ności tych słuchawek sportowych. W kontekście nie-

pewnego pogodowo weekendu majowego warto 

przyjrzeć się wspomnianej już serii Adventure. Obej-

muje modele Venture Duro, Venture Talk, Venture 

Pro, Explore Talk oraz Explore Pro i zaprojektowana 

została do aktywnego stosowania w czasie trenin-

gów na wolnym powietrzu. Wszystkie modele tej se-

rii są w pełni wodoodporne i wyposażone w techno-

logię QuikClik, czyli magnesy ułatwiające transport 

oraz proste łączenie na szyi lub wokół części ubra-

nia. Przetworniki, które umieszczono w słuchaw-
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kach, mają 15 mm średnicy i są dynamiczne, a ich pa-

smo przenoszenia to 20 Hz – 20 kHz. Kolorystyka 

serii również jest charakterystyczna. Połączenie in-

tensywnego pomarańczowego z szarym daje efekt 

przyciągający wzrok i przykuwający uwagę, co uła-

twia bycie widocznym. Każdy model wyposażono 

w dwa rozmiary nakładek.

Jeśli zatem planujecie mniej lub bardziej intensywne 

treningi w najbliższy weekend, warto zastanowić się 

nad zakupem dobrych słuchawek sportowych.

Ceny:
Venture Duro: 249 zł
Venture Talk: 329 zł
Venture Pro: 429 zł
Explore Talk: 329 zł
Explore Pro: 429 zł
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Od 2004 roku do konkursu Galileo Masters zgłoszono łącznie około 2500 projektów. Spośród 

nich wyłoniono ponad 200 zwycięzców i finalistów. Wiele z tych projektów zostało następnie 

wprowadzonych na rynek przez nowo powstałe firmy. W Polsce dotychczas odbyły się dwie 

edycje. Organizacja konkursu przyczynia się do międzynarodowej ekspansji polskich osiągnięć 

w dziedzinie globalnych systemów nawigacyjnych (GNSS, Global Navigation Satellite System). 

Do końca czerwca każdy zainteresowany może przesłać swój projekt lub pomysł, który potem 

zostanie oceniony przez grono ekspertów. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, ze-

społy, przedsiębiorstwa, a także placówki naukowe i edukacyjne. Finaliści otrzymają nagro-

Masz pomysł na aplikację? 1 kwietnia ruszył konkurs, którego patronem medialnym 

jest iMagazine, na innowacyjne pomysły wykorzystania nawigacji satelitarnej 

w polskiej edycji Galileo Masters – European Satellite Navigation Competition.  Na 

wyróżniające się aplikacje związane na przykład z medycyną, bezpieczeństwem 

w transporcie drogowym lub lotniczym, czy rozrywką, czekają atrakcyjne nagrody! 

KONKURS GALILEO MASTERS PO RAZ TRZECI W POLSCE 
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dy pieniężne, staże i szkolenia, wirtualne biura i przestrzenie coworkingowe, a także mentoring 

przygotowujący do pozyskania inwestycji. Warto też pamiętać, że nagroda główna na poziomie 

ponadregionalnym to 20 000 euro.

Rejestracja i składanie propozycji odbywa się przez oficjalną stronę konkursu: www.galileo-ma-

sters.eu (wyłącznie w języku angielskim). Przedstawiciele oficjalnego organizatora polskiej edy-

cji konkursu, zespół Blue Dot Solutions przeprowadzi w kilku miastach Polski spotkania informa-

cyjne na temat Galileo Masters. Szczegółowa lista miejsc, gdzie odbędą się spotkania, zostanie 

wkrótce opublikowana na dedykowanej stronie internetowej edycji krajowej. 

W zeszłorocznej polskiej edycji konkursu wygrał projekt aplikacji przekonującej użytkowników 

do większej aktywności w różnych aspektach życia codziennego (www.hyent.co). Bardziej roz-

rywkowy charakter przedstawiała aplikacja Fields of War, w tej chwili przechodząca ostatnie te-

sty przed wdrożeniem. Ponadto w Galileo Masters w Polsce pojawiły się aplikacje zwiększające 

bezpieczeństwo na morzu (www.navdec.com) czy w lotnictwie (nagroda specjalna Niemieckiej 

Agencji Kosmicznej).

„Otacza nas obecnie w świecie rzeczywistym duża ilość rozmaitej infrastruktury i procesów, 

choćby transportowych, których funkcjonowanie może zostać poprawione dzięki aplikacjom 

wykorzystującym nawigację satelitarną” – mówi Hubert Bartkowiak, organizator konkursu. „Dla-

tego namawiamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, a także do zapoznania się z przy-

kładami wielu aplikacji na stronie głównej konkursu”, dodaje.

W 2014 roku konkurs Galileo Masters odbył się w 26  regionach, a pula nagród wyniosła ponad 

1 milion euro. Nadesłano wtedy 413 zgłoszeń z prawie 50 krajów. Przyznano siedem nagród spe-

cjalnych, finansowanych m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA, Niemiecką Agencję Ko-

smiczną DLR, oraz Europejską Agencję Nawigacji Satelitarnej GSA.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji konkursu, znajduje się na stronach: www.gali-
leo-masters.pl/2015 i www.poland.galileo-masters.eu.

http://galileo-masters.pl/2015
http://galileo-masters.pl/2015
http://galileo-masters.pl/2015
http://poland.galileo-masters.eu


http://www.testuj-armor-x.pl


DOMINIK ŁADA, WSPÓŁPRACA: NORBERT CAŁA I KINGA OCHENDOWSKA
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NAJLEPSZY GŁOŚNIK TO NIE TEN, 
KTÓRY DAJE NAJWIĘCEJ, LECZ 
TEN, KTÓRY ZABIERA NAJMNIEJ
WYWIAD Z DANNYM HAIKINEM, DYREKTOREM MARKI W BOWERS & WILKINS

Najlepszy głośnik to nie ten, który daje najwięcej...
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Dominik Łada: Zacznijmy od cytatu. Prawie 
50 lat temu John Bowers powiedział: „Najlep-
szy głośnik to nie ten, który daje najwięcej, lecz 
ten, który zabiera najmniej”. Czy to hasło jest 
ciągle żywe w Waszej firmie?
Danny Haikin: Tak, John Bowers był bardzo sil-

ną osobowością. Podobne jak inni ludzie, którzy 

tworzą biznes. Musiał mieć dynamikę, żeby stwo-

rzyć firmę, musiał zdobyć umiejętności związane 

ze sprzedażą, marketingiem itp. Był więc człowie-

kiem o wielu talentach. Historie, które słyszę od lu-

dzi, którzy z nim pracowali, dotyczą głównie jego 

obsesji związanej ze szczegółami. Zatem, mówiąc 

wyłącznie z luźnej perspektywy – to stwierdzenie 

jest jak najbardziej ważne dla tego, jakie świadec-

two chcemy pokazać na rynku i co chcemy osią-

gnąć. Akustyka to rodzaj specyficznej poddywizji 

inżynierii. Bardzo łatwo powiedzieć, że powinieneś 

skoncentrować się na uzyskaniu jak najmniejszej 

straty w sensie technicznym, co oznacza, że głośnik 

nie powinien mieć żadnej własnej osobowości. Jest 

niewolnikiem tego, co dostarczają mu kable, czy-

li muzyki. W praktyce to bardzo trudne, ponieważ 

głośnik jest z samej swojej natury przedmiotem 

kompromisu. Wymaga zrozumienia wielu czynni-

ków i tworzenia najlepszych możliwych kompro-

misów w sprawie tego, co dzięki niemu słyszymy. 

Nawet pomimo tego, że nigdy nie osiągnie ideal-

nego odwzorowania – nigdy nie zostanie stworzo-

ny taki głośnik, który nic nie traci w procesie. Każ-

dy materiał, jakiego użyjemy do budowy takiego 

   /   WYWIAD   /   Najlepszy głośnik to nie ten, który daje najwięcej...



30

urządzenia, będzie od czasu do czasu rezonował. 

Chyba że nastąpi fundamentalna zmiana w mate-

riałoznawstwie i fizyce jako takiej. Każdy materiał 

generuje jakiś dźwięk. Więc z głośnikiem tak wła-

ściwie próbujemy zrobić coś, co jest prawie surre-

alistyczne. Próbujemy odtworzyć trójwymiarowe 

wydarzenie muzyczne przy pomocy czterech pła-

skich, poruszających się dysków. Celem więc jest, 

by sam głośnik był jak najbardziej bezbarwny, by 

nie wchodził w interakcję z muzyką, by całkowi-

cie jej podlegał. Musimy uwzględnić szeroką gamę 

różnych czynników – jest przestrzeń, bo każda mu-

zyka jest nagrywana w jakiejś przestrzeni, jest gra-

matura instrumentów, jest muzykalność w muzyce 

– to jedna z najtrudniejszych rzeczy – bo jeśli ktoś 

zacznie grać na pianinie w tym pokoju, to poza sa-

mym dźwiękiem wydobywającym się z pianina, są 

jeszcze indywidualne umiejętności grającego, into-
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nacja. To wszystko zostanie zgubione, jeśli nie zabezpieczymy tych detali w trakcie przesyłania 

ich z płyty do głośnika znajdującego się na ścianie.

Bowers & Wilkins to z jednej strony kultowe systemy muzyczne, które możemy znaleźć 
w najlepszych studiach nagraniowych, a z drugiej słuchawki P3. Które produkty są dla 
firmy ważniejsze?
Mówiąc z punktu widzenia marki, nasi inżynierowie mają w firmie wiele do powiedzenia. John 

Bowers umarł na raka. Wiedząc, że umiera, umieścił dwóch inżynierów w radzie nadzorczej fir-

my, by mieć pewność, że względy komercyjne nie przesłonią kwestii inżynieryjnych. Ta spu-

ścizna jest ciągle obecna we współczesnej polityce firmy. W związku z tym nasi inżynierowie 

prawdopodobnie odmówiliby pracy nad czymś, co 

ich zdaniem nie spełnia kryteriów urządzenia pro-

dukującego właściwą jakość dźwięku. Bez wzglę-

du na to, czy pracują nad małym głośnikiem BT, nad 

wysokiej klasy systemem kinowym czy nad zwykły-

mi słuchawkami, ich motywacja jest za każdym ra-

zem identyczna – to są ci sami ludzie i często sto-

sują w tych produktach takie same lub podobne 

rozwiązania. Są rzeczy, których nie robimy i któ-

rych nie zrobilibyśmy nigdy. Patrząc na rynek z sze-
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rokiej perspektywy, jest wiele produktów, które moglibyśmy wykonać szybko i zarobić na nich 

masę pieniędzy. Nie robimy tego, ponieważ te produkty znajdują się poniżej poziomu, jaki so-

bie wyznaczyliśmy i z którym czujemy się dobrze. To zaleta bycia niezależną firmą – właściwie 

mamy tylko jednego właściciela i w związku z tym nie ma ciśnienia generowanego przez wielu 

inwestorów.

Czy to ciągle rodzinna firma?
Nie, nie jesteśmy już rodzinną firmą, ale mamy jednego właściciela i niewielki wkład z ze-

wnątrz. Sam właściciel jest głównym akcjonariuszem. Jest bardzo zaangażowany w firmę.

Czy właściciel należy do rodziny Johna Bowersa?
Nie, Joe Atkins wykupił firmę od rodziny Johna Bowersa kilka lat po jego śmierci. Interesu-

je go prawdziwy sukces, a prawdziwym sukcesem dla naszej firmy jest tworzenie świetnych 

produktów. Nie rządzą nim wyniki finansowe ani oczekiwania inwestorów. W związku z tym 

nie ma u nas tego nacisku, któremu często ulegają inne firmy – by produkować wszystko i ro-

bić na tym tak duże pieniądze, jak to tylko możliwe. Z czysto komercyjnego punktu widzenia, 

w większości krajów tradycyjne hi-fi to dojrzała kategoria sprzętu, która osiągnęła swój szczyt 

na przełomie lat 80. i 90. W tym czasie sprzedawaliśmy dziesiątki tysięcy takich urządzeń. Ry-

nek ten został zastąpiony użytkownikami kupującymi głośniki sieciowe i dla iPodów. Jeśli kto-

kolwiek jest zainteresowany rozwijaniem swojego biznesu, musi dostosować się do tendencji 

rynku. Obecnie są to słuchawki, które zajmują ogromną jego część.

Jakich słuchawek Pan używa?
Oczywiście naszych! Prywatnie używam P3, ponieważ dużo chodzę. W P3 fajne jest to, że są 

bardzo lekkie i jednocześnie pozwalają na przedostawanie się wystarczającej ilości dźwięku ze 

świata zewnętrznego, aby można było usłyszeć na przykład nadjeżdżający samochód. Moż-

na je również złożyć i schować do kieszeni. To bardzo wygodne. To są moje ulubione słuchaw-

ki, chociaż dźwięk P5 jest dużo bogatszy, ładniejszy. Używałem ich dzisiaj rano, kiedy jeździłem 

na rowerze, chociaż nie jest to zalecane. W takich sytuacjach powinno się słyszeć przynajmniej 

trochę z tego, co dzieje się dookoła. Właśnie słuchawki, urządzenia z Wi-Fi i Bluetooth oraz sys-

temy samochodowe to ta część naszych produktów, która rośnie najszybciej.

Odnośnie systemów samochodowych – kilka tygodni temu otrzymaliśmy notkę praso-
wą, informującą, że część Bang & Olufsen zajmująca się systemami samochodowymi zo-
stała wykupiona przez firmę Harman Kardon.
Tak, widziałem tę informację.
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W tej informacji, pochodzącej od Harman Kardon, była wzmianka, że obok wielu innych 
systemów samochodowych, mają oni również dział Bowers & Wilkins.
My nie jesteśmy zainteresowani produkcją głośników samochodowych. Powodem tego jest 

wyłącznie fakt, że to coś zupełnie innego niż to, czym się zajmujemy. Zdecydowaliśmy o tym 

wiele, wiele lat temu. Jest zbyt dużo czynników, które musielibyśmy wziąć pod uwagę, zbyt 

wiele testów. Musimy przyjąć, że system może wylądować w samochodzie, który spędzi na-

stępne 25 lat na Syberii, w temperaturze −25 stopni. My jesteśmy w projektowaniu. Sprawia-

niu, że głośniki brzmią dobrze. Jesteśmy dobrzy w produkcji naszych własnych rzeczy tam, 

gdzie rozumiemy zmienne i mamy nad nimi kontrolę. Z kolei Harman jest dobry w produk-

cji skierowanej właśnie na rynek systemów samochodowych, są liderem na tym rynku. Nasi 
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i ich inżynierowe pozostają w bliskiej, bardzo ści-

słej współpracy. Dlatego udzielamy im naszej li-

cencji intelektualnej na projekty, które oni potem 

produkują.

To znaczy, że produkują niektóre modele sys-
temów samochodowych pod marką Bowers & 
Wilkins?
Tak, produkują wszystkie nasze systemy 

samochodowe.

To znaczy, że nowe systemy Bowers & Wilkins 
dla Volvo i Jaguara będą produkowane przez 
Harman Kardon?
Tak, będą produkowane przez Harman Kardon. Tak 

w zasadzie w przygotowanie takiego przedsięwzię-

cia zaangażowane są trzy zespoły. My jesteśmy od-

powiedzialni za projekt produktu, włączając w to 

wybór wzmacniaczy, zastosowane technologie, 

cyfrowe przetwarzanie sygnału. Harman Kardon, 

wspólnie z firmą samochodową, są odpowiedzial-

ni za wykonanie tego projektu, my go dostraja-

my i doskonalimy, ponieważ dostrajanie indywidu-

alne jest bardzo dużą częścią tego typu projektów 

dźwiękowych. Jest to proces absolutnie niezbędny, 

wymaga bowiem zrozumienia wszystkich kompro-

misów i umiejętności poruszania się w ich zakresie. 

Myślę, że to podoba się naszym klientom, ponie-

waż otrzymują dostęp do naszej wiedzy, umiejęt-

ności i marki, a jednocześnie mają do czynienia 

z właściwym dostawcą tego typu urządzeń i lide-

rem rynku, którym jest Harman Kardon.

Wracając do tematu – chyba już nic nie zatrzy-
ma odwrotu od plików z muzyką na rzecz syste-
mów streamingowych, szczególnie odkąd po-
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trafią przesyłać muzykę w formacie bezstratnym. Czy Bowers będzie integrował systemy 
streamingowe w swoich bezprzewodowych głośnikach?
Sposób, w jaki pracujemy, z punktu widzenia strategii technologicznej, zakłada, że tak jak to 

zdecydowaliśmy wiele lat temu, jesteśmy przede wszystkim firmą elektroakustyczną. Jesteśmy 

dobrzy w projektowaniu technologii, rozumieniu dźwięku, robimy wiele badań we wszystkich 

dziedzinach związanych z dźwiękiem. Wpływa to na to, co jesteśmy w stanie zaprojektować. To, 

czego nie mamy, to oprogramowanie – nie zatrudniamy olbrzymiego zespołu programistów. 

Nie chcemy stać się firmą, której podstawą działania jest oprogramowanie. Znajdujemy więc 

sposoby, żeby kupić tę technologię z zewnętrznych źródeł. Bez względu na to, czy jest to coś 

tak prostego jak interfejs BT, czy jest to cała platforma przeznaczona do streamowania muzy-

ki. Aktualnie jest to AirPlay od Apple oraz Bluetooth. Mamy siostrzane firmy, działające na rynku 

elektroniki. Razem zastanawiamy się, co zrobić, z przyszłościowego punktu widzenia. Nie chce-

my dzielić naszych klientów ze względu na to, w jaki sposób muzyka dostarczana jest do na-

szych głośników. Dlatego prawdopodobnie podejmiemy w tym zakresie partnerską współpra-

cę z jakąś firmą.

Wspomniał Pan o Bluetooth. Czy uważa Pan, że technologia AirPlay przewyższa Blueto-
oth aptX?
Myślę, że kiedy przesyłasz dane w sieci Wi-Fi albo przez BT, albo nawet przez kabel, ostatecz-

nie ważna jest latencja i to, jak precyzyjnie jesteś w stanie odwzorować dane po drugiej stro-

nie. Dodatkowo, w następnej kolejności wchodzimy w różnice w funkcjonowaniu. Bluetooth 

jest według mnie dobrym, prostym rozwiązaniem. Niektórzy pracują nad Bluetooth Mesh, ale 

moim zdaniem przed tym rozwiązaniem jeszcze daleka droga.

To otwarty format, dostępny dla wielu producentów.
To otwarty format, ale ktoś jest jego właścicielem. (śmiech)

Oczywiście. Mam na myśli, że AirPlay to rozwiązanie, które jest dostępne wyłącznie dla 
produktów Apple, podczas gdy BT czy BT aptX jest dostępny dla wszystkich.
To bardzo proste rozwiązanie. Myślę, że doskonale sprawdza się w przypadku połączenia po-

między telefonem i głośnikiem, znajdującymi się w tym samym pokoju. Albo telefonem w kie-

szeni i słuchawkami. Robi to naprawdę dobrze. Myślę, że to, czego oczekują klienci w szerszym 

tego słowa znaczeniu, to lepsze domowe studio dźwiękowe, lepsza muzyka oraz zaawanso-

wany interfejs użytkownika, który wymaga podłączenia urządzenia w dużo bardziej rozwinię-

ty sposób. Nie sądzę, żeby Bluetooth był w stanie dostarczyć coś, co może konkurować z tego 

typu zaawansowanymi sieciami. Oczywiście, jeśli tego potrzebujesz. Wielu ludzi tego nie ocze-
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kuje. Jeśli cofniemy się do lat 70., część ludzi używała głośników i było to dla nich wielkie prze-

życie, a część miała po prostu zwykłe odtwarzacze. Oczywiście, bardziej ekscytujący jest, 

z punktu widzenia posiadania zaawansowanego systemu nagłośnienia w każdym pokoju, 

dużo bogatszy dźwięk, niesamowite interfejsy od różnych dostawców oraz fantastyczne rze-

czy, które można z nimi zrobić – na przykład synchronizować muzykę pomiędzy urządzenia-

mi i pomieszczeniami. Myślę, że w tym zakresie nie kierujemy się żadną konkretną filozofią, po 

prostu odpowiadamy na potrzeby rynku i staramy się tworzyć rozwiązania, które zadowalają 

naszych klientów.

Czy możemy więc oczekiwać Zeppelin wyposażonego w technologię Bluetooth?
Nigdy nie udzielam komentarzy na temat produktów, które nie zostaną za chwilę wypuszczo-

ne na rynek. Mogę wypowiadać się na temat tych produktów, których data wypuszczenia na 

rynek jest bardzo bliska. W tym przypadku tak nie jest, więc nic nie mogę zdradzić. (śmiech)

Oczywiście, rozumiem (śmiech). Pytam, bo produkt jest na rynku od roku i został za-
opatrzony w moduł AirPlay.
Uważam, że tego typu produkty powinny być zaopatrzone w jak najwięcej możliwych interfej-

sów. Świat nie opiera się na jednym źródle muzyki. Ludzie korzystają z wielu źródeł. Więc ogól-

nie, w im więcej interfejsów możesz zaopatrzyć produkt, tym lepiej.
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Wspomniał Pan o synchronizacji. Czy to oznacza, że firma planuje jakieś rozwiązania 
z gatunku multi-room ?
Oczywiście, zawsze pracujemy nad nowymi rzeczami.

Obserwuję innych producentów, którzy wprowadzają na rynek takie rozwiązania. Jest 
to dla mnie znak, że są one pożądane i zyskują popularność.
Wszyscy staramy się osiągnąć podobne rezultaty. Jeśli spojrzymy na listę życzeń każdego 

z osobna, wszystkie byłyby takie same. W sytuacji idealnej wszyscy oczekują po pierwsze bra-

ku kabli, wysokiej jakości, świetnego interfejsu użytkownika, obsługi wszystkich serwisów mu-

zycznych na świecie i możliwości robienia tego z własnej sypialni. Naszym rozwiązaniem jest 

podpięcie się pod rozwiązania stworzone przez innych i skoncentrowanie się na tym, co ro-

bimy naprawdę dobrze, czyli na dźwięku. Jeśli chcielibyśmy robić wszystko, to albo czekała-

by nas eksplozja, albo nie mielibyśmy czasu na to, żeby zajmować się dźwiękiem. A po to przy-

chodzą do nas nasi klienci.

Jeśli rozmawiamy o rozwiązaniach bezprzewodowych i uzyskiwaniu takich samych re-
zultatów co inni producenci, czy możemy się spodziewać bezprzewodowych słuchawek 
z redukcją szumów od Bowersa? Widzieliśmy kilka zapowiedzi od innych producentów, 
w których istniejące już modele zostały wyposażone w takie funkcje. Czy zobaczymy 
nowe P7?
Nie, P7 są przeznaczone dla ludzi, którzy oczekują najwyższej jakości dźwięku. Tacy ludzie 

będą prawdopodobnie oczekiwać kablowego rozwiązania. Ale owszem, planujemy wypusz-

czenie słuchawek bezprzewodowych w niedalekiej przyszłości i o tym mogę opowiedzieć. Je-

śli chodzi o redukcję szumów, zrobimy to wtedy, kiedy będziemy w stanie osiągnąć poziom 

podobny do tego, który uzyskują najlepsi. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

Czyli ta technologia nie jest jeszcze gotowa w zakresie rynkowym?
Inne firmy, nie tak wiele z nich – w końcu recenzujecie te technologie, więc sami wiecie naj-

lepiej – mają po jednej stronie redukcję szumów, a po drugiej – jakość dźwięku. Jeśli mamy 

wprowadzić redukcję szumów, musi to być zrobione naprawdę dobrze. A najlepsi na rynku są 

naprawdę dobrzy. Oczywiście wszędzie jest kompromis dotyczący jakości dźwięku, ale chcie-

libyśmy osiągnąć ten poziom, zanim stworzymy produkt. To bardzo zdradliwy temat, bo trze-

ba wziąć pod uwagę wiele czynników. Redukcja szumów stoi niejako w opozycji do tego, czym 

jest czystość i wierność odwzorowania dźwięku.
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Oczywiście, jest to produkt dla innego segmen-
tu rynku. Jednak np. Bang & Olufsen dostarcza 
produkt wyposażony w tę funkcję. I to produkt, 
który brzmi dobrze i wygląda dobrze, a dodat-
kowo, w razie potrzeby, możemy redukcję szu-
mów wyłączyć.
Tak. Oczywiście. Tak.

Zmieńmy nieco temat. Bardzo ciekawym przed-
sięwzięciem jest Society of Sound, ale można 
zauważyć, że jakby traci swój impet. Czy Socie-
ty of Sound jeszcze ma rację bytu?
Strona www projektu nie wygląda specjalnie do-

brze, ale muszę przyznać, że oceniam projekt na 

podstawie tego, jak dużo ludzi ją odwiedza i ta licz-

ba aktualnie wzrasta. Jednak wygląd strony jest 

problemem. Ze strony artystycznej zaprezentowa-

liśmy wiele fantastycznych rzeczy. Projekt zdecy-

dowanie nabiera impetu. Problem w tym, że tak 

naprawdę nie jesteśmy wielką firmą i kiedy masz 
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do zrobienia mnóstwo rzeczy w tym samym czasie, czasem musisz zdecydować o pewnych 

priorytetach.

Może nam Pan w takim razie opowiedzieć o Maserati?
To fajny projekt. Nasz związek z Maserati trwa od dwóch lat. W ramach świętowania mieliśmy 

kilka interesujących pomysłów. Rozmawiałem z inżynierem z Ferrari, który projektuje silniki do 

Maserati. Uparcie udowadniał mi, że silniki Ferrari są inaczej tuningowane i wydają z siebie inny, 

wyższy dźwięk. Natomiast dźwięk silników Maserati jest dużo łagodniejszy i przypomina muzy-

kę. Więc wysłałem mu maila z zapytaniem, czy ktoś kiedyś eksperymentował z tymi dźwiękami. 

Był bardzo zaintrygowany, a muszę powiedzieć, że to jeden ze sławniejszych inżynierów w Fer-

rari. Więc zrobiliśmy testowe nagranie, zatrudniliśmy do tego inżyniera – specjalistę od dźwię-

ku, a potem wpadliśmy na kilka pomysłów dotyczących mikrofonów, ponieważ jeśli nagrywasz 

muzykę, jest rzeczą oczywistą, że inaczej nagrywasz perkusję, inaczej gitarę a inaczej fortepian. 

W przypadku samochodów nie ma takich wytycznych. Co najwyżej umieszcza się mikrofon 

na zewnątrz samochodu. Jednak nas naprawdę interesowało dotarcie do tego dźwięku, z po-

głębionego punktu widzenia. Mieliśmy więc kilka mikrofonów przy samym silniku, kilka na ze-

wnątrz, kilka w wydechu. Samego nagrania silnika dokonaliśmy w specjalistycznym warsztacie, 

następnie zabraliśmy samochód na Abbey Road, gdzie stworzyliśmy muzykę tak, by harmonij-

nie komponowała się z dźwiękiem silnika. Całość wyszła bardzo ładnie, to przyjemna muzyka.

Innym wynikiem tego projektu były słuchawki P5 Maserati?
Tak, to była seria limitowana. Umieściliśmy na nich logo Maserati oraz użyliśmy podobnych ma-

teriałów i kolorów. Rzeczywiście, niezbyt często zdarza się, że firmy chcą wspólnie wykonać taki 

projekt. Ale Włosi są pełni energii, więc ten projekt dostarczył nam wiele radości. Mieliśmy kil-

ka wydarzeń z tej okazji, chyba 7, w różnych krajach – Ameryce, Chinach, Japonii, połączonych 

z prezentacją stworzonej przez nas muzyki.

Ostatnie pytanie: kiedy według Pana uda się 
spełnić marzenia Johna Bowersa i stworzyć gło-
śnik idealny, odtwarzający dźwięk w absolutnie 
perfekcyjny sposób? Czy to możliwe?
Myślę, że gdybyśmy wzięli stworzony przez nas sys-

tem audio z roku 1976 i porównali go ze współcze-

snym produktem, najciekawsze byłoby to, że system 

z 1976 roku nadal brzmiałby bardzo dobrze. Co ozna-

cza, że ta stara przecież technologia nadal jest bar-
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dzo, bardzo dobra. Nasze dzisiejsze, najlepsze produkty nie mogłyby być stworzone w tam-

tych czasach, jednak nadal czerpiemy właśnie z tamtych rozwiązań. Kultura jest tym, co trwa.

John Bowers miał wielu inżynierów, którzy dla niego pracowali. Był przekonany, że powinni-

śmy mieć dział uniwersytecki, zajmujący się badaniami. Stworzono taki dział. Ci inżynierzy 

współpracowali z nim. Ogółem nasza firma jest wyjątkowa pod tym względem, bo nie przy-

pominam sobie inżyniera, który by z niej odszedł. Większość z nich pracuje tu przez całe ży-

cie. Przez 17 lat, kiedy tu jestem, dwóch odeszło na emeryturę, ale to nie to samo. I pomimo 

tego, że są na emeryturze, nadal przychodzą do firmy na kilka godzin w tygodniu i zajmują się 

badaniami. John Bowers stworzył tę kulturę. Jeśli jesteś inżynierem akustycznym, to wspania-

łe miejsce do pracy. Laboratorium znajduje się mniej więcej 10 mil od głównej siedziby firmy, 

w hrabstwie Sussex. Ludzie rozwijają te dawne pomysły, sprawiają, że ewoluują. Stare pomysły 

i nowe pomysły w rzeczywistości wyglądają bardzo podobnie przez ostatnie 3 dekady pomi-

mo tego, że na początku większość muzyki należała do gatunku muzyki klasycznej, a obecnie 

pojawiło się wiele nowych gatunków, takich jak dance, rock itp. Kultura się zmieniła i w kon-

sekwencji zmieniły się również głośniki – muzyka rockowa na głośniku z lat 70. nie brzmiała-

by specjalnie dobrze, bo byłyby dla niej zbyt „grzeczne i uprzejme”. Na współczesnym sprzę-

cie możemy odtwarzać zarówno muzykę klasyczną, jak i dance. To się zmieniło. Jednak kultura 

sprzętu i kultura firmy pozostała.

Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę.
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

BUNNY THE STAR – CENY RÓŻNE
W ostatnim czasie coraz większą popularnością cie-

szą się niszowe marki odzieżowe, powodem tego 

z pewnością jest chęć wyróżnienia się każdej z nas. 

Jedną z takich marek jest Bunny The Star. Ubrania tej 

marki uszyte są z najwyższej jakości włoskich tkanin, 

a w jej ofercie znajdziecie zarówno odzież do biura, 

na spacer, jak i wykwintną kolację. Moim zdaniem to 

propozycja wyjątkowo wygodnego, nietuzinkowego 

stylu, na którym poznała się już niejedna celebrytka.

Z całą kolekcją możecie zapoznać się w jednym z kil-

kunastu dostępnych butików, których listę znajdzie-

cie na stronie producenta.

PMD PERSONAL MICRODERM – OK. 500 ZŁ 
Salony kosmetyczne wprowadzają do swoich ofert coraz 

bardziej skomplikowane zabiegi, a producenci sprzętu ko-

smetycznego coraz więcej drobnych zabiegów przenoszą 

do naszych domów. Tak właśnie jest z PMD Personal Mi-

croderm, czyli domowym urządzeniem do przeprowadze-

nia mikrodermabrazji. Propozycja ta jest o tyle ciekawa, że 

wykonanie zabiegu nie wiąże się z posiadaniem ogrom-

nej specjalistycznej wiedzy. Razem z urządzeniem otrzymu-

jemy trzy końcówki o różnej mocy ścierania, więc łatwo je 

dopasować do rodzaju skóry. Dzięki dostarczonym dwóm 

głowicom urządzenia można używać również do ciała.

Dla niej 42
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PHILIPS STEAM & GO 
– OK. 400 ZŁ
Nie należę do miłośników 

prasowania. Powiem wię-

cej – ja tego po prostu nie 

znoszę. Tak było do mo-

mentu, kiedy nie poznałam 

Steam & Go – ręcznego ste-

amera do ubrań. Dzięki nie-

mu, za pomocą pary, bez 

konieczności rozstawiania 

deski do prasowania, cze-

kania, aż żelazko się nagrze-

je, szybko i łatwo wyprasu-

jesz ubrania, pozbędziesz 

się z nich niechcianych za-

pachów oraz bakterii. Do-

datkowo nie musisz już 

obawiać się o uszkodzenie 

delikatnych tkanin. Moim 

zdaniem to rewelacyjne 

urządzenie, które spraw-

dzi się również podczas wy-

jazdów wakacyjnych. Minu-

sem jest to, że nie wszystko 

z jego pomocą uda się wy-

prasować, duże zagniecenia 

będą wymagały użycia tra-

dycyjnego żelazka.
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ZIPPO RUGGED LATERN – OK. 300 ZŁ
Zippo to jedna z najbardziej rozpoznawa-

nych marek świata, która do tej pory szer-

szej publiczności była znana tylko z zapalni-

czek. To jednak tylko ułamek produktów tej 

marki. Możemy kupić też noże Zippo, Gril-

le Zippo, zegarki Zippo oraz świetną lamp-

kę. Zbudowana jest oczywiście na bazie 

wysokiej jakości LED-ów, wysyłających stru-

mień światła do 220 lumenów. Mamy trzy 

tryby świecenia, a ten najbardziej oszczędny 

gwarantuje 12 godzin na jednym ładowaniu 

wbudowanej baterii litowo-jonowej. Latar-

ka jest upadko- i wodoodporna oraz potrafi 

wysyłać sygnał SOS.

CASIO ZEGAREK Z KALKULATOREM – OK. 200 ZŁ
W sieci, wszędzie, gdzie tylko się udasz, możesz prze-

czytać o „smart-zegarkach”. Jeśli masz lat 30+, to mo-

żesz mieć niemiłe wrażenie, że już to skądś znasz. O tak, 

przecież dostałem taki na komunię! Potrafił grać me-

lodyjki, miał wbudowany kalkulator i potrafił zapamię-

tać kilka numerów telefonicznych, których wpisanie na 

jego klawiaturze było prawie niemożliwe. Ale to było 

ponad 20 lat temu! Teraz Was zaskoczę, taki zegarek cią-

gle można kupić, nowy i to za 200 zł. Chcecie pokazać, 

jak macie wyje… jak macie gdzieś dzisiejszą technologię 

– szukajcie np. Casio Databank DBC-611-1DF.

Dla niego

NOMAD CLIP – OK. 150 ZŁ
Kabel do ładowania iPhone’a to rzecz prosta. Wrzucamy go na dno 

torby i nie przejmujemy się nim do czasu, kiedy po raz kolejny mu-

simy go użyć. I akurat wtedy nie możemy go znaleźć. Trudno so-

bie wyobrazić dla niego inną, bardziej eksponowaną rolę. A jed-

nak powstał Nomad Clip, rewelacyjnie wyglądający karabińczyk 

z ukrytym kablem USB-Lightning, który możemy mieć zawsze 

przy sobie, bo jego wygląd aż się prosi, aby przypiąć go bezpo-

średnio do spodni czy też torby i użyć go jako elementu naszego 

„outfitu”. Doskonale też się sprawdzi w roli breloka do kluczy.

44



www.mpfirma.pl

op
ro

gr
am

ow
an

ie 
dl

a F
irm

 n
a O

SX

http://mpfirma.pl


   /   FELIETONY   /   46I tak wszyscy kupicie Apple Watcha

N

I TAK WSZYSCY KUPICIE 
APPLE WATCHA

KINGA OCHENDOWSKA

Nie, nie kupiłam jeszcze Apple Watcha, nawet go nie zamówiłam, chociaż mo-

głam. Gdyby Apple udostępniło go zaraz po pierwszej konferencji, pewnie na-

tychmiast znalazłby się na moim nadgarstku. Z czasem jednak pojawiły się re-

fleksje i wątpliwości – nie odnośnie samej przydatności tego produktu, bo tu 

dyskutować nie będę, ale w kwestii kompromisów, na jakie będziemy musieli się 

zgodzić, kupując jego pierwszą wersję. Mowa oczywiście o baterii, eksploatacji, 

podatności na uszkodzenia i czasokresie życia produktu, który nie jest jeszcze 

do końca znany. Dlatego też z zainteresowaniem śledzę doniesienia naszych re-

dakcyjnych kolegów, opowiadających o tym, jak sprawują się ich zegarki.

Wiemy już, że z samą baterią nie jest najgorzej, ale wiemy też, że w modelu 

42 mm bateria jest nieco lepsza niż w 38 mm. To dla mnie istotna informacja, bo 

planowałam zakup mniejszego zegarka. Wiemy też, że stalowy model rysuje się 

jak każdy inny – kto ma, ten wie. Kto nie wie – afera gotowa. Wiemy też, że w tej 

chwili zegarek dość znacznie drenuje baterię w telefonie – to kolejny przykład, 

który upewnia mnie, że dokonałam właściwego wyboru, wstrzymując się z za-

kupem. Mój 5s prawdopodobnie miałby z tym problem, dlatego zanim zakupię 

zegarek od Apple, będę musiała przeskoczyć na 6.

Ale nie o tym chciałam dzisiaj napisać – o samym zegarku przeczytacie u tych 

z naszych kolegów, którzy go już mają. W tej chwili najbardziej interesuje mnie 

Jesteśmy już po premierze aWatcha i jak każdy prototypowe urządzenie ze stajni Apple 

wzbudzą on wiele kontrowersji.
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ogólny odbiór produktu przez użytkowników, czyli wrażenie, które wywołał 

na rynku. I muszę powiedzieć, że nie różni się ono specjalnie od tego, co moż-

na było obserwować za każdym razem, gdy Apple wypuszczało prototypowy 

produkt.

Oczywiście duża grupa użytkowników stwierdza, że jest to produkt „nie dla 

nich”. Uśmiecham się na myśl, że to samo mówiono o pierwszym iPhonie 

i pierwszym iPadzie. Ba! Sama nawet wyraziłam taką opinię w stosunku do tego 

pierwszego. Gdy pojawił się iPad, byłam już ostrożniejsza w ferowaniu opinii, 

chociaż dość długo czekałam z zakupem. Nie jestem osobą, która lubi mieć ga-

dżety tylko dlatego, żeby je mieć. Lubię, jak przedmioty mają przeznaczenie. 

Wstyd się przyznać, ale po dość impulsywnym zakupie iPada przez ponad rok 

leżał nieużywany na półce, zanim spłynęło na mnie ostateczne olśnienie i włą-

czyłam go w konkretnym celu do domowego setupu. Myślę, że tak samo bę-

dzie z zegarkiem. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne potrzeby, dlatego 

sam przedmiot musi być dość uniwersalny i pozwalać na szeroki zakres perso-

nalizacji. Dlatego część z nas będzie używała go do celów biznesowych, część 

do celów fitnessowych, a jeszcze inni – czysto rozrywkowych. Ale wydaje mi się 

(i jestem pewna, że się nie mylę), że w kwestii zegarka nie ma już odwrotu, nie 

jest to produkt, który zniknie z rynku. Następny model będzie dwa razy cień-

szy i będzie trzy razy dłużej działał na baterii. Nastąpi ewolucja, nie wymieranie 

gatunku.

Kiedy ucichnie wrzawa i rynek przywyknie do obecności aWatcha, nastąpi ko-

lejny etap, który zwykle jest bardziej ekscytujący niż sam przedmiot. Ewolucja 

usług. To dokładnie to, co sprowokował pierwszy iPhone. Na początku nie bar-

dzo wiedzieliśmy, do czego miałby służyć, bo nie było przeznaczonych dla nie-

go usług. Zbudowanie tej bazy zajęło kilka lat, ale dzisiaj praktycznie wszystkie 

drobne czynności możemy wykonać bez użycia komputera. I teraz część z tych 

funkcji może przejąć aWatch. Pomyślmy o wszelkiego rodzaju biletach, które do-

dajemy do PassBooka. Pomimo tego, że wielu producentów ciągle bagatelizuje 

jego istnienie, zegarek może sprawić, że powróci do łask. Będziemy mogli dzięki 

niemu zakupić bilet tuż przed przyjazdem autobusu czy pociągu, czy wejściów-

kę w drzwiach kina. Popularyzacja zegarków sprawi, że będziemy mogli się nimi 

posiłkować podczas wizyty u lekarza czy w trakcie rozmowy z osobistym trene-

rem fitness. Po raz kolejny Apple udostępnia nam urządzenie, które samo w so-

I tak wszyscy kupicie Apple Watcha
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bie jest niczym, a cały jego potencjał drzemie w rynku i tym, do czego będzie 

on w stanie je wykorzystać.

Dlatego ani mi się śni twierdzić, że zegarek od Apple nie jest dla mnie. Jedy-

ne, co mam im za złe, to liczba możliwych kombinacji. Aluminiowy, stalowy, Edi-

tion… No dobra, zapomnijmy o Edition. Aluminiowy czy stalowy, duży lub mały. 

Pasek. W końcu to urządzenie o osobistym charakterze. Dlatego czekam, aż sy-

tuacja na rynku się unormuje i będzie wiadomo konkretnie, jakie wady i zalety 

ma każdy z dostępnych modeli.

Nie ukrywam, że nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła przetestować swój 

własny zegarek i zobaczyć, do jakich czynności uda mi się go zaprząc. Z pewno-

ścią może zastąpić mojego JawBone UP w zakresie mierzenia aktywności i prze-

szkadzać w śniadaniu, pokazując wiadomości od RedNacza. Reszta jest tajemni-

cą i czekam z niecierpliwością, co zrobią z nim dostawcy różnorakich usług.

Wracając do początkowego twierdzenia, mogę powiedzieć jedno: prędzej czy 

później każdy z Was będzie miał aWatcha lub inną formę inteligentnego zegar-

ka tak samo jak teraz większość z Was ma smartfony. W ciągu niecałych 10 lat 

zmieniła się zupełnie nasza kultura użytkowania urządzeń elektronicznych i po-

winniśmy się spodziewać, że pojawienie się aWatcha będzie tylko kolejnym mo-

torem do wprowadzania bardziej zaawansowanych, bardziej codziennych roz-

wiązań. Złośliwi powiedzą, że przecież na rynku są już inteligentne zegarki, 

Apple nie jest pierwsze na liście. To nie szkodzi – odpowiadam. Gdy Apple poka-

zało pierwszego iPhone’a, na rynku były już „inteligentne” telefony. Ale dopie-

ro pojawienie się produktu Apple spowodowało prawdziwy bum i rozpaliło wy-

obraźnię zarówno użytkowników, jak i dostawców usług. Bo Apple nie bawi się 

w drobne kroczki i wypuszczanie półproduktów, testujących rynek i znikających 

potem w odmętach zapomnienia. Apple konstruuje produkty raz a dobrze i je-

stem przekonana, że w testach są już dwa kolejne modele aWatcha. Trzymajcie 

się za portfele.

Z rozsądku czekam na opinie, gdzieś tam serce się wyrywa. Tak, Wasze też. 

Może jeszcze o tym nie wiecie, ale Wasz zegarek już na Was czeka.

Możecie mi wierzyć.

santee76

I tak wszyscy kupicie Apple Watcha

http://www.twitter.com/santee76
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APPLE WATCH JEST 
WAŻNIEJSZY, NIŻ MYŚLISZ

PAWEŁ LUTY

Kiedy słyszę zarzuty dotyczące Apple Watcha, to wydają mi się one takie… przy-

ziemne. Jedni psioczą, że jest brzydki. Cóż, kwestia gustu. Inni natomiast wieszają na 

nim psy, bo jego bateria potrzebuje conocnego ładowania. Tym odpowiadam, że je-

żeli zależy im na długo trzymającej baterii, to zawsze mogą sobie kupić tradycyjny 

zegarek. Albo Nokię 3310.

Jest też taka grupa, która podnosi, że przecież ten produkt nie jest niczym rewolu-

cyjnym, ponieważ diametralnie nie zmienia niczyjego życia, a na pewno nie osoby, 

która tak pisze czy mówi. Jestem skłonny się z tym zgodzić. To nie jest urządzenie, 

które wywraca życie do góry nogami. Zastępujemy jeden większy ekran kolejnym, 

acz mniejszym? Być może.

To najbardziej osobiste urządzenie, jakie firma Apple kiedykolwiek stworzyła, gdyż 

śledzi bardzo intymne parametry, jest noszone na ciele i można za jego pomocą wy-

syłać rytm naszego serca? Ależ oczywiście, że tak. Jednak to nie jest aż tak ważna 

sprawa, jeżeli chodzi o Apple Watch.

Smartzegarek Apple to gamechanger, ponieważ on nie ma być częścią elektroniki 

użytkowej, lecz świata mody – podnoszą niektórzy. I oni, już, już zbliżają się do sed-

Nie wiem, jak było w Waszym przypadku, ale kiedy zaczęły się pre-ordery Apple Watcha, mój 

feed na Twitterze zdominował ten jeden produkt rodem z Cupertino. Pisali o nim prawie 

wszyscy. Tylko drobna grupka hejterów jakoś pominęła temat. Niesłusznie.
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na tego, dlaczego akurat to urządzenie powinno przykuwać naszą jak największą 

uwagę, dlaczego z zapartym tchem powinniśmy wyglądać pierwszych oficjalnych 

danych sprzedażowych pokazujących sukces bądź porażkę Watcha.

Doniesienia głoszące, że w pre-orderze w samych Stanach Zjednoczonych popyt na 

Apple Watcha ustalił się na poziomie miliona sztuk, są ważne, ponieważ jeśli porów-

na się je z tym, kiedy sprzedano milionowego iPoda, iPhone’a czy iPada (pierwszej 

generacji, rzecz jasna), to oko bieleje. Ale wypada zauważyć, że każdą z premier wy-

mienionych wyżej urządzeń rozdziela cała era w rozwoju rynku nowych technologii.

Zatem dlaczego Apple Watch jest ważniejszy niżby się wydawać mogło? Ponie-

waż to urządzenie jest tylko wstępem, preludium, początkowym etapem na dro-

dze giganta z Cupertino do zrewolucjonizowania istotnego rynku. I nie mam tu wca-

le na myśli rynku gadżetów ubieralnych czy jakkolwiek to nazwiemy. Jeśli okaże się, 

że Apple uda się sprzedać Watcha w dziesiątkach milionach sztuk ogółem, a w wie-

lu tysiącach sztuk Watcha Edition, to otwiera to drogę firmie kierowanej przez Tima 

Cooka do rynku towarów luksusowych. Nie mam tu na myśli wyłącznie high-endo-

wych urządzeń. Mam tu na myśli biżuterię, drogie garnitury szyte na miarę, jachty, 

unikatowe perfumy, wille i rezydencje, najdroższe cygara i najznamienitsze trunki.

Najnowszy iPhone czy iPad w Polsce może wydawać się towarem luksusowym. Ale 

to nie są produkty luksusowe. One nie podlegają zjawisku nazywanemu paradoksem 

Veblena lub teorią dóbr luksusowych. Ekonomista Thorsten Veblen zauważył pewną 

zależność – otóż są takie towary, a konkretnie są towary luksusowe, na które popyt 

wzrasta wraz z ceną. Różnią się one tym od podstawowych towarów, że w wypadku 

tych drugich popyt rośnie wraz ze spadkiem cen. Tłumacząc prościej, towar luksuso-

wy sprzedaje się lepiej po wyższej cenie, ponieważ jest wyznacznikiem statusu.

I Apple, dzięki Watchowi Edition, może otworzyć sobie podwoje rynku towarów luk-

susowych, oczywiście jeżeli pokaże, że potrafi taki towar skutecznie sprzedać. Jak ta 

sztuka ekipie Tima Cooka się uda, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za parę lat fir-

ma Apple pokazała światu inne dobra luksusowe. Chociażby samochody.

P.S. Tak, puenta tego tekstu jest inspirowana artykułem Davida Pierce’a, który ukazał 

się na łamach magazynu „Wired”.

PawelLuty

Apple Watch jest ważniejszy, niż myślisz

http://www.twitter.com/PawelLuty
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NEIN! NEIN! 
FOTOGRAFIEREN 
IST VERBOTEN!

Nein! Nein! Fotografieren ist Verboten!

D

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowy Jork!
Do dzisiaj pamiętam premierę iPada 2 w Nowym Yorku. Ogromne ilości ludzi. 

Napięcie. Każdy z aparatem w ręce. Feta! Szaleństwo! Oczywiście udałem się do 

flagowego sklepu przy 5th Avenue – szklanego kubika nie mogłem sobie od-

puścić. Miałem przynajmniej dziesięć kilogramów sprzętu na plecach w moim 

plecaku i nie zawahałem się go użyć. Kolejne noce po premierze były spo-

kojniejsze jeśli chodzi o liczbę klientów, więc rozpocząłem zdjęcia od zapyta-

nia się pracownika o to czy nie ma nic przeciwko jeśli będę fotografował wnę-

trze. Spojrzał wtedy na sporych rozmiarów Nikkora 14-24 f/2.8G podpiętego 

pod puszkę i powiedział mi, że obiektyw zapowiada ciekawe kadry. Poprosił też 

o linki do zdjęć jeśli je wrzucę gdzieś do internetu. Następnie oprowadził mnie 

po sklepie i pokazał kilka ciekawych, jego zdaniem, kadrów.

Linki oczywiście podesłałem po czym dowiedziałem się, że pracownicy regular-

nie przeglądają 500px i Flickr w poszukiwaniu ciekawych ujęć.

W NYC zwiedziłem większość Apple Store’ów i w żadnym nie zabroniono mi 

fotografować, ale w każdym poproszono mnie, abym nie robił zdjęć klientom 

– całkowicie zrozumiałe.

Fotografowałem w wielu Apple Store’ach na świecie. Robiłem zdjęcia samym sklepom, 

pracownikom i produktom w nich. Pytałem się o pozwolenie i zawsze mnie zachęcano, a raz 

nawet proszono o linki do zdjęć. Ale w Apple Store w Altmarkt-Galerie w Dreźnie porządek 

musi być.
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Londyn!
W stolicy Anglii przy okazji zwiedzania również obskoczyłem kilka sklepów Ap-

ple i tutaj też nie miałem żadnych problemów ze strony pracowników – wszy-

scy byli przemili i pomagali jak tylko mogli. Jeden z nich nawet zaoferował, że 

pójdzie ze mną do sklepu operatora Three za rogiem, bo akurat nie mieli pre-

-paidów na stanie.

Drezno
Ze wszystkich sklepów Apple to w Dreźnie gościłem najczęściej. To tutaj kupo-

wałem na premierach wiele modeli iPhone’ów i iPadów. To tutaj reklamowałem 

kurz w obiektywie 5-tki. Obsługa była w zasadzie bez zastrzeżeń poza premie-

rą bodajże iPhone’a 5S kiedy to zaraz po zakupie chodziłem jeszcze po sklepie 

szukając akcesoriów, których w Polsce nie było. Zamieszanie wtedy było oczy-

wiście ogromne, bo ochrona wpuszczała tylko po kilka osób na raz, a handla-

rze dodatkowo kombinowali jak tu kupić ich największą możliwą ilość. Jeden 

z pracowników wtedy zapytał się mnie czy już kupiłem iPhone’a i nie czekając 

na odpowiedź powiedział, że jeśli tak to czy mógłbym wyjść, aby zrobić miej-

sce innym. Odpowiedziałem, że potrzebuję jeszcze paru minut na zakup akce-

soriów i jak skończę to wyjdę. Nie przejąłem się tym specjalnie, bo “zadyma” 

była naprawdę duża i wszyscy w niebieskich koszulkach byli zestresowani, tym 

bardziej że tłum napierał na sklep z każdej strony. Przypomniałem sobie zresztą 

o tym dopiero po niemiłym wydarzeniu sprzed dwóch dni, kiedy to udałem się 

na przymiarkę Apple Watcha.

Apple Watch
Dnia 11/04/2015 pojawiłem się w Apple Store, aby obejrzeć i ewentualnie przy-

mierzyć Apple Watcha. Dojechałem o 10:30 rano, pół godziny po otwarciu skle-

pu, i tłum w środku już liczył kilkadziesiąt osób. Byłem niestety umówiony do-

piero na 16:00 i nie miałem zamiaru tak długo czekać, więc udałem się z żoną 

do wystawek z zamocowanymi na stałe Apple Watchami. Zauważyłem wie-

le znajomych twarzy, w tym Thomasa, który niedawno wymieniał Iwonie iPho-

ne’a 5 na nowego. Uśmiechnęliśmy się do siebie. Widziałem też starszego Pana, 

który był wyższy stanowiskiem od reszty pracowników – szefa szefów aku-

rat nie było. Znałem ich z wcześniejszych wizyt i wyraz twarzy tego pierwsze-

go sugerował, że i mnie rozpoznał. Jak tylko zwolniło się miejsce przy wystawce 

ze stalowym Apple Watchem to spojrzałem się porozumiewawczo na innego 

Nein! Nein! Fotografieren ist Verboten!
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Pana w niebieskiej koszulce, którego znałem z widzenia i który był akurat zaję-

ty pomaganiem przy przymiarce Apple Watcha przez starszą panią. Delikatne 

kiwnięcie głową odebrałem jako przyzwolenie na robienie zdjęć. Mnóstwo lu-

dzi wokół miało zresztą w rękach iPhone’y i kompakty, i cykali bez opamiętania 

– w końcu pierwszy raz mieli okazję zobaczyć na żywo Apple Watcha. Zrobi-

łem bodajże jedno zdjęcie i wziąłem się za filmowanie Apple Watcha iPhonem. 

Po parunastu minutach udałem się do dużego stołu wokół którego stało mnó-

stwo ludzi czekających w kolejce na przymiarkę. Obok niego znajdował się dru-

gi, w którym pod szkłem były wystawione wszystkie modele smartzegarka, 

w tym Edition. Nie zauważyłem go wcześniej ze względu na szczelną ścianę lu-

dzi wokół niego. Wyjąłem więc ponownie aparat i zdążyłem zrobić dwa lub trzy 

zdjęcia…

– Schowaj ten aparat! – krzyknął młody pracownik sklepu, który akurat poma-

gał klientowi założyć Apple Watcha. Pani spojrzała na niego lekko zdziwiona, 

a moje oczy prawdopodobnie wyglądały jak pięciozłotówki.

Chwilę później zaczepił mnie Pan z iPodem touch i zapytał czy mamy umó-

wione spotkanie na przymierzenie zegarka. Odpowiedziałem, że tak, ale do-

piero na 16:00 i prawdopodobnie się na niego nie załapiemy, bo nie planuje-

my tak długo tutaj zostać. Odpowiedział, że mogę się teraz zapisać u niego na 

nowy termin – wpisałem stosowne informacje do jego iPoda. Poprosił mnie 

o poczekanie nie dłużej niż kwadrans, a po dziesięciu minutach przejął nas inny 

pracownik, którego również pamiętałem z wcześniejszych wizyt do sklepu. 

Spędziliśmy z nim kolejny kwadrans i pozwolił on nam robić zdjęcia naszych 

nadgarstków z założonym Apple Watchem – skończyło się na tym, że Iwo-

na “cykała” zdjęcia, bo ja skupiłem się na samych bransoletach, które bardziej 

mnie zainteresowały niż sam zegarek.

Po zakończeniu przymiarki i miłej pogawędce ponownie wróciliśmy do sto-

łu z wszystkimi modelami wystawionymi za szkłem blatu. Ponownie wyjąłem 

aparat i nie zdążyłem nawet złapać ostrości kiedy przyjazny niegdyś Thomas 

z drugiej strony stołu krzyknął…

– Ej! Mój kolega coś Ci mówił o robieniu zdjęć! – wrzasnął.

Nein! Nein! Fotografieren ist Verboten!
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Przypomnę, że wokół stołu stało kilkanaście osób robiących zdjęcia.

– A Twój inny kolega mi pozwolił je robić… – odparłem niezrażony, starając się 

zachować przyjazny ton. Aparatu nie schowałem. – Który? – zapytał. Rozejrza-

łem się po sklepie i wskazałem mu go po kilkunastu sekundach, gdy zobaczy-

łem jak wraca z Genius Baru. Thomas oddalił się w jego kierunku.

– Nein! Nein! Fotografieren ist verboten! – krzyknął ktoś, pędząc w moją stronę.

Okazało się, że to wspomniany wcześniej starszy Pan, wyższy stopniem od po-

zostałych pracowników. Podszedł do mnie i powiedział, że już mnie informo-

wano, że nie wolno robić zdjęć. Odpowiedziałem, że poinformowano mnie też, 

że wolno robić zdjęcia, na co nie mógł znaleźć odpowiedzi. Zapytałem się, ko-

rzystając z jego milczenia, dlaczego w takim razie w innych Apple Store’ach nie 

mają z tym problemu, pokazując mu na iPhonie zdjęcia tłumów w Londynie, na 

którym większość osób miała aparaty.

– Bo ja tak mówię! – warknął.

Zapytałem się więc dlaczego ma pretensje do mnie, a nie do ludzi wokół, które 

fotografują to czego mi właśnie zabrania.

– Wiesz co? Wyjdziesz teraz ze sklepu i mam nadzieję, że nigdy więcej już ciebie 

tutaj nie zobaczę! – szeptnął groźnym głosem.

– Poproszę o Twoje imię i nazwisko – odpowiedziałem, cały czas zachowując 

spokój i miły ton (co mi zazwyczaj przychodzi z trudem).

– Wyjdź stąd! – krzyknął.

– Twoje zachowanie jest niedopuszczalne. Nie bój się, więcej mnie już tutaj nie 

zobaczysz. – odparłem chłodno.

Po całym zajściu wysłałem streszczenie całej sytuacji do Apple Retail i na-

dal czekam na odpowiedź. Jeśli takową otrzymam to poinformuję o tym nie-

zwłocznie. Nie mam też specjalnej pretensji o zakaz fotografowania, jeśli tako-

Nein! Nein! Fotografieren ist Verboten!
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wy w ogóle istnieje. Mam natomiast pretensje do tego w jaki sposób panowie 

się do mnie odzywali – taki ton to mogą przyjmować ze swoimi znajomymi lub 

rodziną (którym bym współczuł).

Nie wiem dlaczego ten Pan zachował się tak jak zachował – minę miał kwaśną 

przez cały poranek, więc możliwe, że byłem po prostu jego okazją do wyłado-

wania emocji. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze nigdy w życiu nie byłem 

w ten sposób potraktowany w żadnym sklepie i nie jest to dla mnie akcepto-

walne zachowanie.

Co do Apple Watcha mam nadal więcej pytań niż odpowiedzi, ale wiem, że 

w Apple Store w Dreźnie nie zostawię już ani jednego eurocenta. A trochę ich 

tam zostawiłem przez ostatnich kilka lat.

Nein! Nein! Fotografieren ist Verboten!
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SIŁA SZCZEGÓŁU, CZYLI PRZECHYTRZYĆ 

BIUROKRACJĘ
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Pan PDF przychodzi do pracownika
Firmy ubezpieczeniowe chcą wychodzić naprzeciw swoim klientom. Czasa-

mi jednak wychodzi im to średnio, bowiem pomysł, aby wysyłać do uzupełnie-

nia taką czy owaką deklarację, w – teoretycznie edytowalnym – PDF-ie, bywa 

średni. Chcesz wpisać datę urodzenia w rubryczki, a tu po kliknięciu wyskaku-

ją krzaczki zamiast pola umożliwiającego wpisanie cyfry. Niekiedy wszystko, 

rzecz jasna, działa poprawnie, ale i tak tracisz nad takim dokumentem cenne 

minuty.

Okazuje się, że może być gorzej, bowiem w np. korporacjach często dąży się do tzw. 

uproszczenia procesu przez elektroniczne podpisanie danego dokumentu w wyzna-

czonym do tego polu. Gdzie? Np. w PDF-ie. I co dalej?

Kowalski prosi o Worda
Zrozpaczony Kowalski udaje się do kadr, prosząc o deklarację w Wordzie. Za-

raz, zaraz – ale jak niby w nim ją podpisze? Dobrze, abstrahuję już od mistrzów 

Painta, którzy wkleją sobie narysowany ołówkiem podpis. Nasz Kowalski jest 

zagoniony i nie ma czasu na takie kombinacje. Pozostaje więc wypełnienie 

wszystkiego w edytorze tekstu, o przepraszam – w Wordzie, wydrukowanie 

i oddanie do działu kadr z ręcznym podpisem w celu zeskanowania dokumen-

Znamy to. Pierwszy kwartał roku, każdy chce od nas tysiąca podpisów, deklaracji, 

uzupełnionych tabelek – ot, polski czas rozliczania się ze wszystkiego. Okazuje się, że także 

z umiejętności wykorzystania potencjału naszych Maców.
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tu przez Bogu ducha winną menedżerkę firmy. A wystarczyło pomyśleć ina-

czej, czyli jak?

Nasz Kowalski używa w firmie sprzętu z nadgryzionym jabłuszkiem. Ba, do tego jest 

to MacBook. Używa więc systemu OS X, w którym PDF-y czyta w dobrze Czytelni-

kom znanej aplikacji Podgląd.

Wierny podpis w dwadzieścia sekund
System OS X Yosemite wprowadził bardzo przydatne narzędzie, które umoż-

liwia podpisanie dowolnego dokumentu, wiernym oryginalnemu podpisem 

elektronicznym, który tworzymy za pomocą macbookowego gładzika Magic 

trackpad, Force Touch trackpad lub za pomocą wbudowanej kamery.

Aby złożyć taki podpis, otwórz nieszczęsny PDF 
w Podglądzie.
Następnie zjedź do sekcji, w której powinieneś umieścić autograf. Dla przykła-

du może ona wyglądać tak:

Teraz musimy rozwinąć menu Narzędzia – na belce wybierając walizeczkę. Potem 

odnajdujemy narzędzie Podpisz i rozwijamy jego funkcje. Ukaże się nam lista stwo-

rzonych przez nas podpisów oraz link do utworzenia nowego.

Siła szczegółu, czyli przechytrzyć biurokrację
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Po wybraniu Utwórz podpis wyświetlone zostaną dwie zakładki. Pierwsza z nich 

umożliwi stworzenie podpisu za pomocą gładzika, druga za pomocą kamery 

(opiszę to poniżej).

Jeśli wybierzemy opcję z gładzikiem, to wystarczy palcem (najlepiej małym) złożyć 

podpis na jego powierzchni. Doskonale sprawdzą się też wszelkie rysiki czy długo-

pisy zakończone specjalną gumką umożliwiającą obsługę ekranów dotykowych. Po-

noć można je kupić już w kioskach za grosze. System sam go przetworzy na format 

cyfrowy. Potem całość wystarczy zapisać.

Siła szczegółu, czyli przechytrzyć biurokrację
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Gdy zdecydujemy się na drugą zakładkę i opcję z kamerą, sprawa jest jeszcze prost-

sza. Składamy autograf na kartce, przykładamy ją do kamery naszego MacBooka, 

a system sam czyta, odbija i tworzy jego cyfrową wersję. Proste, prawda?

Potem wystarczy tylko wybrać stworzony podpis z listy, wyskalować i zapisać PDF. 

Zanim pobiegniesz więc, biorąc ze sobą dwudziestu kolegów, do kadr – sprawdź, co 

naprawdę potrafi Twój Mac. Zaoszczędzisz nerwów sobie i innym.

Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, grafik, pa-

sjonat Apple, perfekcjonista
kolaczkrzysztof

Siła szczegółu, czyli przechytrzyć biurokrację

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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PERISCOPE WYNURZONY

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

A kuku, widzę Cię
Idea twórców Periscope jest równie prosta jak sama usługa. Zatrudnijmy za darmo kilkaset mi-

lionów użytkowników iPhone’a i zróbmy z nich reporterów. Reporterów pokazujących świat „tu 

i teraz” – bez montażu, cięć i newsroomu. Mają narzędzie, są chętni i kreatywni? To wystarczy, 

a teraz sio w teren!

Pamiętam jak w ubiegłe wakacje, podróżując ze znajomymi po Polsce, prowadziliśmy 

dyskusję o przyszłości mediów społecznościowych, zwłaszcza Facebooka – w formie, jaką 

dzisiaj znamy. Padały tezy: „W końcu to się znudzi, bo przyjdzie jakaś nowa, lepsza usługa”. 

Daleki dziś jestem od stwierdzenia, że Periscope zastąpi Facebooka, ale z całą pewnością 

zakochałem się w jego idei bez reszty.
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Na studiach dziennikarskich zawsze padają te same pytania: Czym się różni dziennikar-

stwo obywatelskie od bycia blogerem? Jak zostać jednym lub drugim? System szkolnic-

twa wyższego nie nadąża już za rynkiem mediów. Mediów tworzonych z sekundy na se-

kundę. Periscope w pewnym sensie omija tę dyskusje. Masz aparat, masz pomysł, chcesz 

pokazać światu, co się u Ciebie dzieje? Zrób to. Jesteśmy świadkami ewidentnych zmian 

nie tylko w komunikacji interpersonalnej, ale nade wszystko w sposobie segmentowania 

pewnych trendów. Oczywiście, wielu będzie takich, którzy w nieskończoność bronić będą 

poziomu, profesjonalizmu czy wszechstronnego wykształcenia, jakie powinien posiadać 

„dobry” dziennikarz, ale tłum i tak bardziej będzie oczekiwał wszechstronnego spojrzenia 

– czyli prawdy.

Social media przyniosły rewolucję. Wyszliśmy z epoki, gdzie jeden komunikował do wie-

lu – autorytet, głos ludu, a żyjemy w czasach, gdzie wielu komunikuje do wielu. Sam 

zaś szum komunikacyjny (źródło zakłóceń i zniekształceń przekazu), o którym pisali 

w 1948 roku panowie Claude Shannon i Warren Weaver, tworząc model komunikacji inter-

personalnej, zdaje się dziś bardziej pomagać niżeli przeszkadzać atrakcyjności przekazu. 

Dlaczego?

Sprzężenie zwrotne, czyli daj serduszko
Transmisje LIVE w Periscope nie tylko pokazują nam, co dzieje się na drugim końcu Ziemi 

u pani Kate z Manhattanu czy arabskiego szejka, ale pozwalają na żywo zadawać im pyta-

nia. Warunek? iPhone z dostępem do internetu. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w któ-

rej nadawca transmituje nam obraz audio-wideo, natomiast odbiorca przekazu może na 

niego zareagować w sposób bezpośredni: tekstem lub dając danej transmisji serduszko 

jako wyraz swojej aprobaty dla jej reżysera, reportera, pomysłodawcy. Sprzężenie zwrotne 

jest więc często w konsekwencji lawiną przywitań: „Hello from Poland. Hello from Cana-

da. Hello!” i sypiących się całymi garściami serc. Im ciekawsza, a często im głupsza sytuacja, 

którą oglądamy – tym więcej wokół niej szumu.

Ten szum może być i często jest dobry. W dniu sklepowej premiery Apple Watch ogląda-

łem wiele transmisji z różnych miejsc na świecie, gdzie ludzie chcieli pokazać innym, jak 

wyglądają salony Apple Store przygotowane na wejście nowego produktu na rynek i oczy-

wiście sam, wyczekiwany produkt. Liczba pytań, jaką ludzie chcieli zadać nadawcom prze-

kazów, była ogromna. Sądzę, że Wojtek Pietrusiewicz może to potwierdzić. Periscope po-

zwolił nam nie tylko spontanicznie i w czasie rzeczywistym przekraczać realne granice 

państw, ale także brać udział w czymś ważnym dla nas.

Periscope wynurzony
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Periscope pokochaliśmy jeszcze z jednego powodu. Ma bardzo neutralną barierę wejścia w ten 

sposób komunikacji. Nie musimy od razu sami być reporterami naszego życia. Możemy oglądać 

przekazy innych i odpowiadać na nie, pisząc, ale nie pokazując – dopóki sami tego nie zechce-

my, swojej twarzy, domu czy życia. Periscope więc próbuje do siebie przekonać zarówno po-

tencjalną atrakcyjnością przekazów, jak i ich formą. Odpowiedzialność jest taka jak w przypad-

ku każdego z mediów społecznościowych i leży po naszej stronie. Cokolwiek pokażemy światu, 

powinniśmy chcieć to pokazać. Granica zawsze będzie cienka.

Wynurzony peryskop i nieostry obraz
Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o globalnym sukcesie Periscope. Samej aplikacji wiele jesz-

cze brakuje (chociażby wyszukiwarki tematycznej transmisji) i nie wiadomo, czy twórcy otwo-

rzą się na pozostałe platformy systemowe czy pozostaną w świecie iOS. Nadal jesteśmy nieufni 

wobec tego, aby pokazywać swoją codzienność milionom osób. Nie każdy też musi to robić. Nie 

każdy chce. I dobrze, bo rolą Periscope jest moim zdaniem maksymalnie znieść barierę dotarcia 

do świata tym, którzy pragną o nim opowiadać. Którzy nie chcą nagrywać filmu, filmiku czy krót-

kiego klipu i wysyłać go na YouTube. Tym, którzy chcą nacisnąć przycisk i mówić – być Mariu-

szem Max Kolonko z Londynu, Rzymu czy Ciechocinka. Śmiesznym, poważnym, nieważne.

Gdyby ktoś powiedział mi na początku obecnego tysiąclecia, że będę mógł zobaczyć za darmo, 

na ekranie swojego telefonu, co w danym momencie dzieje się w sklepie na Brooklynie czy pod 

wieżą Eiffla – uznałbym go za wariata. To było tylko i aż 15 lat temu. Dziś możemy to zrobić, ale 

i tak pozostaje we mnie pragnienie odwiedzenia tych miejsc osobiście. Nie sądzę, aby Perisco-

pe zagroził rynkowi turystycznemu, jak twierdzą niektórzy. Ba, może mu pomóc, ponieważ biu-

ra turystyczne nie pokazują nam mało znanych zakątków miast, a wynurzając peryskop, może-

my zobaczyć, a potem odwiedzić już osobiście.

Nasza ręka może dziś zamienić się w peryskop, który wynurzamy, aby zobaczyć, co dzieje się 

nad i za wielką wodą, albo być wysięgnikiem dla reporterskiej kamery, którą w ułamku sekund 

staje się nasz iPhone.

Chcesz pokazać nam wypieki z iMagowej kuchni? Zajrzyj na ostatnią stronę, potem do lodówki, 

a potem do App Store. Periscope znajdziesz tutaj.

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

ple, perfekcjonista

kolaczkrzysztof

Periscope wynurzony

https://itunes.apple.com/app/id972909677
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NADMIAR
PAWEŁ HAĆ

Wraz z podejmowaniem się nowych wyzwań zawodowych poczułem potrzebę zorgani-

zowania ich tak, abym niczego nie przegapił, kontrolował to, co tylko jestem w stanie. Po-

czątkowo było to proste – mało wymagająca praca, studia, które szły mi gładko, do tego 

redakcja. Zabierało mi to sporo czasu, ale potrafiłem wszystko to opanować. Przypomnie-

nia i jakaś aplikacja „to-do” okazały się w tym niezwykle pomocne. Służyły mi raczej do ar-

chiwizowania rzeczy, które już zrobiłem, bo byłem w stanie o wszystkim pamiętać. Wraz 

z nadejściem kolejnych obowiązków, zmianami w życiu zawodowym i prywatnym, zaglą-

dałem do nich coraz częściej, wciąż jednak kontrolowałem wszystko.

Przyzwyczajenie do korzystania z list zadań sprawiło, że bez zastanowienia włączałem 

większość możliwych powiadomień na wszystkich urządzeniach. Brzęczał więc telefon, 

wtórował mu tablet i komputer. Było mi to zupełnie obojętne – w końcu tak musi być, na 

wypadek, gdybym miał przy sobie tylko jedno z tych urządzeń. Wyciszenie któregokol-

wiek z nich sprawiłoby, że mógłbym coś pominąć. Paradoksalnie okazało się w końcu, że to 

właśnie przez powiadomienia zapominam o rzeczach, które mam zrobić. Dźwięków i ko-

munikatów było tyle, że zanim zdążyłem skupić się na jednej czynności, te wzywały mnie 

do wykonania kilkunastu innych. Powoli stawało się to problemem, aż w końcu zauwa-

żyłem, że robienie tego samego zajmuje mi o wiele więcej czasu. W efekcie pracowałem 

praktycznie bez przerwy, z coraz mniejszą satysfakcją, za to z narastającym zmęczeniem.

Nie możesz zarządzać czasem. Nie zgromadzisz go, by wykorzystać jego zapas kiedy in-

dziej, nie rozciągniesz też ani nie skurczysz. Jedyne, co pozostaje Ci robić, to zarządzać 

Utknąłem. Doprowadziłem do sytuacji, w której technologia kierowała moim życiem, zamiast 

życzliwie sugerować, co powinienem zrobić. Siadając do pracy, nieważne czy przy komputerze, 

czy też biorąc do ręki telefon, miałem dość tych urządzeń. Zacząłem walczyć.
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sobą, by każdą chwilę wykorzystać najbardziej efektywnie, jak tylko potrafisz, nie gubiąc 

się przy tym w gąszczu rozpraszających bodźców, magicznie skracających Twój dzień do 

niewyobrażalnie krótkich chwil, w których możesz odetchnąć. Albo i nie. Zacząłem szukać 

enklawy, poszedłem więc na siłownię, która dawała mi spokój umysłu, nie wymagała ab-

solutnie żadnego wysiłku intelektualnego, a dokładnie o to mi chodziło. Miałem czas na 

przemyślenia, wyłączenie się, zapomnienie. Skupiałem się tylko na tym, by poprawnie wy-

konać odpowiednią liczbę powtórzeń, trzymać tempo na bieżni i prawidłowo się rozcią-

gać. Robiłem jedną rzecz, za to najlepiej, jak potrafiłem. Bo nic mi nie przeszkadzało. Posta-

nowiłem przenieść to poza siłownię.

Miałem dość swojego komputera, telefonu i tabletu – każdy z nich atakował mnie powia-

domieniami, więc pierwszym, co zrobiłem, to wyłączyłem około 90% z nich. Co więcej, 

iPhone stał się urządzeniem absolutnie priorytetowym, stąd też tylko on wydaje dźwię-

ki komunikatów z aplikacji. Pozostałe sprzęty pokazują je tylko nieśmiało jako znikające po 

kilku sekundach powiadomienie, po którym nie zostaje żaden ślad, prócz plakietki na iko-

nie aplikacji. Wyrzuciłem też mnóstwo oprogramowania, zadbałem też o to, by mieć mak-

symalnie jeden program do wykonywania danej czynności, na dodatek musi być on taki 

sam na każdym urządzeniu i synchronizować dane w chmurze, bym nie tracił czasu na 

przenoszenie ich jakimiś prymitywnymi metodami. Posprzątałem na dyskach, ale też na 

biurku, więc w razie potrzeby mam pod ręką wszystkie niezbędne sprzęty, a żeby podłą-

czyć którekolwiek z urządzeń do ładowarki, nie muszę nawet wstawać z fotela. Na biurku 

komputera mam tylko te pliki, na których aktualnie pracuję, regularnie zamykam okna pro-

gramów, z których nie korzystam. Do tego kupiłem i nauczyłem się obsługiwać kombajn 

do GTD, jakim jest OmniFocus, by zamknąć wszystkie swoje zadania w jednym miejscu.

Moja doba się nie wydłużyła – wciąż od wstania z łóżka do pójścia spać mam do wykorzy-

stania tyle samo czasu. Co więcej, wciąż robię dokładnie tyle samo rzeczy, co wcześniej. 

Nie, nie kontroluję wszystkiego – w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że 

nie jestem w stanie tego robić, pozwoliłem więc niektórym rzeczom rozwijać się natural-

nie, a interweniować dopiero wtedy, gdy okaże się to konieczne. Pomimo tego mam w cią-

gu dnia przynajmniej godzinę więcej, którą mogę wykorzystać na cokolwiek. W tym na 

napisanie tego felietonu, choć, prawdę mówiąc, nie zajął mi aż tyle czasu. Najprawdopo-

dobniej dlatego, że nic nie przeszkodziło mi w pisaniu.

pawelhac

Nadmiar

http://www.twitter.com/pawelhac
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TANIE LATANIE 
MOIM OKIEM
TOMASZ SZYKULSKI

Na temat tanich podróży lotniczych 

napisano już bardzo wiele. Wraz ze 

spadkiem cen biletów i zwiększeniem 

liczby połączeń w ostatnich latach, na 

popularności zyskują serwisy podróżnicze, 

opisujące przykładowe propozycje 

wycieczek. Jednak mimo to wiele osób 

w dalszym ciągu uważa latanie za coś 

drogiego i niedostępnego, reagując 

na opowiadane przeze mnie historie 

o przelocie za kilkanaście czy kilkadziesiąt 

złotych zdziwieniem, śmiechem lub 

niedowierzaniem. Na przykładzie 

własnych doświadczeń pokażę Wam, że 

każdy może dzisiaj pozwolić sobie na 

lotniczą podróż, a proces wyszukiwania 

i rezerwowania biletów jest łatwy 

i niekoniecznie czasochłonny.
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Tekst kieruję przede wszystkim do osób pragnących rozpocząć przygodę z tanim lataniem. 

Doświadczony podróżnik powinien pominąć niektóre fragmenty. W tekście poruszam jedynie 

kwestię przelotów – rodzaj oraz cena noclegów, dojazdów z lotniska i na lotnisko i inne składo-

we części wyjazdu zależą od indywidualnych preferencji i nie będą tutaj omawiane.

Od czego zacząć
Planowanie taniej lotniczej podróży należy zacząć od ustalenia budżetu i orientacyjne-

go terminu wyjazdu. Druga kwestia powinna być znacznie bardziej elastyczna od pierw-

szej, gdyż nie mamy pewności, że najtańsze bilety będą dostępne w najbardziej pasują-

cym nam terminie. Warto pamiętać, że dostępność tanich przelotów zwiększa się poza 

sezonem turystycznym. Tyczy się to zarówno miejsc atrakcyjnych latem, jak i zimą. Ogól-

na zasada mówi, że na najtańsze bilety możemy liczyć w lutym i listopadzie.

Wyznaczenie konkretnego celu podróży i obserwowanie cen przelotów nie jest złą strategią, 

jednak z powodu dużej nieprzewidywalności systemów rezerwacyjnych linii lotniczych może 

się okazać, że w danym terminie nie znajdziemy interesującej nas oferty. Kluczem do taniego 

podróżowania jest elastyczność – również w przypadku wyboru kierunku wyjazdu. Planując 

krótki wypad we wrześniu 2014, brałem pod uwagę Sztokholm, Helsinki, Amsterdam, Medio-
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lan, Skopje i Belgrad. Najniższa cena w momencie rezerwacji biletów zdecydowała, że wraz ze 

znajomymi polecieliśmy do Sztokholmu.

Skąd biorą się tanie bilety
Tanie bilety lotnicze pochodzą z czterech podstawowych źródeł:

• przewoźnicy niskokosztowi, czyli tzw. tanie linie lotnicze. Dzięki szeregowi zabiegów 

mających na celu zredukowanie kosztów, takich jak brak posiłku i darmowego baga-

żu, odprawa internetowa, ujednolicenie floty czy zwiększeniu wykorzystania samolotów 

(operowanie z mniejszych lotnisk skraca czas postoju samolotu i obniża opłaty lotnisko-

we, a mniej miejsca w kabinie pozwala umieścić dodatkowe rzędy siedzeń) tego rodza-

ju przewoźnicy mogą zaoferować tanie przeloty na pokładzie nowoczesnych maszyn. 

W przypadku lotów z Polski i do Polski najważniejszymi graczami są linie Ryanair i Wiz-

zair, które oferują po kilkadziesiąt europejskich kierunków. Ceny biletów w wielu wypad-

kach zaczynają się od kilkunastu, kilkudziesięciu złotych.

• promocje tradycyjnych linii lotniczych. W tym przypadku nie możemy liczyć na prze-

lot za kilkanaście złotych, jednak niektóre oferty potrafią być bardzo interesujące, szcze-

gólnie przy bardziej odległych kierunkach. Oddzielną kategorią są tutaj loty krajowe LOT 

– dzięki częstym promocjom za podróż w obie strony między Warszawą a innym dużym 

miastem zapłacimy nawet poniżej 200 zł. W wielu wypadkach jest to bardzo dobra alter-

natywa dla połączeń kolejowych i drogowych.

• bilety last minute na loty czarterowe. Niektóre biura podróży decydują się na czarter sa-

molotów w celu dowiezienia swoich klientów do miejsc wypoczynku. Jako że w tym wy-

padku wynajmowany jest cały samolot, biura dążą do zapełnienia wszystkich miejsc. 

W rezultacie pojedyncze bilety lotnicze (bez wykupionego pobytu w hotelu) są czę-

sto wyprzedawane w niskiej cenie na kilka dni przed wylotem. Tego typu oferty doty-

czą głównie popularnych kurortów nad Morzem Śródziemnym, na Bliskim Wschodzie 
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i w Afryce, a ich dostępność jest duża 

w trakcie sezonu wakacyjnego. Na-

leży pamiętać, że datę wylotu i po-

wrotu dzieli zazwyczaj jeden lub dwa 

tygodnie, czyli typowa długość ofe-

rowanych przez biura wycieczek. 

Ceny przelotów w obie strony zaczy-

nają się od ok. 200-300 zł, a najwię-

cej ofert znajdziecie na www.tui.pl/

bilety-lotnicze.

• błędy cenowe. Najbardziej niepew-

ne i niespodziewane źródło tanich bi-

letów. W tym przypadku nadzwyczaj 

dobrą cenę zawdzięczamy błędom 

w systemach rezerwacyjnych. Warto 

mieć na uwadze, że bilety zakupio-

ne w ten sposób nie zawsze są hono-

rowane przez przewoźników, którzy 

w wielu wypadkach próbują uniknąć 

konieczności uznania rezerwacji do-

konanej na niekorzystnych dla siebie 

warunkach. Tego typu błąd w syste-

mie norweskiej linii Wideroe pozwo-

lił tysiącom osób (w tym kilku zna-

jomym) kupić przeloty z Polski do 

USA i z powrotem za niewiele ponad 

600 zł.

Zdecydowanie najtańszym sposobem na 

lotnicze podróże są bilety tanich linii lot-

niczych. Z tego powodu to na tym źródle 

koncentruje się dalsza część wpisu.

Kiedy i gdzie rezerwować
Podobnie jak w przypadku innych 

form transportu ogólna zasada mówi, 
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że im wcześniej kupimy bilet, tym taniej polecimy. Jednak w przypadku tanich 

linii lotniczych nie jest to do końca prawdą. Na wielu kierunkach początkowe 

ceny mogą być stosunkowo wysokie, a linia po pewnym czasie może zdecydo-

wać się na wypuszczenie puli biletów w niższej cenie. Zjawisko to jest uwarun-

kowane przede wszystkim wynikami sprzedaży. Kluczem do sukcesu jest regu-

larne obserwowanie systemu przewoźnika – utrzymywanie się dość wysokiej, 

ale stałej ceny może sugerować, że za jakiś czas zostanie ona obniżona. Z ko-

lei regularny wzrost może świadczyć o dobrej sprzedaży biletów na danej tra-

sie. Powyższe zasady nie muszą sprawdzać się w każdym wypadku, a ostatecz-

na oferta zależy również od szeregu innych czynników.

Niemal wyłącznym kanałem dystrybucji biletów przewoźników niskokosztowych 

są ich własne strony internetowe. Obsługa interfejsu Ryanair lub Wizzair nie powin-

na nikomu przysporzyć kłopotu. Z kolei przed zakupem przelotu tradycyjnymi linia-

mi lotniczymi warto sprawdzić ofertę pośredników, którzy w niektórych wypadkach 

oferują niższą cenę niż oficjalne strony linii.

Szukając tanich przelotów, warto wykorzystać specjalistyczne serwisy:

• Skyscanner, Expedia, Momondo – wyszukiwanie lotów z oferty wszystkich linii 

naraz

• Flipo – wyszukiwanie i rezerwacja bardzo atrakcyjnych ofert, często na niety-

powych trasach

• Fly4Free, Mleczne Podróże – portale na temat tanich lotów

Tips & tricks
• zakres dat i lotniska w danym regionie. Niektóre wyszukiwarki biletów (np. 

www.skyscanner.pl) pozwalają na wyszukiwanie podróży z punktu A do 

punktu B w zakresie dat (miesiąc, rok) zamiast konkretnego dnia. Pozwala to 

na znalezienie najniższej ceny w danym okresie. Inną opcją jest wyszukiwa-

nie lotów z/do lotnisk w danym regionie (wszystkie lotniska w pobliżu danego 

miasta, stanu, kraju) zamiast konkretnego portu.

• unikaj dodatkowych kosztów. Tanie linie lotnicze na każdym kroku rezerwa-

cji próbują wcisnąć dodatkowe (płatne) usługi. Aby uzyskać najniższą możliwą 

cenę, należy zaznaczyć, że nie chcemy korzystać z ubezpieczenia, płatnego 

bagażu, priorytetowego wejścia na pokład, odprawy na lotnisku, wynajęcia 

samochodu itd.

Tanie latanie moim okiem
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• sprawdź różne miejsca przylotu i wylotu. Warto rozważyć tę opcję, gdyż 

w wielu wypadkach pozwala to na obniżenie ceny lotów.

• przesiadki. Dwie dominujące tanie linie lotnicze nie oferują bezpośrednich po-

łączeń z Polski do niektórych interesujących miejsc. Warto rozważyć złożenie 

podróży z kilku odcinków z przesiadkami na jednym z europejskich lotnisk, 

np. Londyn Stansted, Bruksela Charleroi, Sztokholm Skavsta, Budapeszt. Po-

wyższe porty mają bogatą ofertę tanich lotów na interesujących kierunkach 

niedostępnych bezpośrednio z większości polskich lotnisk, m.in. Dubaj, Stam-

buł, Wyspy Kanaryjskie, Maroko, Portugalia itd.

• zwróć uwagę na bagaż. Ten pozornie mały czynnik może mieć decydują-

cą rolę w planowaniu taniej lotniczej wyprawy. Jest to spowodowane tym, 

że Wizzair bez dodatkowych opłat pozwala zabrać ze sobą jedynie średniej 

wielkości plecak lub torbę, podczas gdy Ryanair dopuszcza dwie sztuki baga-

żu podręcznego (walizkę/torbę o określonych wymiarach i mniejszy plecak/

torebkę).

• Wizz Discount Club. Roczne członkostwo w klubie linii Wizzair kosztuje 139 zł 

i pozwala na obniżenie ceny prawie każdego biletu (poza najtańszymi za 39 zł) 

o 45 zł. Według nowego regulaminu tańszy przelot możemy kupić dla siebie 
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i jednej osoby. Wykupienie członkostwa w klubie jest możliwe w trakcie doko-

nywania rezerwacji.

• wyczyść pliki Cookies. Niektóre systemy rezerwacyjne „zapamiętują” wyszuki-

wane połączenia i przy kolejnej wizycie na stronie podają wyższą cenę. Zmia-

na przeglądarki lub wyczyszczenie „ciasteczek” powinno załatwić sprawę.

Moje tanie podróże
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odbyłem szereg tanich podróży lotni-

czych. Oto kilka przykładów:

• pół dnia w Londynie. Cena przelotu w obie strony: 40 zł. Linia: Wizzair. Trasa: 

Warszawa – Londyn Luton – Warszawa. Do stolicy Anglii poleciałem w lutym 

2013 r. z powodu rozmowy o miejscu na uczelni University College London. 

Szczęśliwie udało mi się kupić bilety w najniższej możliwej cenie. Wylot o po-

ranku, powrót około 22.

• jeden dzień w Norwegii. Cena przelotu w obie strony: 68 zł. Linia: Wizzair. Tra-

sa: Lublin – Oslo Sandefjord Torp – Warszawa. Wraz z grupą znajomych zorga-

nizowaliśmy w czerwcu 2013 r. jednodniowy wypad na zasadzie ultra-low-cost: 

wylot rano, powrót kolejnego dnia, nocleg na lotnisku, jedzenie przywiezio-

ne ze sobą. Plan obejmował pieszą wędrówkę z lotniska do miasteczka Sande-

fjord, zwiedzanie, spacer wokół fiordu, powrót na lotnisko, sen, lot powrotny. 

Więcej na ten temat pisałem w kwietniowym numerze iMagazine.

• majówka w Budapeszcie. Cena przelotu w obie strony: 88 zł. Linia: Wizzair. Tra-

sa: Warszawa – Budapeszt – Warszawa. Kilkudniowa wycieczka do uwielbiane-

go przeze mnie miasta w maju 2013 r.

• Sztokholm. Cena przelotu w obie strony: 108 zł. Linia: Wizzair. Trasa: Warsza-

wa – Sztokholm – Warszawa. Krótki wypad do stolicy Szwecji miał miejsce we 

wrześniu 2014 r. Dzień wcześniej bilety były do kupienia o 30 zł taniej.

Tanie latanie moim okiem
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• kilka godzin w Gdańsku. Cena przelotu w obie strony: 38 zł. Linia: Ryanair. Trasa: Modlin 

– Gdańsk – Modlin. Wylot o poranku, powrót o 19. Spacer nad morzem, zwiedzanie mia-

sta, obiad i… powrót!

• powrót z Londynu przez Brukselę. Cena przelotu: 80 zł. Linia: Wizzair. Trasa: Bruksela 

Charleroi – Warszawa. Wizyta w Brukseli w sierpniu 2014 r. była długą przerwą w podró-

ży powrotnej z Londynu. Do stolicy Belgii dotarliśmy Megabusem o 6 rano. Po całodzien-

nym zwiedzaniu udaliśmy się na lotnisko i wróciliśmy do Polski. Łączny koszt przejazdu 

Londyn – Bruksela i przelotu Bruksela – Warszawa kupowanych z niewielkim wyprzedze-

niem był około 3 razy niższy od bezpośredniego lotu Londyn – Warszawa.

• do Wrocławia – samolotem! Ceny przelotów: 19 zł i 39 zł. Linia: Ryanair. Trasa: Modlin 

– Wrocław. W ubiegłym roku miałem okazję trzykrotnie skorzystać z tego krajowego 

połączenia. 

• [nieodbyta] wyprawa na Bałkany. Cena przelotów: 150 zł. Linia: Wizzair. Trasa: Warszawa 

– Malmo – Skopje, Belgrad – Oslo Sandefjord Torp – Warszawa. Wycieczkę na Bałkany za-

planowaliśmy w sierpniu 2013 r. Podróż w obie strony zakładała przesiadki na lotniskach 

w północnej Europie. Z powodu wcześniejszego wyjazdu na studia w USA nie mogłem 

wziąć udziału w tej wyprawie.

Podsumowanie
Latanie nie musi być drogie. Dzięki dużej dostępności tanich biletów oferowanych przez 

przewoźników niskokosztowych (i inne źródła) każdy może dzisiaj szybko i łatwo za-

planować lotniczy wypad, a historie o przelotach za kilkadziesiąt złotych nie są już ni-

czym nadzwyczajnym. Potrzeba do tego jedynie chęci i odrobiny wolnego czasu. Mam 

nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu choć kilka osób zmieni swoje podejście do 

podróżowania.

t_szykulski

https://twitter.com/t_szykulski


WYSPY NIE KOŃCZĄ SIĘ NA 
LONDYNIE!

TOMASZ SZYKULSKI

Kompletnie nie rozumiem osób, które, lecąc do USA, decydują się spędzić cały pobyt 

w Nowym Jorku, we Francji zatrzymują się jedynie w Paryżu, a w Hiszpanii ograniczają się do 

Barcelony. To samo tyczy się wyjazdu na Wyspy – z oczywistych przyczyn podstawowym 

celem jest zazwyczaj Londyn.
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Nie mam nic przeciwko temu miastu – sam ab-

solutnie je uwielbiam, jednak chcę Wam poka-

zać, że dzięki różnym formom transportu pobyt 

w wielkiej Brytanii może być znacznie bardziej 

ciekawy i obejmować więcej interesujących 

miejsc. Powiedzmy to sobie jasno – Londyn jest 

fantastycznym miastem i celem podróży. Trudno 

znaleźć osobę, która nie zgodzi się z tym poglą-

dem. Niemal każdy znajdzie tam coś dla siebie 

– w stolicy Anglii tanie hostele kontrastują z ele-

ganckimi hotelami, wykwintne restauracje z ba-

rami typu fast food, a wielkopowierzchniowe 

sklepy odzieżowe popularnych sieciówek z luk-

susowymi domami towarowymi. Znaczną część 

centrum szczelnie wypełniają zabytki, muzea, 

klimatyczne puby i wiele, wiele więcej. Do zalet 

Londynu należy również świetny system komu-

80Wyspy nie kończą się na Londynie!
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nikacji miejskiej, oparty o rozbudowaną sieć me-

tra, a także duża dostępność tanich przelotów 

z Polski na jedno z sześciu lotnisk obsługujących 

metropolię.

Mimo wszystkich tych zalet uważam, że ciekawym 

rozwiązaniem jest rozszerzenie wyjazdu o inne 

miejsca. Krótki wypad poza Londyn lub przejazd 

do innego miasta i lot powrotny z tego miejsca 

– możliwości jest wiele. Ta sama zasada tyczy się in-

nych regionów Wysp Brytyjskich i okolic – wizy-

tę w Edynburgu warto rozszerzyć o Glasgow, jed-

no z jezior w północnej Szkocji lub krótki wypad do 

stolicy Irlandii – Dublina.

Na pierwszy rzut oka taka podróż może wyda-

wać się droga. Potwierdza się to, gdy sprawdzi-

my ceny połączeń kolejowych lub tradycyjnych 

linii lotniczych, które w większości wypadków są 

stosunkowo wysokie. Jednak jak zwykle z pomo-

cą przychodzą inne rozwiązania – a konkretnie 

autokary MegaBus i tanie linie lotnicze Ryanair.

Oferta MegaBus na Wyspach jest niezwykle boga-

ta i zawiera kilkadziesiąt celów podróży w Anglii, 

Walii, Szkocji i Irlandii, w tym bardzo oddalone, 

czasem niedostępne miejscowości w północ-

nej Szkocji. Dodatkowym atutem są połącze-

nia międzynarodowe z miastami w kontynen-

talnej Europie – m.in. w Belgii, Holandii, Francji, 

Niemczech i Hiszpanii. Warto wspomnieć, że prze-

woźnik oferuje największy wybór tras z Londynu, 

jednak również inne miasta posiadają bogatą siat-

kę połączeń. Największą zaletą MegaBus są ceny 

biletów – przejazd nowym, komfortowym autoka-

rem zaczyna się już od 1 funta za odcinek.

Wyspy nie kończą się na Londynie!
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Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem 

są loty regionalne irlandzkich linii Ry-

anair. Dziwi mnie, że są one tak mało 

popularne wśród pasażerów z Pol-

ski, bowiem oferta jest całkiem boga-

ta, a dostępne połączenia pozwalają 

na tanie podróżowanie pomiędzy wie-

loma interesującymi miastami. Prze-

woźnik operuje między innymi z trzech 

londyńskich lotnisk (przede wszyst-

kim Stansted, a także Gatwick i Luton), 

a wśród dostępnych tras znajdziemy 

dwa lotniska w Szkocji (Glasgow, Edyn-

burg) oraz sześć w Irlandii i Irlandii Pół-

nocnej. Na szczególną uwagę zasługu-

je też możliwość zaplanowania wizyty 

w Dublinie, bowiem możemy dostać 

się tam z aż trzynastu lotnisk położo-

nych w Wielkiej Brytanii. I co najważ-

niejsze – ceny biletów na tych trasach 

zaczynają się już od 9 euro. Interesują-

cym rozwiązaniem może być także wy-

korzystanie lotniska Stansted jako por-

tu przesiadkowego – możemy dolecieć 

tam z większości polskich lotnisk, a na-

stępnie udać się w dalszą podróż in-

nym samolotem.

Z obu opisywanych środków transpor-

tu na Wyspach korzystałem już wie-

lokrotnie i w większości wypadków 

udawało mi się zamknąć podróżniczy 

budżet w bardzo rozsądnej kwocie. 

W lipcu 2013 roku przyleciałem z Polski 

do Glasgow, a następnie, korzystając 

z oferty lotów Ryanair, udałem się na 

Wyspy nie kończą się na Londynie!
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krótką wycieczkę do Irlandii. Z kolei kilka tygodni temu zaplanowałem wizytę u zna-

jomych w Edynburgu. Z racji studiowania w Dublinie zdecydowałem się na przeloty 

do i z Glasgow, ponieważ kosztowały one po 9 euro w jedną stronę. Z kolei do stolicy 

Szkocji dojechałem wspomnianym wcześniej MegaBusem. Bilety autokarowe w obie 

strony kosztowały minimalną cenę – 1 funta, a ich dostępność jest bardzo duża.

Powyższy tekst to jedynie zbiór porad opartych w większości na moich doświadcze-

niach. Należy pamiętać, że MegaBus i Ryanair, pomimo olbrzymiej popularności, nie 

są jedynymi tanimi przewoźnikami na Wyspach. W trakcie planowania podróży war-

to przejrzeć ofertę połączeń kolejowych, autobusowych, a także lotniczych innych 

firm – może się okazać, że dzięki promocji uda nam się dostać w jeszcze bardziej in-

teresujące miejsca. Nawiązując do tytułu tego artykułu – ciekawe miejsca na Wy-

spach nie kończą się na Londynie. To samo tyczy się wypadu w dowolne inne miej-

sce w regionie – zawsze warto zastanowić się nad uatrakcyjnieniem planu podróży.

www.megabus.com
www.ryanair.com

t_szykulski

http://megabus.com
http://ryanair.com
https://twitter.com/t_szykulski
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O NOWEJ APLIKACJI 
PKP INTERCITY

TOMASZ SZYKULSKI

Z usług międzymiastowego przewoźnika kolejowego korzystam regularnie. Zazwyczaj 

powodem jest atrakcyjna cena lub brak lepszej alternatywy. Przyzwyczajony do podróży 

starymi składami, nigdy nie stawiałem PKP wielkich wymagań – jednak istniało wiele aspektów, 

które powinny zostać poprawione. Jednym z nich była aplikacja mobilna, która w ostatnim 

czasie przeszła wielką metamorfozę.

O nowej aplikacji PKP Intercity
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Od kilku tygodni użytkownicy iPhone 5, 6 

i 6 Plus (a także urządzeń z Androidem) mogą po-

bierać nową wersję IC Mobile Navigator – aplika-

cji mobilnej przewoźnika. Muszę przyznać, że przed 

aktualizacją omijałem tę apkę szerokim łukiem – jej 

fatalne działanie zniechęciło mnie już przy pierw-

szym użyciu.

Na pierwszy rzut oka nowa odsłona robi bardzo do-

bre wrażenie. Główny ekran podzielono na czte-

ry sekcje – wyszukiwanie połączenia, informacje dla 

pasażera, punktualność i kontrola biletów. Na po-

chwałę zasługuje strona wizualna – jest prosto, no-

wocześnie i elegancko. Przyciski są duże i wygodne, 

a obsługa intuicyjna. Niewiele można zarzucić dzia-

łaniu aplikacji – wszystko odbywa się bardzo płyn-

nie, a zakup biletu zajął mi 2 minuty. Do kupowania 

biletów niezbędne jest konto SkyCash, które może-

my wykorzystać do płatności lub wprowadzić dane 

karty kredytowej. Aplikacja umożliwia także zasi-

lenie naszego konta SkyCash przy użyciu karty lub 

przelewu.

Niestety, w tym miejscu pojawia się cała seria za-

strzeżeń. Największą wadą IC Mobile Navigator jest 

fakt, że nie obsługuje ona kont założonych w sys-

temie internetowym przewoźnika. W praktyce 

oznacza to, że w aplikacji nie wyświetlimy biletu 

kupionego na stronie www. Nie jest to jeszcze dys-

kwalifikacja, ale duża wada. W moim workflow każ-

de urządzenie powinno spełniać określoną funkcję, 

w tym wypadku po wygodniejszym zakupie biletu 

na komputerze chciałbym automatycznie zobaczyć 

go w aplikacji mobilnej. Niestety, IC Mobile Naviga-

tor zmusza nas do wykonywania całego procesu na 

iPhonie.

85O nowej aplikacji PKP Intercity
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Na ekranie wyświetlania biletu bardzo brakuje opcji 

dodania go do Passbooka. Problem ten opisywałem 

już w kwietniowym wydaniu iMagazine. Come on, 

PKP! Ta mała rzecz z pewnością nie stanowi wielkie-

go wyzwania dla twórców aplikacji – tym bardziej, 

że zawiera ona rozbudowane opcje kupowania 

i wyświetlania biletów. Mam nadzieję, że wsparcie 

Passbooka pojawi się w kolejnej aktualizacji.

Pozostałe wady są małe, ale ich rozwiązanie z pew-

nością ułatwiłoby obsługę. Pierwszą z nich jest brak 

możliwości określenia godzin, w których chcemy 

wyszukać połączenie – wybór ogranicza się jedy-

nie do daty. Nie możemy również zapisać naszych 

danych pasażera tak, aby były one ładowane auto-

matycznie przy zakupie każdego biletu, przez co 

za każdym razem musimy ręcznie wybierać np. ro-

dzaj zniżek. Wielu użytkowników skarży się także 

na duży baner reklamowy PKP w głównym oknie 

aplikacji.

Nie chcę dyskredytować IC Mobile Navigator. Nie-

dawna aktualizacja wnosi wiele zmian, które sta-

nowią znaczny skok jakościowy dla osób korzysta-

jących z mobilnej aplikacji polskiego przewoźnika 

kolejowego. Na pochwałę zasługuje zwłaszcza wy-

godny i intuicyjny system zakupu biletu bezpośred-

nio na telefonie. Z drugiej strony nie obyło się bez 

dwóch poważnych wpadek – nielogicznego oddzie-

lenia systemu mobilnego od internetowego i bra-

ku wsparcia dla Passbooka. Rozwiązanie istniejących 

problemów sprawi, że IC Mobile Navigator stanie się 

świetnym narzędziem w podróżach po Polsce.

Przejdź do aplikacji

t_szykulski

O nowej aplikacji PKP Intercity

https://itunes.apple.com/pl/app/ic-mobile-navigator/id588146118?mt=8
https://twitter.com/t_szykulski


https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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JAK ZARZĄDZAĆ NOTYFIKACJAMI, 
ABY NIE ZWARIOWAĆ?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Do tej pory to, co wiemy o Apple Watchu, pochodzi albo z oficjalnej strony interneto-

wej, albo z pierwszych opinii tych, którzy dostali testowe modele przed czasem. Na ra-

zie jest dużo sceptycyzmu. Z jednej strony ładny gadżet, z drugiej – powolnie działający 

soft, problemy z wytrzymałością baterii oraz przede wszystkim z notyfikacjami, które co 

chwila zaczepiają i przeszkadzają. Notyfikacje to nie tylko problem Apple Watcha!

Używam iPada jako mojego głównego komputera nie od dziś, iPhone’a jeszcze dłużej 

i chętnie obserwuję, jak inni korzystają ze swoich urządzeń mobilnych. Sposobów jest 

sporo, ale najważniejsze jest to, aby nie dać się zwariować. Prawie każda aplikacja na 

naszych urządzeniach prosi o pozwolenie na wysyłanie powiadomień typu „push”, czy-

Istnieje szansa, że gdy dostaniecie ten numer magazynu do ręki, niektórzy z Was będą już mieli 

na ręce nowy zegarek. O ile zamówienia przyjdą do Was na czas.
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li tzw. „notyfikacji”. I my przeważnie im na to pozwalamy, bo sami nie do końca wie-

my, jak często (lub rzadko) będziemy je dostawać. Potem jednak często dziwimy się, 

że telefon co chwila wibruje, a kolejna aplikacja krzyczy i próbuje zwrócić na siebie 

uwagę nowym powiadomieniem.

To jednak od nas zależy, czy przejmiemy kontrolę i ustawimy notyfikacje w odpo-

wiedni sposób, czy nie. Czy pozwolimy aplikacjom walczyć o naszą uwagę, czy po-

dejmiemy decyzję dotyczącą tego, co może, a co nie powinno nam przeszkadzać. 

Ale jak do tego podejść? Poniżej spróbuję przedstawić mój sposób na notyfikacje.

Pytanie 1: Czego nie chcę wiedzieć?
Jedne z najpopularniejszych powiadomień dotyczą nowych maili i wszelkiego 

rodzaju wiadomości z social mediów.

U mnie wygląda to tak: powiadomienia o poczcie mam wyłączone całkowicie. Gdy 

chcę sprawdzić skrzynkę mailową, to po prostu odpalam ją raz na kilka godzin. Wte-

dy przeglądam wiadomości, reaguję jak trzeba i wracam do roboty. Mogę sobie na 

to pozwolić, bo z moim zespołem komunikuję się przez Nozbe za pomocą zadań 

– a w Nozbe mam powiadomienia włączone. Maile dostaję tylko od „zewnętrznego 

świata”, a on może przeważnie poczekać i nie wymaga szybkiej reakcji. A ja muszę 

mieć czas, aby skupić się na pracy.

Jeśli chodzi o media społecznościowe, to wyłączyłem wszystko, ale robiłem to po 

kolei. Od razu wyłączyłem powiadomienia z Facebooka i Twittera. Chcąc sprawdzić, 

co słychać, odpalam po prostu poszczególne apki. Znowu: raz na kilka godzin. Kie-

dy zaczynałem przygodę z Instagramem, niezmiernie cieszyły mnie lajki dla moich 

zdjęć, więc korzystałem z powiadomień. Z czasem wyłączyłem jednak i te podno-

szące na duchu notyfikacje.

Zatem powiadomienia dostosowuję do tego, co chcę wiedzieć teraz (wiado-

mość bezpośrednia), lub o czym akurat w tym momencie nie muszę być informowa-

ny (ktoś polubił mój wpis na fejsie).

Pytanie 2: Gdzie muszę to wiedzieć?
Z definicji komputer i iPad to urządzenia, przy których spędzamy kilka godzin 

dziennie. Z kolei, wyjmując z kieszeni iPhone’a, korzystamy z niego przez kilka 

Jak zarządzać notyfikacjami, aby nie zwariować?
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minut za jednym zamachem. A zegarek… no właśnie, jemu poświęcamy tylko 

kilka sekund.

Dlatego na przykład na mojego iPada dociera sporo mniej notyfikacji niż na tele-

fon. Na iPadzie pracuję i potrzebuję skupienia – tak jak teraz, pisząc ten felieton. Jeśli 

w tym momencie przyjdzie powiadomienie na iPhone’a, a mam go w kieszeni z włą-

czoną wibracją, mogę je zignorować i pisać dalej. Wiem, że nie jest to coś na tyle 

ważnego, żeby przestać pracować i to sprawdzić.

Z drugiej strony jest zegarek – najmniejsze urządzenie od Apple’a, na którym tak-

że trzeba ograniczać notyfikacje, aby nas co chwila nie ciągnęło za nadgarstek. Dla-

tego też w ustawieniach zegarka można sprecyzować, które powiadomienia mają 

przychodzić, a które nie. Tak właśnie jest, musimy zdecydować, na które urządzenia 

chcemy otrzymywać konkretne powiadomienia.

Pytanie 3: Na co chcę reagować?
To jest najważniejsze pytanie. Szczególnie w przypadku zegarka. Na pew-

no będę chciał sobie zostawić na nim powiadomienia z Nozbe, bo na zegar-

ku będę mógł od razu na nie zareagować. Ktoś do mnie delegował zadanie? 

Mogę je zakończyć, sprawdzić lub oddelegować. Ktoś zaprosił mnie do projek-

tu? Mogę to zaproszenie przyjąć bez wyciągania telefonu z kieszeni. Super.

Ktoś do mnie napisał maila? No fajnie, ale nie odpiszę mu z zegarka… dlatego tego 

typu powiadomienia będę zawsze na zegarku wyłączał. Najnowszy iMagazine jest już 

do pobrania? Super, ale nie przeczytam go na zegarku. Dostanę więc powiadomienie 

na iPhonie, ale nie na Apple Watchu. Czyli jeśli coś jest ważne i mogę na to zareago-

wać z poziomu zegarka, to takie powiadomienie sobie na nim zostawię. Na pewno.

Notyfikacje mogą zwiększyć produktywność lub… mocno wkurzyć. Ale to od nas 

zależy, jak będziemy z nich korzystać. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej widzę Ap-

ple Watch jako takie „centrum kontroli”, w którym nie tylko sprawdzam czas, ale po-

dejmuję szybkie decyzje bez wyciągania telefonu z kieszeni lub zerkania na kompu-

ter bądź iPada.

A jak Wy używacie notyfikacji? Czy postrzegacie je jako pomoc czy jako problem? 

Kupujecie zegarek? Jaki? Napiszcie do mnie na Twitterze: MSliwinski

Jak zarządzać notyfikacjami, aby nie zwariować?

http://www.twitter.com/MSliwinski


MICHAŁ ZIELIŃSKI

Kiedy pod koniec zeszłego roku wyciągnąłem z torby swojego 13-calowego MacBooka 

Air, znajomy z zaskoczeniem zauważył, że komputer jest niespotykanie smukły i lekki. 

W ponad 6 lat po prezentacji pierwszej generacji tego laptopa zdążyłem przywyknąć do 

jego wymiarów. Konkurencja dogoniła rewolucyjny niegdyś produkt Apple, więc firma 

potrzebowała czegoś nowego. Czegoś jeszcze lżejszego, jeszcze cieńszego, a jednocześnie 

lepszego. Taki podobno jest nowy MacBook.
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MACBOOK 
APPLE ROBI TO PO RAZ KOLEJNY

MacBook – Apple robi to po raz kolejny
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Nazwa najnowszego komputera z nadgryzionym jabł-

kiem jest niezwykle konfundująca. Nie ma tutaj okre-

ślenia Pro czy Air, które mogłoby sugerować, czego 

możemy spodziewać się po produkcie. W przeszłości 

MacBook był najtańszym, najbardziej podstawowym 

laptopem od Apple, który poza ceną i plastikową obu-

dową nie wyróżniał się niczym specjalnym w portfolio. 

Można było go nazwać komputerem dla wszystkich.

Nowy MacBook jest kompletnym przeciwieństwem 

swojego poprzednika. Postawiony obok pozostałych 

braci zwraca na siebie obudową dostępną w trzech 

kolorach, zupełnie nową klawiaturą, nieklikalnym 

gładzikiem oraz niespotykanymi wymiarami, a tak-

że obecnością zaledwie jednego, uniwersalnego złą-

cza USB-C. Jestem przekonany, że pracownik FedEksu, 

który dostarczył mi laptopa, nazywa się Marty McFly, 

a zamiast tradycyjnego wozu przyjechał tutaj delore-

anem pożyczonym od doktora Browna. I jestem prze-

konany, że wiele osób zapragnie nowego MacBooka 

w momencie, kiedy pierwszy raz go zobaczy. Jednak 

w przeciwieństwie do starego MacBooka, ten kompu-

ter nie jest dla wszystkich.

Część osób na pewno zrezygnuje z zakupu, gdy zo-

baczy specyfikację komputera. Mamy tutaj 12-calowy 

ekran Retina o rozdzielczości 2304×1440, który nie jest 

zły. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobry. Ser-

wis AnandTech w swojej recenzji zauważył, że odwzo-

rowanie barw jest lepsze niż w przypadku modeli Pro 

z Retiną, nazywając wyświetlacz jednym z najlepszych 

na rynku. Dzięki upakowaniu wielu pikseli możemy ko-

rzystać z czterech obszarów roboczych: od 1024×640, 

przez 1152×720, 1280×800 (domyślny, dokładnie taki 

sam, jaki jest dostępny w 13-calowym MacBooku Pro) 

oraz znane z 13-calowego Aira 1440×900.

MacBook – Apple robi to po raz kolejny
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Pod maską można znaleźć dwurdzeniowy procesor Intel Core M, taktowany zegarem 1,1 GHz z Tur-

boBoost do 2,4 GHz (opcjonalnie 1,3 GHz z TurboBoost do 2,0 GHz), 8 GB pamięci RAM oraz dysk 

SSD o pojemności 256 GB. To podstawowa wersja za 6299 złotych. Za dodatkowe 1500 złotych do-

stajemy szybszy procesor (1,2 GHz, TurboBoost do 2,6 GHz) oraz dwukrotnie większy dysk. Jeśli je-

steś więc osobą, dla której te cyferki mają znaczenie, to prawdopodobnie MacBook w obecnej for-

mie nie znajdzie u Ciebie miejsca.

W przeciwnym wypadku masz możliwość skorzystania z komputera, który oferuje wystarczająco 

mocy, żeby podołać zadaniom stawianym przez większość użytkowników. Moja praca z kompu-

terem ogranicza się do głównie pisania, agresywnego przeglądania internetu (mam tutaj na myśli 

otwarte dziesiątki kart, między którymi skaczę co chwilę), słuchania muzyki, podstawowej obróbki 

grafiki oraz oglądania filmów. Nie znalazłem się więc jeszcze w sytu-

acji, w której MacBookowi brakowałoby mocy. Ba. Kontroluję co jakiś 

czas stan zużycia procesora i widzę, że praktycznie cały czas ma on 

spory zapas w gotowości.

Problem w tym, że to jest stan na dzisiaj, kwiecień 2015. Nie wiem, 

czy kolejna iteracja OS X nie będzie potrzebować szybszych podze-

społów do sprawnego działania. A jeśli nie, to być może jeszcze ko-

lejna znacząco spowolni laptopa.

Dotychczas jedynym momentem, w którym procesor włączył tryb 

TurboBoost, były pierwsze chwile po rozpakowaniu, gdy system in-

deksował dysk, Dropbox aktualizował pliki, iTunes organizował bi-

bliotekę muzyczną itp. Obudowa komputera delikatnie zagrzała 

MacBook – Apple robi to po raz kolejny

Jestem przekonany, że 
pracownik FedEksu, który 
dostarczył mi laptopa, 
nazywa się Marty McFly, 
a zamiast tradycyjnego 
wozu przyjechał tutaj 
deloreanem pożyczonym 
od doktora Browna.



się w okolicy procesora, ale gdy tylko procesor się uspokoił, wszystko wróciło do normy. Wszystko 

przez brak wiatraków, które mogłyby odprowadzić temperaturę.

Zastosowanie tego procesora ma jednak zalety. Po pierwsze, wspomniany już brak wiatraków nie 

byłby możliwy, gdyby nie Intel Core M. Po drugie, bateria. Apple twierdzi, że MacBook to najbar-

dziej energooszczędny komputer na rynku, co w połączeniu z innowacyjną, schodkową baterią po-

winno zapewnić 10 godzin przeglądania internetu lub 9 godzin strumieniowego oglądania wideo. 

W praktyce oba wyniki można osiągnąć bez większego problemu, pod warunkiem, że będziemy 

się ograniczać. Ja zazwyczaj muszę szukać ładowarki po około ośmiu godzinach. Nie jest to zły wy-

nik, ale do osiągów najnowszych MacBooków Air jeszcze trochę brakuje.

Kolejną nowością, która może odstraszyć klientów, może być nowa klawiatura. Na pierwszy rzut 

oka zmian nie ma wiele. Ot, klawisze są trochę większe, może trochę niższe, ale to ciągle charakte-

rystyczna, wyspowa klawiatura, jaką znajdziemy w innych MacBookach. Jednak każdy, kto zaczyna 

na niej pisać, zauważa, że wrażenie jest trochę inne. Nic dziwnego.

Dotychczas klawisze montowane były na mechanizmie nożycowym. Pozwalał on na stworzenie 

płaskiej klawiatury, która jednocześnie była wytrzymała. Problem? Pisanie na tak stworzonej kla-

wiaturze wymaga naciskania klawiszy dokładnie w ich środku. Również stabilność konstrukcji pozo-

stawia wiele do życzenia. Rozwiązaniem jest pomysł Apple nazwany mechanizmem motylkowym. 

Dzięki przemyśleniu na nowo sposobu montowania klawiszy, firmie udało się stworzyć nie tylko 

cieńszą konstrukcję, ale również precyzyjniejszą i stabilniejszą. Efektem jest zupełnie nowa klawia-

tura, która jest… specyficzna.

Skok klawiszy jest mikroskopijny, co może okazać się przeszkodzą nie do przeskoczenia. Niektórzy 

porównują ją do klawiatur ekranowych, chociaż jest to dalekie od prawdy. Pomimo niskiego sko-

ku klawisze są naprawdę „klikalne” − czuć, kiedy je wciśniemy. Ja pokochałem nową klawiaturę już 
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po pierwszych 30 minutach pisania i wierzę, że uda mi się na niej pisać znacznie szybciej niż na 

tej w MacBooku Air (która przecież jest świetna). Najwięcej czasu zajęło mi przystosowanie się do 

delikatnie zmienionego ułożenia klawiszy, co wymusza większy rozmiar płytek. Warto również 

zwrócić uwagę na nowy sposób podświetlania klawiatury. Tym razem każdy klawisz ma osobną 

diodę LED, przez co całość wygląda zwyczajnie lepiej.

To jednak nie koniec zmian, jakie Apple zaserwowało w tej kategorii. Nowy MacBook wprowadził 

również nowy gładzik nazwany Force Touch, który częściowo został zaimplementowany w ostat-

niej wersji 13-calowego MacBooka Pro z Retiną. Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z gładzikiem 

w MacBooku – to było w czasach, kiedy firma pozbyła się osobnego przycisku i zintegrowała go 

z tabliczką dotykową. „W końcu ktoś to zrobił” pomyślałem. Tym razem zespół z Cupertino pod-

niósł poprzeczkę jeszcze wyżej i zaprezentował gładzik, w którym przycisku w ogóle nie ma. Za-

miast tego powierzchnia dotykowa rozpoznaje siłę, z jaką napieramy na szkło. Dzięki temu za po-

mocą wibracji może symulować kliknięcie bądź Force Click. Pierwsze robi na tyle wiarygodne 

wrażenie, że już nieraz wyłączałem laptopa, żeby wyjaśnić, jak to działa.

Z kolei Force Click to zupełnie inna historia. Aby aktywować ten gest, należy nacisnąć gładzik moc-

niej, niż gdybyśmy chcieli kliknąć (ja zazwyczaj robię to, po prostu wciskając całość kciukiem). Po-

czujemy jakby drugi poziom kliknięcia, a na ekranie pojawi się jedna z przygotowanych akcji. Na 

przykład wykonanie Force Click na słowie otwiera słownik z jego definicją. Za pomocą Force Click 

możemy podejrzeć stronę, do której prowadzi link. Możemy szybko podejrzeć plik, zmienić jego 

nazwę, stworzyć wydarzenie w kalendarzu, bazując na zaznaczonej dacie, znaleźć konkretne miej-
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sce na Mapie. Ale to nie tylko pojedyncze kliknięcia. 

W QuickTime im mocniej wciśniemy strzałkę przewija-

nia, tym szybciej wideo będzie przewijane (miłym ge-

stem jest delikatna wibracja, gdy dotrzemy do końca 

wideo). Najlepsze jest to, że programiści mają dostęp 

do tej funkcji, więc to dopiero początek tego, na co po-

zwala takie dodatkowe kliknięcie.

O ile klawiatura i zastosowany procesor to nowości, 

które budzą skrajne emocje, to nie sposób nie polubić 

nowego gładzika. Ale w MacBooku jest jeszcze jedna 

rzecz, która ląduje w pierwszej kategorii. To pojedyn-

czy port USB typu C. Tak. Poza złączem słuchawko-

wym w laptopie nie ma innych portów. To do tego 

jednego, małego USB podpinamy zasilanie, monitor, dysk zewnętrzny, telefon, a przy użyciu od-

powiedniej przejściówki wszystko naraz. Sam pomysł moim zdaniem nie jest zły. Apple uważa, 

że w czasach AirDrop, Handoff, iCloud i Wi-Fi ładowarka to jedyne, co powinniśmy podłączać do 

komputera. Sam dodatkowo podłączam jedynie telefon i to tylko w przypadku, gdy chcę go pod-

ładować, a nie mam dostępu do gniazdka/powerbanku, więc kabel Lightning do USB-C powinien 

załatwić sprawę.

Męczy mnie tylko użycie USB-C. Ładowarka nie jest podłączana magnetycznie, więc gdy potknie-

my się o kabel podłączony do MacBooka, ten prawdopodobnie spadnie z biurka i roztrzaska się 

o podłogę. Bardzo często sięgam po komputer, nie patrząc na biurko, więc MagSafe po prostu 

w pewnym momencie się odpinał. W przypadku USB-C prawdopodobnie kabel się urwie. Braku-

je mi również diody, która sygnalizowała poziom naładowania lap-

topa. To trochę jakby przyjść rano do garażu i zastać tam zamiast sa-

mochodu konia z notką „Zawiezie Cię do pracy i możesz się z nim 

zaprzyjaźnić”. Samochód jest jednak znacznie wygodniejszym środ-

kiem transportu.

Nie przeszkadza mi zabawa z adapterami (wszak miałem z nimi do 

czynienia już w poprzednim laptopie), ale dużo chętniej zobaczyłbym 

w nowym MacBooku kolejną generację złącza MagSafe, zbudowaną 

w oparciu o USB-C. Z drugiej strony, obecne rozwiązanie ma zalety. 

Dla przykładu, laptopa można ładować przy użyciu powerbanku.

MacBook – Apple robi to po raz kolejny

Dotychczas, gdy miałem 
przeczucie, że przez dzień 
może mi się przydać 
komputer, pakowałem do 
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wyimek

Każda z powyższych niedogodności znika, kiedy weźmiemy komputer do ręki. W najgrubszym 

miejscu ma 13,1 mm, a dzięki obudowie, która schodzi się ku krawędziom, całość zdaje się jeszcze 

smuklejsza. Dla porównania pierwszy iPad mierzył 13 mm grubości. Następnie mamy wagę wy-

noszącą 920 gramów. Dziewięćset dwadzieścia. W tak lekkiej i cienkiej obudowie Apple upchało 

nienajgorszy procesor, duży dysk, przyzwoitą pamięć RAM, świetną klawiaturę, genialny gładzik 

i wyświetlacz Retina. Jak tego dokonali? Sam nie wiem.

Na początku wspominałem, że jeszcze niedawno korzystałem z 13-calowego MacBooka Air, który 

do dzisiaj jest naprawdę przenośnym sprzętem. W przypadku 12-calowca mówimy o zupełnie no-

wym poziomie mobilności. Dotychczas, gdy miałem przeczucie, że przez dzień może mi się przy-

dać komputer, pakowałem do torby iPada. Dzisiaj ląduje w niej MacBook – wszystko przez swoje 

małe wymiary. W moim przypadku – osoby, która dużo podróżuje − jest to komfort wart tych pie-

niędzy i niewygód, z którymi muszę dzisiaj walczyć.

Zdaję sobie sprawę, że nie każdy będzie gotowy na takie poświęcenia i nie każdy musi. W ofer-

cie Apple ciągle jest dostępny niewiele cięższy i grubszy 11-calowy MacBook Air, mamy też paletę 

znacznie mocniejszych urządzeń, ze znacznie większą liczbą portów. Ale jeśli chcesz zasmakować 

przyszłości i wiesz dokładnie, czego potrzebujesz, to 12-calowy MacBook może okazać się strza-

łem w dziesiątkę. Nie jest to komputer dla każdego i być może to jego największa zaleta. Apple 

skupiło się tutaj na wąskim gronie odbiorców i dostarczyło im najlepszy produkt, jaki mogli sobie 

tylko wymarzyć.

Macbook            

Zalety:
•  świetny ekran Retina

•  zaskakująco kompaktowe wymiary

•  nowa klawiatura

•  gładzik Force Touch

Wady:
•  tylko jedno złącze USB-C

•  wydajność Intel Core M 
pozostawia trochę do życzenia

MacBook – Apple robi to po raz kolejny

mikeyziel

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


BANG & OLUFSEN 
– BEOLIT 15

JAROSŁAW CAŁA

Sprzętów firmy Bang & Olufsen, które przewinęły się przez ręce redaktorów iMagazine, było już 

tyle, że musiałbym chyba uruchomić aplikację kalkulator w celu dokonania właściwych obliczeń. 

Za każdym razem wszystko, co wyprodukuje duński producent, przyjmujemy z uśmiechem na 

ustach. Czasami uśmiech jest tak szeroki, że gdyby nie uszy, to owinąłby się nam dookoła głowy.
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Nie ma co ukrywać – B&O to jedna z naszych ulu-

bionych marek i mogę tak napisać w imieniu całej 

redakcji. Skąd u nas taka fascynacja produktami tej 

firmy? Jeśli przyjrzymy się bliżej historii Bang & Olu-

fsen oraz temu, z jakim podejściem wykonują swo-

je produkty, to odpowiedź na to pytanie jest bar-

dzo prosta. Przecież dokładnie dzięki tym samym 

cechom pokochaliśmy Apple, właśnie dlatego po-

stanowiliśmy prowadzić iMagazine. 

Nie ma drugiego producenta sprzętów multime-

dialnych, który tak dużą uwagę zwraca na wzornic-

two. Produkty B&O to sztuka, każde urządzenie ma 

duszę i oprócz tego, że ma wiadome cechy użyt-

kowe, jest też elementem dekoracyjnym każdego 

pomieszczenia. Dzięki temu już w 1972 roku wzor-

nictwo B&O doceniło nowojorskie muzeum sztuki 

nowoczesnej, które postanowiło do stałej ekspozy-

cji dołączyć aż 7 produktów duńskiego producen-

ta. Od zawsze przy wszystkich projektach pracowali 

najlepsi designerzy, a to przekładało się na sukcesy.

W roku 1939 Bang & Olufsen wypuścił na rynek 

pierwszy odbiornik radiowy wykonany z bakeli-

tu i wtedy pierwszy raz w przedrostku pojawiło 

się kultowe „Beo”. Od tego momentu minęło sie-

demdziesiąt sześć lat, a ja przed sobą mam kolej-

ny niezwykle piękny produkt z tej serii. Beolit 15 jest 

najnowszym dziełem i przedłużeniem hierarchii 

sprzętów Beo. Model 15 jest kontynuacją bardzo 

udanej konstrukcji Beolit 12, którą miałem okazję te-

stować. Niesamowity jest fakt, że B&O postanowił 

(po trzech latach od premiery 12) pozostawić bry-

łę w niezmienionym kształcie. Jak pewni muszą być 

swojej konstrukcji, jak akustycznie dobrą skrzynią 

musiała być 12, że zadecydowali pozostawić ją bez 

Bang & Olufsen – Beolit 15
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zmian. Oczywiście zmiany zaszły, ale w środku oraz w systemach, które w ciągu tych trzech lat, 

dzięki idącej do przodu technologii, pozwoliły jeszcze ulepszyć ten rewelacyjny głośnik. Beolit 

15 zyskał kolorystycznie, a nowy zestaw to widoczny krok w stronę piękna, tego piękna doce-

nianego przez kobiety. Patrząc na wersję, którą dostałem, czyli szarość połączoną z różem i ja-

snobrązowym paskiem, to przypomina mi się pewien kawał. Na bank go znacie. Wiecie, jakie 

trzy kolory odróżnia prawdziwy mężczyzna? Wiem, że wiecie. Ta kolorystyka, z bryłą przypomi-

nającą koszyczek, od razu skojarzyła mi się z kosmetyczką. Jeśli kupicie swojej drugiej połowie 

na prezent ten głośnik, to pierwszym pytaniem kobiety będzie: „Gdzie się to otwiera?”. Przecież 

w środku muszą być szminki, tusze i lakiery do paznokci. Otóż nie, nie ma, za to jest dużo cie-

kawszych rzeczy. Nowa odsłona Beolita dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: Polar 

Blue, Natural Champagne oraz Shaded Rose.

Zostawmy kolory, a skupmy się na tym, jak cudowną bryłę ma Beolit 15. Prosty, elegancki i nie-

zwykle praktyczny – to wszystko zawdzięczamy Cecilie Manz. Duńska wielokrotnie nagradza-

na dizajnerka, o której mówi się w trzech słowach: minimalizm, prostota i piękno. Teraz może-

my spokojnie zamienić te trzy słowa na: Beolit 15. Domeną jej projektów jest funkcjonalność 

Bang & Olufsen – Beolit 15
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i to też odzwierciedla ten głośnik. Niezwykle prosty, a zara-

zem pięknie wykonany z jednego kawałka skóry, pasek załatwia 

całą sprawę. Ten pasek powoduje, że chce się cały czas przesta-

wiać ten głośnik, a fakt, że jest tak śliczny, nie ułatwia sprawy. 

Moja żona w trzynaście minut przestawiła Beolita osiemdzie-

siąt cztery razy, tłumacząc to tym, że musi sprawdzić, gdzie wy-

gląda najlepiej. Misja zakończyła się fiaskiem, nadal cały czas 

go przestawia. Strach pomyśleć, czym byłby ten głośnik bez 

tego magicznego paska, to rozwiązanie jest esencją Beolita. Na 

uwagę zasługuje też gumowy materiał pokrywający górę gło-

śnika, dzięki czemu wszystko, co na nim położymy, nie przesu-

wa się. Spora w tym też zasługa zastosowanego rantu – wyglą-

da zgrabnie i jest przemyślany w każdym calu. Brawo, Cecilie.

Największe zmiany poczyniono w środku, w sercu projektu. Beolit 12 był doskonały, ale jak się 

okazuje, nie ma takich drzwi, których nie da się otworzyć. Bang & Olufsen, w tej nie dużej skrzy-

ni zastosował system dźwięku wielokierunkowego Tru360. To działa. Raczej sceptycznie pod-

chodzę do różnorakich sposobów dziwnego umieszczania głośników, które rzekomo mają zna-

cząco poprawić dźwięk. Jednak B&O w tej dziedzinie można zaufać, przecież to oni stworzyli 

wiele konstrukcji o najdziwniejszych kształtach, które − jak się okazywało − grały świetnie.

Gdziekolwiek moja żona nie przeniosłaby Beolita, to 

dźwięk nie traci na jakości. Niestraszne mu są zaka-

marki i poziom, na jakim stoi, ten system radzi sobie 

z każdą sytuacją. Najlepsze w nim jest to, że gdzie-

kolwiek się ustawimy, to dźwięk słyszymy dokładnie 

tak samo. Ta zmiana w porównaniu do Beolita 12 jest 

niezwykle duża i dla samego systemu Tru360 warto 

zmienić na nowszy model.

Przy okazji opisywania modelu 12 napisałem: „Na-

sze oko może nie pokochać tego głośnika, ale nasze 

ucho na pewno doceni dźwięk, który się z niego się 

wydobywa”. Muszę sprostować − nie wiem, jak moż-

na nie pokochać tego dizajnu? Beolit 12 był u mnie 

trzy lata temu, więc trochę czasu minęło i nie wiem, 

Bang & Olufsen – Beolit 15
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na prezent ten głośnik, to 
pierwszym pytaniem kobiety 
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jak ja mogłem coś takiego napisać? W tej niepowtarzalnej bryle każdy powinien zakochać się 

z miejsca. Dlatego cofam pierwszą część tego zdania i proszę o wykasowanie jej z internetu. 

Natomiast jeśli chodzi o drugą część, to jak najbardziej jest ona aktualna. Dźwięk, jaki wydoby-

wa się z Beolita 15, jest mi bardzo bliski, jego uderzenia zgrywają się z uderzeniami mojego ser-

ca idealnie. Ciepło i dolne zakresy odzwierciedlają w najlepszy sposób muzykę, którą kocham. 

Soul, jazz, rap, blues brzmią pięknie, wszystkie fragmenty wokalne pokazują, jak szeroką często-

tliwością potrafi zagrać ten głośnik. Jestem pod wrażeniem, dlatego muszę napisać, że to mój 

ulubiony mały, przenośny głośnik.

Niestety Bang & Olufsen musi dostać też minus, ale zaznaczę, że rozumiem posunięcie produ-

centa. Chodzi o system AirPlay, nasz kochany, nadgryziony AirPlay. Otóż w modelu 15 B&O zre-

zygnował z tego rozwiązania i cała transmisję bezprzewodową oparł o sprawdzony Bluetooth. 

Szkoda, ale w nagrodę otrzymaliśmy lepiej grający głośnik za mniejszą cenę (499 euro), więc 

tym na szczęście producent zrekompensował tę stratę. Teraz wracam do poszukiwań Beolita, 

bo przez ten czas, kiedy go opisywałem, na pewno został przestawiony wielokrotnie.

:
calamuzyka

Bang & Olufsen – Beolit 15

Beolit 15         

Dane techniczne
Cena: 499 euro
Link

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.beoplay.com/products/beolit15
http://stores.bang-olufsen.com/poland/bang-olufsen-centrum/


AUDIO-TECHNICA 
ATH – MSR7

RADEK MISZCZUK

Pierwszy raz z firmą Audiotechnika spotkałem się wtedy, kiedy poczciwy system gramofonowy 

padł i musiałem zakupić nowy cartridge. Mógł być to dziewięćdziesiąty któryś rok i rynek igieł 

gramofonowych był zdominowany raczej przez wkładki MF105 unitry – których największą 

i chyba jedyną zaletą była cena.
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Na szczęście padło na nieznany mi wówczas system japońskiego producenta – przy wybo-

rze kierowałem się raczej ceną – „bo droższe” i ma śmieszne logo „Illuminati”. Rzeczowe po-

równanie kiedy ma się 18 lat? Tylko w przypadku wydawania pieniędzy na alkohol. Wkładka 

służyła kilka lat i był to jeden z najlepszych przypadkowych zakupów. Od tamtej pory Audio-

technika to koncern kojarzący mi się głównie z profesjonalnymi mikrofonami i słuchawka-

mi studyjnymi, tudzież wcześniej wspomnianymi 

wkładkami gramofonowymi. Jednakże w ostat-

nich latach, wychodząc naprzeciw potrzebom 

rynku, skłaniają się ku bardziej komercyjnym pro-

jektom, takim jak sprzęt audio dla graczy, spor-

towców czy chociażby szarego Kowalskiego (czy 

Smitha), który ceni sobie jakość odsłuchu, będąc 

w drodze. O ile sprzęt produkowany wcześniej 

przeznaczony był głównie dla realizatorów i mu-

zyków, Audiotechnika próbuje zgarnąć swój ka-

wałek tortu na rynku portable audio, który z roku 

Metalowy pałąk, skórzane 
wykończenie, idealne spasowanie 
elementów. Jedynym, prawie 
niezauważalnym mankamentem 
jest niezbyt dokładne skórzane 
obszycie.

Audio-Technica ATH-MSR7
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na rok warty jest coraz więcej. Dodatkowym ar-

gumentem jest sam rynek dystrybucji muzy-

ki – wszystko jest na wyciągniecie ręki. Wystarczy 

dostęp do internetu, Wimp, Spotify czy Soundc-

loud i w każdej chwili mamy do dyspozycji pe-

łen katalog ulubionych artystów. Jeżeli ma się tro-

chę odłożonych zaskórniaków, dość firmowych 

słuchawek, które brzmią tylko trochę lepiej niż te-

lefon analogowy oraz chęć posiadania czegoś, 

co wygląda lepiej niż pchełki, ATH-MSR7 to jed-

na z propozycji Audiotechniki, która jest bardzo 

interesująca.

Pierwsze wrażenie
Po otwarciu pudełka, które sugeruje, że będą 

to słuchawki wielkości połówek małego arbuza 

– niespodzianka! Wyjmujemy dwa czarne pu-

dełka. Kolejno: osprzęt, dokumentacja i to wła-

ściwe, ze słuchawkami. Osprzęt to trzy rodzaje 

kabli i „skórzany” worek do przenoszenia. Kable 

to standard: jack-jack w trzech konfiguracjach. 

Producent opisuje je w profesjonalny sposób, 

ale myślę, że długi, krótki i do telefonu to wy-

starczająco odpowiedni podział. Wyglądają bar-

dzo ładnie… jako akcesoria wędkarskie. Wiem, 

że być może to wrodzone skąpstwo, ale kabel 

do słuchawek high resolution powinien przynajmniej wyglądać lepiej. Estetycznie – lek-

ko powyżej średniej, ergonomicznie: średnio. Kable się skręcają i zastygają w pozycji wi-

norośli, w szczególności ten długi. Damy im jednak szanse przy odsłuchu. „Skórzany” 

worek wygląda tanio. Przepraszam, lepszym wyrażeniem jest: „powinni dopłacić”.

W przeciwieństwie do akcesoriów, słuchawki wyglądają dużo lepiej. Nie wiem, czy to jeden 

z marketingowych zabiegów, ale są ciężkie – daje to wrażenie solidności. O, przepraszam. 

To nie wrażenie – są faktycznie solidnie wykonane. Metalowy pałąk, skórzane wykończe-

nie, idealne spasowanie elementów. Jedynym, prawie niezauważalnym mankamentem 

jest niezbyt dokładne skórzane obszycie. Nie jest to żadną przeszkodą dla potencjalnego 

Audio-Technica ATH-MSR7
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użytkownika, ale estetyczni faszyści mogą mieć 

problem z osiągnięciem nirwany. Skóra marsz-

czy się nierówno, co daje wrażenie niesolidnej 

roboty. Co śmieszniejsze, zauważyłem to tylko 

przy brązowym kolorze obszycia. A propos ko-

loru – słuchawki dostępne są w trzech kolorach: 

pistoletowym szarym, brązowym i limitowa-

ny model – w kolorze czerwonym. O ile czerwo-

ny to kwestia dyskusyjna, to pozostałe modele 

nie wyglądają krzykliwie – brak im zbędnych do-

datków. Widać tu wpływ minionych epok – słu-

chawki mają dostarczać wrażenia estetyczne 

związane ze słuchem, a nie ze wzrokiem. Abso-

lutne minimum z dobrym smakiem.

Użytkowanie
Największy problem, z jakim spotkałem się pod-

czas użytkowania różnych modeli, to po pierw-

sze – wygoda, po drugie – ergonomia. Mam do-

syć dużą głowę, z której wyrasta para dosyć 

sporych, nisko osadzonych uszu. Przesiadywa-

nie w słuchawkach po kilka godzin dziennie po-

trafi dać w kość, szczególnie jeżeli korzystasz 

z nich jako DJ lub realizator nagrań. W przypad-

ku ATH MSR7 to już czwarta godzina i absolut-

nie nie czuję dyskomfortu. Zapewne jest to „pa-

miętliwa” pianka i idealne rozłożenie słuchawek 

względem pałąka. Jak na dość ciężkie (300 gra-

mów) nauszne słuchawki są naprawdę wygod-

ne – kolejna godzina łupania basem i żadnych 

oznak zmęczenia – zarówno wynikających z kon-

strukcji, jak i samego odsłuchu.

Jako źródło odniesienia wybrałem płytę Disclo-

sure „Settle”. Zważywszy na charakter płyty, za-

cznę od dołu. Bas jest wyeksponowany dużo 

To tylko słuchawki. Słuchawki 
przeznaczone do telefonu, iPoda 
czy innego przenośnego sprzętu. 
Mają dobrze grać, a nie służyć 
audiofetyszystom.

Audio-Technica ATH-MSR7
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bardziej selektywnie, idealnie słychać sub-basy, idące w parze ze stopą ze starych automa-

tów perkusyjnych. Zapewne duży wpływ na dystrybucję niskich częstotliwości ma sama 

konstrukcja słuchawek, ze specjalnym, trójdrożnym systemem przepływu. Dźwięki nie zle-

wają się w jedność, co daje wrażenie krystalicznego brzmienia. Spotkałem się wcześniej 

z opinią, że słuchawki mają za mało środka, z czym się nie zgodzę. Pełne, mięsiste brzmie-

nie w każdym paśmie. Faktem jest, że zarówno tony niskie, jak i wysokie, są trochę lepiej 

wyeksponowane, ale zależne jest to bardziej od rodzaju muzyki i skłonności realizatorów 

do tworzenia doliny środka. Dla porównania wrzuciłem do odtwarzacza płytę Alan Par-

sons Project „Pyramids”. Człowiek odpowiedzialny za miks większości płyt Pink Floyd nie 

traktuje po macoszemu środka. Słuchawki po-

twierdziły moje podejrzenia. Wysokie często-

tliwości – nie mam zastrzeżeń – ładna emisja 

bez niepotrzebnego syczenia. Brzmienie na 

5 z minusem. Zaskoczyły mnie jakością, więc 

stwierdziłem, że zrobię im hardkorowy (jak na 

ten segment słuchawek) test. Odpaliłem Cu-

base – najpopularniejszy DAW w środowisku 

producentów. Minus dostały za zawansowane 

stereo. Nie wszystkie efekty, takie jak pogłos 

lub panorama, które sprawdzałem (przypad-

kowe a capelle, fx), są emitowane z taką samą 

jakością jak reszta dźwięków. Nie zapominaj-

my jednak, że to tylko słuchawki. Słuchawki 

przeznaczone do telefonu, iPoda czy innego 

przenośnego sprzętu. Mają dobrze grać, a nie 

służyć audiofetyszystom.

Podsumowanie
Plusy to wygodne, świetne brzmienie, prosty, 

stonowany design. Naprawdę fajne słuchaw-

ki. Żadnego taniego bajeranctwa, stu kolo-

rów i bezsensownych dodatków. Towar zgod-

ny z opisem. Minusy to kabel i akcesoria. Za tę 

cenę to trochę siara.

ATH – MSR7             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Wydajność: 5/6

Cena: 1099 zł
Dostępne w...

Przesiadywanie 
w słuchawkach po kilka 
godzin dziennie potrafi 
dać w kość, szczególnie 
jeżeli korzystasz z nich jako 
DJ lub realizator nagrań. 
W przypadku ATH MSR7 
to już czwarta godzina 
i absolutnie nie czuję 
dyskomfortu.

sosych_b

Audio-Technica ATH-MSR7

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-nauszne/audio-technica-ath-msr7-2781.html
https://twitter.com/sosych_b
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SOUND BLASTER E5

NORBERT CAŁA

Sound Blaster E5

Przenośny wzmacniacz słuchawkowy to dość egzotyczny sprzęt. Pewnie niewiele osób 

wie o tym, że coś takiego istnieje, a jeszcze mniej osób kiedykolwiek pomyślało, że coś 

takiego może im się przydać i warto na to wydać czasem spore pieniądze.



Muszę bez bicia przyznać, że do niedawna należa-

łem do nich. Słuchawki zazwyczaj wpinam do swo-

jego iPoda lub iPhone’a, częściej niestety do tego 

drugiego i słucham muzyki. Po co miałbym mieć 

jeszcze jakieś dodatkowe urządzenie, wymagające 

ładowania i wypychające moją kieszeń?

Odpowiedź przyszła dość przypadkowo. Zdecydo-

wałem się na zbudowanie iModa. iMod to dość da-

leko idąca przeróbka iPoda, mająca na celu uzy-

skanie maksymalnie dobrego dźwięku. Zgłębianie 

tematu skończyło zakupem iPoda 5G, czyli Video, 

przeznaczonego do przeróbki. Dlaczego akurat 

ten iPod? Ma on układ DAC Wolfson WM8758, któ-

ry przez złącze 30-pin potrafi wypuścić prawdziwy 

sygnał line-out z zupełnym pominięciem wbudo-

wanego wzmacniacza, który w tak małym urzą-

dzeniu jest, siłą rzeczy, nie najlepszej jakości. Dzięki 

wyjściu line-out bez wzmocnienia możemy podłą-

czyć zewnętrzny, lepszy wzmacniacz słuchawkowy. 

W moim przypadku znów oznaczało to koszty – wy-

bór padł na bardzo wszechstronny Sound Blaster E5.

Powodów tego wyboru było kilka. Po pierwsze, 

jest w miarę łatwo dostępny i można było go ku-

pić od ręki, a ja jestem w bardzo gorącej wodzie ką-

pany. Po drugie, charakteryzuje się naprawdę do-

brym dźwiękiem dzięki zastosowaniu świetnych 

komponentów. Po trzecie, wielkością idealnie pasu-

je do iPoda Video. Jego kształt to z grubsza pacz-

ka papierosów z dużym spektrum gniazd, przyci-

sków i dominującym pokrętłem regulującym siłę 

dźwięku. Wszystko w nim jest podporządkowa-

ne jego głównej funkcji, czyli współdziałaniu z iPo-

dem. W komplecie mamy gumki, którymi możemy 

zespolić go z odtwarzaczem, a jedna ze stron tego 
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wzmacniacza pokryta jest gumą. Każdy, kto choć raz spotkał się klasycznym iPodem, doceni 

ten zabieg nie mniej, niż doceni go sam iPod, który zostanie z nieporysowaną tylną ścianką.

Jak wspomniałem, E5 to głównie wzmacniacz słuchawkowy dla naszego iPoda, ale to tylko 

ułamek jego możliwości. Sound Blaster E5 może być też zewnętrzną karta dźwiękową dla do-

wolnego komputera z systemem zarówno OS X, jak i Windows. Może być też zewnętrznym 

mikrofonem stereo dla naszego komputera lub smartfona. Może też być wzmacniaczem słu-

chawkowym dla każdego nowego iPhone’a lub niektórych smartfonów z Androidem, który po-

trafi odbierać dźwięk w cyfrowej postaci przez kabel USB lub przez kodek aptX dla technolo-

gii Bluetooth 4.1 ze wsparciem na NFC. Dodatkowo, współpracując z smartfonami, oferuje duże 

możliwości konfiguracyjne za sprawą specjalnej aplikacji dla iOS oraz Android. Zaś dzięki złączu 

optycznemu możecie go podpiąć pod dowolny sprzęt muzyczny. Ta wyliczanka nie wyczerpuje 

wszystkich możliwości tego urządzenia, bo nie wymieniłem na przykład możliwości pracy jako 

mikrofon konferencyjny, ale zdecydowanie pokazuje jego ogromny potencjał.

Technicznie E5 to konwerter DAC USB na bazie cyfrowo-analogowego układu Cirrus Logic 

CS4398, zapewniającego najlepszy w tej cenie odstęp sygnału od szumu, wynoszący 120 dB 

i obsługującego częstotliwość próbkowania do 24 bitów/192 kHz. Wyposażony jest w podob-

no najlepszy w swojej klasie wzmacniacz słuchawkowy Texas Instrument TI6120A2, o impedan-

cji 600 omów, dzięki czemu potrafi zasilić nawet bardzo duże i wymagające słuchawki. Dzięki 

dwóm gniazdom słuchawek możemy zaś słuchać muzyki w większym gronie. Na boku urzą-

dzenia mamy przełącznik „Niskie wzmocnienie” 32 omów – 120 omów do 5 dB oraz „Wysokie 

wzmocnienie” 120 omów – 600 omów do 15 dB. Dzięki niemu zapewnimy praktycznie każdemu 

Sound Blaster E5

Jak wspomniałem, 
E5 to głównie 
wzmacniacz 
słuchawkowy dla 
naszego iPoda, ale 
to tylko ułamek 
jego możliwości.



   /   SPRZĘT   /   111

rodzajowi słuchawek, zarówno dużych studyjnych, jak i dousznych codziennego użytku, właści-

wy pozom wzmocnienia, a dzięki temu optymalną głośność i jakość dźwięku.

Jako urządzenie przenośne Sound Blaster E5 wyposażony jest oczywiście w akumulator. W tym 

przypadku ma on pojemność 3200 mAh, dzięki czemu zapewnia ponad 8 godzin odtwarzania 

muzyki. Testując go z iPodem podłączonym kablem, bez problemu uzyskiwałem czasy zdecy-

dowanie lepsze. Zainteresować może nas fakt, że E5 może pracować jako powerbank i ładować 

naszego iPhone’a, ale nie ukrywajmy – to nie jest najważniejsza cecha naszego urządzenia, tak 

samo jak nie najważniejszą cechą Porsche 911 jest to, że ma bagażnik.

W swoim iMagowym życiu słyszałem już bardzo dużo dobrych słuchawek, wzmacniaczy, od-

twarzaczy i głośników. Niewiele urządzeń robi na mnie wrażenie, ale mój iMod podpięty do So-

und Blaster E5 oraz słuchawek Bang & Olufsen H6 pokazał nowe życie każdego z tych sprzętów. 

Dawno już nie słyszałem tak dynamicznego, przepełnionego szczegółami dźwięku. Ten zestaw 

nie ma słabych stron, nie mogę napisać, że góra była dobra, a środek wymagał poprawy. Jako 

zestaw przenośny to jest absolutny ideał. Wszystkie parametry dźwiękowe takie jak dynamika, 

szczegółowość czy separacja dźwięków zostały zdecydowanie poprawione i naprawdę nic wię-

cej od tego zestawu nie oczekuję.

Jedynym minusem pozostaje cena. Sound Blaster E5 kosztuje około 1000 zł. To bardzo dużo, 

biorąc pod uwagę, że to urządzenie dodatkowe, niczego nie zastępuje, a jedynie daje poprawę 

trudno mierzalnych parametrów. Jednak jest naprawdę warte swojej ceny. Wiele osób nie sięga 

po lepsze słuchawki, wzmacniacz i tym podobne urządzenia, tłumacząc się tym, że nie słyszy 

różnicy. Zaręczam – w tym przypadku wystarczy posłuchać, a różnica będzie bardzo wyraźna. 

Cena oczywiście nie jest niska, ale ciągle trzykrotnie niższa niż flagowy smartfon, który przecież 

niejednokrotnie wymieniamy co roku. E5 przetrzyma kilka generacji.

Sound Blaster E5

norbertcala
Sound Blaster E5      

Cena: 799 zł
Dostępne w

http://www.twitter.com/norbertcala
http://www.morele.net/karta-dzwiekowa-creative-sound-blaster-e5-70sb159000001-701485/
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SMART HOME OD D-LINK

PAWEŁ HAĆ

Smart Home od D-Link

Inteligentne rozwiązania automatyki domowej są świetne, ale też problematyczne. 

Jeżeli podczas projektowania instalacji elektrycznej nie przewidziano montażu takiego 

systemu, to zaimplementowanie go może okazać się bardzo trudne i kosztowne. 

Rozwiązanie D-Link przewiduje jednak taką sytuację i opiera się wyłącznie na 

połączeniu za pośrednictwem sieci lokalnej.
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System automatyki domowej D-Link, przeznaczony do zabezpieczenia domu, składa się z czte-

rech podstawowych komponentów: dwóch kamer, czujnika ruchu oraz inteligentnego ste-

rownika gniazdka sieciowego. Oczywiście każde z urządzeń może występować w więcej niż 

jednym egzemplarzu. Pracę wszystkiego koordynuje specjalna aplikacja na iOS, zarówno 

w obrębie tej samej sieci Wi-Fi, w której znajduje się smartfon albo tablet, jak i przez internet. 

Wszystkie urządzenia potrafią współpracować ze sobą i nic nie stoi na przeszkodzie, by akcja 

jednego z nich wywoływała kolejkę czynności, angażującą kolejne sprzęty. Konfiguracja każ-

dego z komponentów wygląda podobnie – wystarczy pobrać darmową aplikację, która po-

kieruje procesem dodania urządzenia do systemu. Można to też zrobić z poziomu komputera, 

konieczne jest jednak pobranie odrębnego programu dla każdej z kamer, czujnika oraz sterow-

nika gniazdka. Miałem niestety spore trudności z ręczną konfiguracją z poziomu iOS – aplika-

cja zacinała się bądź wyłączała. Dopiero skorzystanie z WPS (mój router szczęśliwie go obsługu-

je) pozwoliło prawidłowo wykryć wszystkie urządzenia. Gdybym był iOS-only i nie miał routera 

z WPS, prawdopodobnie nie uruchomiłbym żadnego z komponentów. Mam nadzieję, że D-Link 

poprawi to w najbliższej aktualizacji.

Home Monitor HD DCS–935L
Podstawowym elementem systemu monito-

ringu są oczywiście kamery. Home Monitor HD 

jest na tyle mały i niepozorny, że da się go za-

montować niemal wszędzie. Wygląda bardzo 

dobrze, więc nawet w widocznym miejscu nie 

powinien przeszkadzać. W jego podstawie zna-

lazło się miejsce na zaczepienie o wkręty (dołą-

czono je nawet do zestawu), ale równie dobrze 

ustawi się go na dowolnej płaskiej powierzch-

ni. Kamera może zostać odchylona o 90 stop-

ni względem podstawy, obraca się też o 360 

stopni. Dołączony do zestawu zasilacz ma dłu-

gi przewód (jednak nie na tyle, by sięgnąć od 

podłogi do sufitu), który można poprowadzić 

przez podstawę. Kamera zasilana jest przez port 

micro USB, dlatego też fabryczny przewód da 

się zastąpić innym. Nie znajdziemy w niej żad-

nych innych gniazd – do komunikacji z siecią 

wykorzystuje wyłącznie Wi-Fi.

Smart Home od D-Link
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Cechą szczególną kamery jest transmisja ob-

razu w jakości 720p. Zrobił na mnie naprawdę 

duże wrażenie – wszystko jest ostre, a wideo od-

świeżane jest z prędkością 30 klatek na sekun-

dę. Nie mam też żadnych zastrzeżeń co do kolo-

rów. Oczywiście nie jest to jakość lustrzanki czy 

nawet nagrań z iPhone’a, ale też wypada dużo le-

piej niż typowe kamery przemysłowe. Na ekranie 

smartfona obraz wygląda świetnie, a zapisywa-

ne zdalnie klatki są czytelne – bez trudu rozpo-

znamy detale, o ile tylko oświetlenie jest wystar-

czająco dobre. W całkowitej ciemności urządzenie 

również sobie poradzi, ma bowiem diody emitu-

jące światło podczerwone, co w połączeniu z od-

powiednim trybem pozwala na uzyskanie pozba-

wionego już kolorów, ale czytelnego obrazu.

Home Monitor 360 DCS–5010L
Home Monitor 360 jest nowocześniejszą wer-

sją wspomnianej wyżej kamery. To dużo bar-

dziej skomplikowane, a jednocześnie znacznie 

większe urządzenie. Kamera wyposażona zosta-

ła w mechanizm, który pozwala obracać ją zdal-

nie, z poziomu iOS. Jest ciężka, ale podobnie jak 

w przypadku mniejszej wersji, można ją przykrę-

cić do ściany lub sufitu. Dodatkowo ma gwint 

do montażu za pomocą pojedynczej śruby. 

W zestawie dostajemy też dodatkowe mocowa-

nie, które umożliwia odchylenie kamery. Kamera 

łączy się z siecią przez Wi-Fi bądź port Ethernet. 

Do ładowania wykorzystywana jest niestandar-

dowa ładowarka. Jej przewód nie jest nieste-

ty zbyt długi, co ogranicza miejsca, w których 

można ją zainstalować i podłączyć do zasilania.

Smart Home od D-Link
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Kamera wyposażona została w matrycę o rozdzielczości zaledwie 640×480, jednak obraz jest 

zadowalającej jakości. Tryb nocny również jest o wiele skuteczniejszy niż w przypadku mode-

lu Home Monitor HD. Zasięg widzenia jest trochę większy, a obiekty bliżej kamery są wyraźniej-

sze. Najlepsza funkcja to oczywiście obracanie kamery – to odbywa się skokowo, czemu winna 

jest nieprzemyślana aplikacja. Aby ją obrócić, musimy wykonać gest na ekranie. Po przesunięciu 

palca kamera obraca się w określonym kierunku, ale o zwrocie odwrotnym do wykonanego ru-

chu. To dość mylące, nie udało się mi do tego przyzwyczaić. W programie dostępny jest też przy-

cisk do wyzerowania położenia kamery, niestety jest to zawsze ta sama pozycja, nie da się samo-

dzielnie określić punktu, do którego ma zawsze wracać. Działanie mechanizmu jest dość głośne 

– warto mieć to na uwadze, jeżeli zamierzacie umieścić kamerę na przykład w pokoju dziecka.

Home Smart Plug DSP-W215
Inteligentny dom to nie tylko moni-

toring, ale i sterowanie urządzeniami, 

w tym również tymi, które nie są inteli-

gentne. Kontroler gniazdka sieciowego 

jako samodzielne urządzenie niewiele 

może zdziałać, ale w połączeniu z całym 

systemem jego możliwości gwałtownie 

rosną. Urządzenie wpina się po prostu 

do gniazdka. Kontroluje ono przepływ 

prądu do podłączonej elektroniki, co po-

zwala na zdalne włączanie oraz wyłącza-

nie. Najprostszym zastosowaniem jest 

podłączenie go do lampy, jednak nale-

ży mieć na uwadze, że tradycyjne źródła 

światła gorzej znoszą częste włączanie 

i wyłączanie, jest to natomiast obojętne 

dla źródeł LED. Sterowanie w ten sposób 

lampą w sypialni jest niesamowicie wy-

godne – nie trzeba opuszczać łóżka, by 

zgasić na noc światło. Trochę zabrakło 

mi możliwości regulacji mocy, by ściem-

niać źródła światła, jednak sterownik D-

-Linka nie jest produktem wyspecjalizo-

wanym w tym kierunku.

Funkcją o największym potencjale 
jest ustalanie kolejek czynności.

Smart Home od D-Link
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Czujnik ruchu Wi-Fi 
DCH-S150
Ostatnim elementem systemu jest czuj-

nik ruchu, podłączany bezpośrednio 

do gniazdka. Już sam fakt, że jego po-

łożenie na ścianie ogranicza rozmiesz-

czenie punktów instalacji elektrycznej, 

jest dość kłopotliwy. Większość gniaz-

dek w mieszkaniu mam w takich miej-

scach, w których czujnik ruchu do ni-

czego by się nie przydał, konieczne jest 

więc stosowanie przedłużacza. Produ-

cent w ogóle nie wziął tego pod uwa-

gę. Urządzenie działa jednak bezbłędnie 

– po wyregulowaniu czułości (przez któ-

rą rozumiany jest zasięg oraz wrażliwość 

na ruch) i przypisaniu akcji do detek-

cji ruchu możemy na przykład otrzymywać na telefon powiadomienia, gdy jakiś obiekt 

znajdzie się w zasięgu czujnika. Podobnie jak w przypadku sterownika gniazdka siecio-

wego, czujnik pokazuje swoje możliwości dopiero po powiązaniu z całym systemem.

My D-Link Home
System stworzony przez D-Linka kontroluje specjalna aplikacja. Teoretycznie pozwala 

ona na całkowite zarządzanie wszystkimi urządzeniami, począwszy od ich konfiguracji, 

poprzez ustalenie sposobu pracy, po aktywne korzystanie z poszczególnych komponen-

tów. Program ma problemy z dodawaniem nowych urządzeń, o czym już wspominałem. 

Nie jest też dostosowany do rozdzielczości nowych iPhone’ów. Oprócz tego działa jed-

nak znakomicie, umożliwia błyskawiczne wprowadzanie zmian w systemie oraz łączenie 

się z jego komponentami. Aplikacja ma funkcję grupowania urządzeń, co można wyko-

rzystać zarówno do podzielenia ich w zależności od pomieszczeń, w których są wyko-

rzystywane, jak i ze względu na rodzaj (by mieć na przykład wszystkie kamery dostępne 

w jednym miejscu). Każdą grupę da się opatrzyć innym kolorem i ikoną, więc podział jest 

bardzo przejrzysty.

Funkcją o największym potencjale jest ustalanie kolejek czynności. Określamy, co ma być bodź-

cem do wywołania akcji, a następnie przypisujemy do tego czynność. Sam zrobiłem kilka pod-

Smart Home od D-Link
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stawowych kolejek: włączanie światła, gdy przechodzę w nocy korytarzem (działające tylko 

w określonych godzinach), wysyłanie powiadomienia z kamery, gdy wykryje ruch i kilka podob-

nych. Wybór jest niestety mocno ograniczony, bardzo brakuje choćby integracji z aplikacjami 

firm trzecich, co pozwoliłoby choćby na sterowanie inną automatyką domową. Nie znajdziemy 

tu również czegoś tak oczywistego jak automatyczne robienie zdjęcia albo uruchomienie na-

grywania w momencie wykrycia przez kamerę bądź czujnik ruchu (w tej chwili dostajemy jedy-

nie powiadomienie). Dostępne opcje są jednak wystarczające, by dostawać wszystkie niezbęd-

ne informacje, gdy jesteśmy poza domem. Zdalna obsługa systemu jest wygodna nawet przez 

sieć 3G, chociaż należy liczyć się z kiepskim odświeżaniem obrazu z kamer (spadającym czasem 

do 1–2 klatek na sekundę) oraz opóźnioną reakcją na wydawane polecenia (sterowanie inteli-

gentnym gniazdkiem oraz obracanie kamery i włączanie trybu nocnego). Niedogodności te są 

jednak bardzo uzależnione od prędkości transmisji danych i w przypadku dobrego połączenia 

z siecią nie są odczuwalne.

System monitoringu D-Linka z pewnością nie należy do najbardziej zaawansowanych rozwią-

zań. Skierowany jest jednak nie do odbiorcy profesjonalnego, a do osób prywatnych, które 

chcą nadzorować z jego pomocą jedynie własny dom. W tej roli sprawdza się on naprawdę do-

brze, a jedyne problemy wynikają z braków w oprogramowaniu, które może naprawić aktuali-

zacja. Sprzęt jest jednak najwyższej jakości – prosty w obsłudze, doskonale współpracujący ze 

sobą, a jednocześnie działający dokładnie tak, jak się spodziewamy.

D-Link             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6

Cena:  
• Home Monitor HD DCS–935L – 399 zł

• Home Monitor 360 DCS–5010L – 399 zł

• Home Smart Plug DSP-W215 – 179 zł

• Czujnik ruchu Wi-Fi DCH-S150 – 165 zł

D-Link

Smart Home od D-Link

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.dlink.com/pl/pl/home-solutions/mydlink_home/mydlink-home
http://www.twitter.com/pawelhac


MACIEJ SKRZYPCZAK

Mała liczba portów USB w Macach może być dla niektórych problemem. W takiej 

sytuacji pomóc może zewnętrzny HUB, na przykład Moshi iLynx 3.0.
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MOSHI ILYNX 3.0
Moshi iLynx 3.0
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Produkt od firmy Moshi jest prosty w swojej bu-

dowie. Rozmiarami jest nieco większy niż ta-

lia kart (10,2 × 5,6 × 2,7 cm). Większa część obu-

dowy jest aluminiowa, resztę stanowi plastik, 

a od spodu znajduje się wyprofilowana, miękka 

guma, która sprawia, że urządzenie nie tylko nie 

przemieszcza się na biurku, ale także jest lekko 

nachylone ku górze.

Na przedniej stronie znajdują się cztery porty 

USB 3.0, które łącznie zapewniają prędkość do 

pięciu gigabitów na sekundę. Oczywiście takie 

osiągi zależą od specyfikacji naszego komputera. 

Jeden z portów został dodatkowo przystosowa-

ny do ładowania iPadów (od modelu 4 wzwyż) 

– ma moc 10 W i natężenie 2,1 A. Hub potrafi ła-

dować urządzenia również wtedy, gdy kompu-

ter jest wyłączony. Oczywiście w takim przypad-

ku musi być zaopatrzony w dodatkową energię, 

dlatego w zestawie otrzymamy zasilacz. Warto 

jednak wspomnieć, że nie jest on wymagany do 

Moshi iLynx 3.0
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zwykłego działania. Wtedy natężenie w gniazdach urządzenia jest zgodne ze standardem 

dla USB 3.0 i wynosi 900 mA.

Z tyłu iLynx 3.0 oprócz gniazda zasilania znajduje się również kabel do połączenia z kom-

puterem. Jest on bardzo krótki (ma ok. 30 cm) i jeśli trzymacie komputer na podstawce, jak 

ja, to może być nieco za krótki. Rozwiązanie to jednak pozwala temu produktowi zacho-

wać minimalne rozmiary, dzięki czemu jest bardzo mobilne – bez problemu powinniśmy 

znaleźć na nie miejsce w torbie na laptopa czy nawet w kieszeni.

Na koniec chciałbym również zaznaczyć, że hub wyposażony jest w zabezpieczenia prze-

pięciowe, co stanowi dodatkową ochronę szczególnie dla nośników danych, gdy je podłą-

czamy lub wyłączamy.

Moshi iLynx 3.0 to proste urządzenie, które całkowicie spełnia swoje zadanie – wyposaża 

nasz komputer w dodatkowe gniazda USB w standardzie 3.0. A dzięki dodatkowej możli-

wości ładowania urządzeń może stanowić nieodłącznego kompana wszelakich podróży.

mcskrzypczak

Moshi iLynx 3.0

Moshi iLynx 3.0             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Producent: Moshi 
Dystrybutor: doApple.pl
Cena: 269 zł

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.moshi.com/ilynx-3
http://doapple.pl/moshi-ilynx-3-0-intl-hub-4xusb-3-0-dla-pc-i-mac,3,3091,4403
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JCPAL CASENSE 
ULTRA-THIN CASE

PAWEŁ HAĆ

JCPAL Casense Ultra-thin Case

Obłe krawędzie iPhone’a 6 Plus sprawiają, że noszę go w etui zdecydowanie częściej niż 

poprzednie modele smartfonów Apple. Do testu otrzymałem jedno z najprostszych, ale 

i najładniejszych, jakie dotąd widziałem.
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Apple nie potrafi zrobić wytrzymałego etui. Siliko-

nowe dość szybko się niszczy, a na skórzanym bły-

skawicznie powstają zabrudzenia, których nie spo-

sób usunąć (szczególnie na tych jasnych wersjach). 

Ich niewątpliwą zaletą jest za to bardzo funkcjonal-

ne wzornictwo, które nie ingeruje mocno w sposób, 

w jaki korzystam z telefonu. JCPAL stworzyło podob-

ne etui, tyle że jest całkowicie przezroczyste, a do-

datkowo zrobione z gumy i plastiku, więc pewnie 

leży w dłoni, ale też jest przyjemne w dotyku. Casen-

se w wersji Ultra-thin pogrubia telefon jedynie nie-

znacznie, zapewnia za to całkowitą ochronę wszyst-

kich krawędzi oraz tyłu obudowy. Boczne przyciski 

są przykryte, na spodzie mamy natomiast otwo-

ry na mikrofon, głośnik, przełącznik wyciszenia i złą-

cza. Z tyłu znalazło się też wycięcie na aparat z czar-

ną ramką, eliminującą odbicia światła. Obiektyw nie 

wystaje za obrys obudowy, więc telefon może leżeć 

na stole bez obaw, że ten element się porysuje.

O etui Apple można praktycznie zapomnieć – nie 

utrudnia w żadnym stopniu używania telefonu. 

Z JCPAL jest odrobinę inaczej. Przykryte grubszą 

warstwą gumy przyciski działają doskonale, a wgłębienie na przełącznik wyciszenia jest na tyle 

głębokie, że bez trudu można go używać. Problem pojawia się jednak podczas podłączania ak-

cesoriów przez Lightning. Zauważyłem to po raz pierwszy, gdy chciałem podpiąć iPhone’a do 

doka HiRise. Niestety, kabel nie kontaktował, bo nie był wpięty wystarczająco głęboko (oczywi-

ście mogłem wykorzystać inne mocowanie w HiRise, ale nie o to tutaj chodzi). Podobnie było 

z i-FlashDrive, który również nie działał, a także z adapterem z 30-pinowego złącza Dock na Li-

ghtning. Za każdym razem zmuszony byłem zdejmować etui, by skorzystać z tych akcesoriów. 

Warto więc mieć to na uwadze, szczególnie jeśli do telefonu podłączacie coś więcej niż oryginal-

ny kabel Lightning. Ze słuchawkami jest podobnie – te z wąską wtyczką pasują, ale już większe 

końcówki nie mieszczą się, nie da się ich do końca docisnąć.

Największą zaletą Casense Ultra-thin jest to, jak dobrze leży w ręce. Dzięki gumowym krawę-

dziom nie wyślizguje się z dłoni, a niewielka grubość obudowy sprawia, że całość bardzo łatwo 

JCPAL Casense Ultra-thin Case
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objąć. Jakość spasowania gumy i plastikowego tyłu jest świetna, podobnie zresztą jak precyzyj-

ne wycięcie krawędzi. Nie ma mowy o ostrzejszych elementach i innych niedoróbkach. Nie jest 

jednak idealnie – plastikowy tył jest bardzo podatny na zarysowania. Po kilku tygodniach ma 

tyle różnych śladów, zarówno drobnych, jak i głębokich, że zacząłem się zastanawiać, czy przy-

padkiem nie włożyłem go do jednej kieszeni z garścią gwoździ i nie przebiegłem z tym marato-

nu. Co najlepsze, noszony dokładnie tak samo telefon bez żadnego zabezpieczenia nie dorobił 

się przez pół roku żadnej, najmniejszej nawet ryski. Okazuje się, że materiał, na który zdecydo-

wało się JCPAL, jest po prostu kiepski. Jestem tym bardzo zawiedziony – o ile z podłączaniem 

akcesoriów da się wytrzymać, to już zniszczone po zaledwie miesiącu etui wygląda fatalnie 

i nieszczególnie chce się go używać.

Ogólnie bardzo polubiłem się z Casense Ultra-thin. Doskonale leży w dłoni, nie jest krzykliwe 

i nie przeszkadza w większości codziennych czynności. Po miesiącu mój entuzjazm opadł, cze-

go powodem jest bardzo delikatny plastik z tyłu obudowy. Rysuje się na wszystkie możliwe spo-

soby, co wygląda po prostu źle. Z tego też powodu etui będzie towarzyszyć mi jedynie podczas 

biegania, wrzucone do kieszeni bluzy. W pozostałych sytuacjach wolę nosić już niezabezpieczo-

ny telefon. Nie dość, że lepiej wygląda, to też, paradoksalnie, zdecydowanie mniej się rysuje.

pawelhac

JCPAL Casense Ultra-thin Case

JCPAL Casense    
 Ultra-thin Case               

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 2/6  

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Cena: 89 zł
Dostępne w...

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.zgsklep.pl/product-pol-773-Etui-JCPAL-dla-iPhone-6-Ultra-thin-Case-Clear-.html
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OSOMOUNT 
PUSH MOUNT

Odkąd pamiętam, do nawigacji podczas jazdy samochodem wykorzystuję tylko telefon. 

Nie lubię mieć go też w kieszeni, gdy prowadzę, i to nawet na krótkiej trasie. Uchwyt 

OSO pozwala mi błyskawicznie umieścić go w polu widzenia, więc mogę skorzystać 

z niego zawsze, gdy jest potrzebny.

PAWEŁ HAĆ

Osomount Push Mount
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Uchwyty na telefon są bardzo obszerną, a jed-

nocześnie mało zróżnicowaną kategorią akceso-

riów. W praktycznie każdym markecie (o sklepach 

z elektroniką nie wspominając) można kupić przy-

najmniej kilka takich dodatków, różniących się za-

zwyczaj drobiazgami. Oferta OSO wygląda tro-

chę inaczej. Firma specjalizuje się w uniwersalnych 

mocowaniach, różniących się miejscem montażu, 

uchwytem oraz grupą produktów, do których są 

przeznaczone (przy czym podział ogranicza się do 

tabletów i smartfonów). Ten, który dostałem do te-

stu, montuje się na szybie. Ma jednak niepowta-

rzalne mocowanie, które zaciska się na telefonie 

dokładnie wtedy, gdy ten dotknie środka uchwytu.

OSO stosuje zawsze przynajmniej przyzwoitej jako-

ści materiały i nie inaczej jest i tym razem. Podsta-

wa uchwytu oraz głowica, na której umieszczono 

mocowanie, zrobione są z solidnego plastiku, który 

wytrzyma najprawdopodobniej każde niekorzyst-

ne warunki drogowe (sprawdzone – używam OSO 

od kilku lat). Dotykowy uchwyt sprawia już dużo 

gorsze wrażenie, czemu winne jest odrobinę gor-

sze spasowanie oraz wyraźnie niższa jakość mate-

riału (również plastiku). Nie widać tego na pierwszy 

rzut oka, ale można to zauważyć podczas naciągania sprężyny mocowania. Ramiona porusza-

ją się z wyraźnym trudem – zastosowanie lepszej jakości metalowych szyn rozwiązałoby pro-

blem. To o tyle ważne, że już po miesiącu zauważyłem, że przesunięcie tej samej dźwigni wy-

maga ode mnie trochę więcej siły. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku głowicy, służącej 

do regulacji nachylenia uchwytu. Plastikowy pierścień trzyma ją znakomicie, ale i bardzo trudno 

go odkręcić. W moim kilkuletnim uchwycie, gdzie zastosowano dokładnie ten sam mechanizm, 

pierścień zaciśnięty jest tak mocno, że nie sposób nim poruszyć.

Chociaż uchwyt przeznaczony jest przede wszystkim do montażu na szybie, można go też 

przykleić do powierzchni deski rozdzielczej. Warunkiem jest jednak odpowiedni materiał, które-

go uchwyt by się trzymał. W moim samochodzie niestety ten sposób montażu odpadł, dlatego 

Ponowny montaż jest równie prosty, 
klej nie zostawia bowiem śladów na 
szybie, a na dodatek cały czas trzyma 
tak samo dobrze.



   /   SPRZĘT   /   126

też zamocowałem uchwyt mniej więcej na środku szyby. Jest to banalnie proste, bo nie dość, 

że gumowa podstawka pokryta jest klejem, to na dodatek montaż ogranicza się do naciśnięcia 

dźwigni, która naciągnie przyssawkę. Co więcej, ponowny montaż jest równie prosty, klej nie 

zostawia bowiem śladów na szybie, a na dodatek cały czas trzyma tak samo dobrze. Dzięki gło-

wicy można obrócić go w niemal dowolną stronę, z łatwością ustawiłem go tak, by telefon nie 

dotykał krawędzią szyby, a jednocześnie jego ekran był dla mnie czytelny. Mechanizm moco-

wania smartfona jest doskonale przemyślany – wystarczy naciągnąć sprężynę za pomocą dźwi-

gni, by ramiona uchwytu się rozsunęły (i to na tyle szeroko, że bez problemu zmieści się w nich 

iPhone 6 Plus). Wysuwa się też przycisk na środku mocowania – gdy go dotkniemy, ramiona za-

ciskają się na urządzeniu. Naciągam więc go przy każdym wyjściu z samochodu (i mogę zrobić 

to jedną dłonią, co ma niebagatelne znaczenie, gdy uchwyt zamontowany jest na środku szy-

by), a gdy do niego wsiądę, po prostu dotykam smartfonem przycisku. Gumowe elementy na 

ramionach sprawiają, że telefon trzyma się bardzo pewnie i nie rysuje się.

Od dawna korzystałem z „klasycznych” mo-

cowań samochodowych, wymagających 

obu rąk do zamocowania telefonu. Od-

kąd używam OSO z mocowaniem Push, nie 

mam zamiaru wracać do innych rozwiązań. 

Wsiadam do samochodu, przykładam te-

lefon do uchwytu i… tyle. Zajmuje mi to 

dwie sekundy, naciągnięcie mocowania ko-

lejne dwie. Problemem jest jedynie jakość 

materiałów użytych do produkcji. Obawiam 

się, że mogą nie wytrzymać próby czasu. 

Mam nadzieję, że się mylę, bo bardzo przy-

zwyczaiłem się do tego uchwytu.

Osomount Push Mount       

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 3/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Cena: 119 zł
Dostępne w ZG Sklep

Osomount Push Mount

pawelhac

http://www.zgsklep.pl/product-pol-826-Uchwyt-samochodowy-OSO-Push-NFC-czarny-.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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LUXA2 VENT CLIP

LUXA2 Vent Clip

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Gdy w Polsce nastała era nawigacji samochodowych montowanych do przednich szyb, ja 

nadal podróżowałem z papierową mapą – wyłącznie z powodu niskiej tolerancji dla pewnych 

rozwiązań. Nie lubię, jak mi coś zasłania widok przez przednią szybę w samochodzie i kropka. 

Niedawno pojawiły się w końcu sensowne rozwiązania tego problemu – zamiast przyklejać do 

przedniej szyby, to uchwyt montuje się do kratki wentylacyjnej.
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Jedną z zalet w lecie (w samochodach z klima-

tyzacją) jest możliwość chłodzenia telefonu, je-

śli ktoś akurat ma sztukę podatną na nagrzewanie, 

jak chociażby HTC Mx. Dla mnie to jednak przede 

wszystkim bezpieczeństwo – nic mi nie zasła-

nia przedniej szyby, która (przynajmniej dla mnie) 

jest dosyć istotnym elementem w ruchu ulicznym, 

a na ekran i tak rzadko zerkam, polegając przede 

wszystkim na głosie.

LUXA2 przygotowała ciekawą ofertę, która przypa-

dła mi do gustu z dwóch powodów. Vent Clip, jak 

sama nazwa wskazuje, zaczepia się o kratkę wen-

tylacyjną. Ta jednak nie stanowi jedynej podpory 

Vent Clipa – ma wspornik, który należy oprzeć o de-

skę rozdzielczą. W niektórych samochodach może 

to oznaczać kilka minut na wybranie optymalne-

go miejsca, ale możliwości regulacji są na tyle duże, 

że nie powinno być większych problemów. Jednak 

najbardziej przypadło mi do gustu (i ma to szcze-

LUXA2 Vent Clip
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gólne znaczenie w przypadku samochodów więk-

szych) to, że telefon znajduje się bliżej kierowcy 

lub pasażera i tym samym łatwiej na niego zerkać 

w chwilach, gdy jest to możliwe i bezpieczne – ten 

wspornik po prostu odciąża kratkę wentylacyjną, 

a telefon dzięki temu może być bardziej wysunięty.

Vent Clip nie jest tak dobrze wykonany jak nie-

które konkurencyjne produkty na rynku, ale przy 

swojej cenie nie musi być. Sugerowana cena pro-

ducenta (SRP) wynosi 69 nowych polskich zło-

tych i uważam ją za sprawiedliwą. Mój iPhone 

w Vent Clipie spędził już ponad sześć tysięcy ki-

lometrów i nie miałem żadnych nieprzyjemnych 

wydarzeń. Sam uchwyt jest wyłożony miękką 

gumą, która dba o idealny stan obudowy telefo-

nu, a sprężyna jest na tyle mocna, że nie wypada 

nawet na naszych cudownych polskich dziurach. 

Niestety nie wymyśliłem jeszcze, jak wkładać 

i wyjmować telefon jedną ręką. Całość jest też re-

gulowana, więc można niemalże dowolnie go 

ustawić – w pionie, poziomie lub pod jakimkol-

wiek innym pośrednim kątem. Pamiętajcie tylko, 

LUXA2 Vent Clip

Całość jest też regulowana, więc 
można niemalże dowolnie go 
ustawić – w pionie, poziomie 
lub pod jakimkolwiek innym 
pośrednim kątem.
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żeby potem odpowiednio mocno dokręcić po-

krętło, aby uchwyt nie miał luzów.

Mogę Wam śmiało polecić Vent Clipa, a moje je-

dyne zastrzeżenie jest takie, że zdecydowano się 

na błyszczący plastik zamiast matowego – widać 

na tym niestety każdy odcisk palca i kurz, a tego 

w przepięknym i czystym polskim powietrzu jest 

niestety mnóstwo. Wspomniane odciski palców na 

błyszczącej powierzchni niestety też dyskwalifiku-

ją ten produkt dla złodziei, morderców, płatnych 

zabójców i innych zawodów, gdzie dbałość o ano-

nimowość jest tak istotna.

No i teraz już nie możecie powiedzieć, że iMaga-

zine nie dostarcza przydatnych porad dla każ-

dej grupy społecznej i zawodowej w naszym kraju 

i poza jego granicami.

LUXA2 Vent Clip       

Producent: LUXA2

Model: Vent Clip

Dostępność: U większości polskich 
resellerów i APR-ów, takich jak 
iMad, Cortland czy iSpot

Cena SRP: 69 zł

LUXA2 Vent Clip

morid1n

http://imad.pl/thermaltake-luxa2-vent-clip-uchwyt-samochodowy-do-kratki.html
http://www.twitter.com/morid1n
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PARROT MINIKIT NEO 2 HD

Po zmianie smartfona na iPhone’a 6 Plus wbudowany w moim samochodzie zestaw 

głośnomówiący odmówił posłuszeństwa i przestał współpracować z telefonem. 

Zacząłem szukać więc innego rozwiązania i odkryłem Minikit od Parrota.

PAWEŁ HAĆ

Parrot Minikit Neo 2 HD
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Zestaw głośnomówiący jest w założeniu bardzo prostym urządzeniem, mającym umożliwiać je-

dynie prowadzenie rozmów w samochodzie. Okazuje się jednak, że jest to sprzęt o wiele bar-

dziej złożony, musi bowiem uwzględniać nie tylko jakość dźwięku i kompatybilność z telefonami, 

ale też być bezpieczny w używaniu podczas jazdy. Minikit Neo 2 HD nie jest pierwszym urządze-

niem Parrota z tej kategorii, na co wskazuje zarówno przydługa nazwa, jak i wachlarz rozwiązań, 

które w nim zaimplementowano. Konstrukcja zestawu pozwala na zamocowanie go na osło-

nie przeciwsłonecznej, ma bowiem duży klips, który mocno się na niej zaciska. Nie na tyle moc-

no, by zrobić w niej wgniecenie, ale też wystarczająco, by utrzymywać urządzenie w miejscu, i to 

nawet podczas używania przycisków na obudowie. Cała obudowa zrobiona jest z plastiku (klips 

z błyszczącego, reszta z matowego) o zadowalającej jakości. Spasowanie elementów oraz skok 

przycisków nie pozostawiają nic do życzenia, problematyczne jest natomiast pokrętło, będą-

ce głównym narzędziem do nawigacji po menu. Jego skok jest kiepsko wyczuwalny, trudno od-

ruchowo wybrać nim na przykład trzecią pozycję w menu – często zdarzało mi się przeskoczyć 

o jedną za daleko. Guma, która je pokrywa, zapewnia jednak pewny chwyt, co jest szczególnie 

ważne podczas używania zestawu w rękawiczkach. Mate-

riały zostały więc rozsądnie dobrane i zmontowane, a je-

dynym słabym elementem jest skok pokrętła.

Minikit łączy się z telefonem przez Bluetooth, dodatko-

wo można też skorzystać z dedykowanej aplikacji na iOS, 

która dodaje do zestawu kilka nowych funkcji oraz umoż-

liwia aktualizację oprogramowania. Wśród nich znajdu-

Parrot Minikit Neo 2 HD

Minikit sortuje kontakty 
alfabetycznie, ale według 
imion, a nie nazwisk, i nie 
da się tego zmienić.
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je się licznik czasu jazdy oraz czasu parkowania – ich działanie rozpoczyna się lub kończy po 

wejściu lub wyjściu z samochodu, dodatkowo licznik czasu parkowania informuje z wyprzedze-

niem o upływającej ważności biletu. Funkcje te wydają się przydatne, ale skorzystałem z nich tyl-

ko raz, w celu sprawdzenia. W dobie płacenia za parking przez Skycash, takie dodatki stają się po 

prostu zbędne. Przydatną funkcją aplikacji jest natomiast automatyczne odbieranie połączeń. 

Nagrywamy wiadomość audio, która jest automatycznie odtwarzana po odrzuceniu połącze-

nia z poziomu zestawu (ta sama czynność wykonana na ekranie iPhone’a nie wywoła odtwarza-

nia wiadomości). Działa to trochę jak powitanie na poczcie głosowej, tyle że po nim połączenie 

jest rozłączane. W samochodzie to wręcz niezastąpione, zwłaszcza podczas długich tras i rozmo-

wach wymagających choćby sięgnięcia do komputera.

Konfiguracja zestawu odbywa się za pomocą pokrętła, które można nie tylko obracać, ale i wci-

skać, by zatwierdzić wybór. Powrót do poprzedniego menu następuje po wciśnięciu przycisku 

odrzucenia połączenia. Oprócz tego znalazł się też przycisk odbierania rozmowy. Każda z pozycji 

menu jest odczytywana i, co istotne, lektor robi to sprawnie, więc poruszanie się po ustawieniach 

nie trwa przesadnie długo. Na pierwszym miejscu mamy książkę telefoniczną, kontakty pogrupo-

wane są alfabetycznie. Najpierw wybieramy literę, pod którą szukamy, a dopiero później wybie-

ramy z tej grupy kontakt. Metoda ta okazała się dla mnie niesamowicie uciążliwa, okazuje się bo-

wiem, że Minikit sortuje kontakty alfabetycznie, ale według imion, a nie nazwisk, i nie da się tego 

zmienić. Sam wolę ten drugi typ sortowania. Przy kilkuset kontaktach, które mam telefonie służ-

bowym i prywatnym, znalezienie tego właściwego numeru jest po prostu trudne. Zestaw ma też 

głosowe wybieranie numerów i działa ono znacznie lepiej, niż się spodziewałem. Wystarczy pod-

czas jazdy powiedzieć „Minikit”, by ten zapytał, do kogo chcę zadzwonić. Po wypowiedzeniu 

imienia i nazwiska numer jest wybierany. Rozpoznawanie jest bardzo precyzyjne, w samochodzie 

nie musi też być idealnie cicho, nie trzeba nawet wyciszać radia (pomijam tu sytuację, gdy w rytm 

muzyki wydobywającej się z systemu audio podryguje rejestracja samochodu stojącego obok 

– wtedy już nie zadziała). Zapomnijcie jednak, że wybierzecie dobrze kontakt, do którego dopisa-

ne są niestandardowe znaki – Minikit kompletnie sobie z nimi nie radzi. Jest też trochę przewrażli-

wiony i dość często (przynajmniej raz na dwie godziny jazdy) zda-

rza się mu zapytać, czyj numer wybrać, pomimo tego, że go o to 

nie prosiłem. Numery mogą być też wybierane przez Siri (wywo-

ływane głosowo), jednak działa to już gorzej, asystent nie zawsze 

się odzywa.

Parrot postawił na kilka rozwiązań technicznych, dzięki którym 

Minikit nie jest po prostu kolejnym zestawem głośnomówią-

Zestaw ma też głosowe 
wybieranie numerów 
i działa ono znacznie lepiej, 
niż się spodziewałem.

Parrot Minikit Neo 2 HD
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cym. Dzięki czujnikowi ruchu usypia się i łączy z telefo-

nem automatycznie dopiero w momencie, gdy wykryje 

otwarcie drzwi, a kilkuminutowy bezruch połączony ze 

straceniem połączenia z telefonem spowoduje uśpienie 

zestawu. Dzięki temu bateria urządzenia wytrzymuje 10 

dni, podczas których spędzam w samochodzie około 

godziny i codziennie rozmawiam przez około 15 minut.

Akumulator ładowany jest przez port micro USB, a zwy-

kła ładowarka samochodowa pozwala napełnić go 

w około dwie godziny. Głośnik to natomiast duża, pła-

ska powierzchnia, generująca zaskakująco wyraźny 

i głośny dźwięk. Żaden z moich rozmówców nie skar-

żył się też na jakość dźwięku, zauważali jednak, że nie 

rozmawiam bezpośrednio przez telefon. Minikit potra-

fi współpracować jednocześnie z dwiema komórkami 

– przełączamy się pomiędzy nimi, przytrzymując pokrę-

tło. Jedna z nich jest zawsze głównym telefonem, z któ-

rego domyślnie wykonujemy połączenia. To kolejny do-

datek, który naprawdę się przydaje.

W przypadku jakichkolwiek akcesoriów samochodo-

wych intuicyjność przekłada się bezpośrednio na bez-

pieczeństwo. Parrot postawił sobie za cel stworzenie 

takiego urządzenia, które pełniłoby swoją funkcję, po-

zostając niezauważone. Nie do końca się udało, czemu 

winne jest kiepsko rozwiązane sortowanie kontaktów 

oraz koślawo działające wywoływanie Siri. To jednak 

rzeczy, do których można przywyknąć bądź z nich nie 

korzystać. Minikit nadrabia świetną jakością rozmów 

oraz bardzo dobrym wybieraniem głosowym. Przydat-

nym dodatkiem jest też automatyczne odbieranie po-

łączeń. Jestem zadowolony – mogę rozmawiać bez-

piecznie w samochodzie. Wszystko inne to drobiazgi.

pawelhac

Parrot Minikit Neo 2 HD         

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: 4,5/6

• Wydajność: 5/6

Cena: 259 zł
Dostępne w...

Parrot Minikit Neo 2 HD

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.x-kom.pl/p/212093-sluchawka-zestaw-glosnomowiacy-parrot-minikit-neo.html
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BASIS PEAK

Basis Peak

PAWEŁ HAĆ

Od niedawna ruszam się trochę więcej, trochę bardziej interesuję się zdrowiem i zdecydowanie 

nie mogę doczekać się Apple Watcha. Kiedy pojawiła się okazja przetestowania smartwatcha, 

który mierzy przede wszystkim parametry ruchu, nie zastanawiałem się ani chwili.
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Jeśli obok Basis Peak postawimy jakikolwiek inteligentny zegarek, to mam niemal pew-

ność, że będzie on ładniejszy od stworzonego przez Intela urządzenia. Prostokątna, alumi-

niowa koperta, z ekranem z wystającymi ramkami, nijak nie współgra ze sporo węższym, 

opatrzonym wyraźnym wzorem, gumowym paskiem. Dekiel koperty jest plastikowy i zna-

lazły się na nim diody odpowiedzialne za pomiar tętna (dwie zielone i dwie podczerwone). 

Elementy zegarka nijak do siebie nie pasują, ale łączy je bardzo, bardzo solidne wykonanie. 

Guma doskonale leży na nadgarstku, jest mięk-

ka i przyjemna w dotyku. Koperta jest natomiast 

świetnie spasowana – urządzenie jest w końcu 

wodoszczelne, z powodzeniem można brać z nim 

prysznic (ale już nie pływać). Cóż, dobre i to. Aku-

mulator ładowany jest indukcyjnie, za pomocą do-

łączonej do zestawu ładowarki. Krótkie, 20-minu-

towe ładowanie co cztery dni wystarcza, by sprzęt 

działał nieprzerwanie. To świetny wynik, cho-

ciaż wynika on z zastosowania energooszczęd-

nych komponentów: ekranu e-ink oraz Bluetooth 

w standardzie 4.0.

136Basis Peak

Jeśli obok Basis Peak 
postawimy jakikolwiek 
inteligentny zegarek, to 
mam niemal pewność, że 
będzie on ładniejszy od 
stworzonego przez Intela 
urządzenia.
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Basis stworzony został z myślą o noszeniu go bez przerwy, 24 godziny na dobę. Urządze-

nie cały czas mierzy tętno oraz zbiera informacje o ruchu. Dane te przesyłane są do aplika-

cji na iOS, niestety, niekompatybilnej z systemowym programem Zdrowie ani też z jakim-

kolwiek innym z tej kategorii. Szkoda, bo danych jest naprawdę dużo – od liczby kroków 

i szacowanej liczby spalonych kalorii, poprzez analizę snu z podziałem na fazy, po tempe-

raturę skóry, wilgotność i tętno. W specjalnej aplikacji możemy nie tylko przejrzeć suche 

dane i wykresy, ale też ustalić wyzwania. To właśnie one są kluczowym elementem syste-

mu. Basis Peak jest produktem przeznaczonym dla amatora, który chce zadbać o zdrowie, 

a nie profesjonalisty. Wykonywanie prostych czynności, takich jak aktywne spalenie kilku-

set kalorii, przejście określonego dystansu czy też regularne chodzenie spać premiowane 

są punktami, które odblokowują kolejne wyzwania. Nie spodziewałem się, że może to być 

aż tak motywujące – co prawda nie nauczyłem się zasypiać przed północą, ale już w pracy 

wyrobiłem sobie nawyk częstego wstawania od biurka. Zawsze to jakiś postęp.

Pomiary tętna wykonywane przez Basis są dokładne, jed-

nak dość często (przynajmniej kilka razy dziennie) zdarzają 

się przerwy. Stopień zaciśnięcia paska na nadgarstku nie ma 

tu nic do rzeczy – zarówno noszony luźno, jak i tuż przy skó-

rze, smartwatch miał dokładnie te same problemy. Ze snem 

jest sporo gorzej. Nie dość, że aplikacja nie zawsze odno-

towuje prawidłowo moment zaśnięcia i wybudzenia, to na 

dodatek potrafi skasować pomiar, jeżeli w nocy wstaniemy 

na chwilę z łóżka. Jeśli ponownie zaśniemy, to sen naliczany 

jest od nowa. Długi brak ruchu, nawet w środku dnia, trak-

towany jest czasem jako sen. Zdecydowanie najmniej zawodne są pomiary aktywności. 

Po wprowadzeniu wagi i wzrostu aplikacja potrafi oszacować nasze spalanie kalorii, któ-

re natomiast jest wyświetlane na ekranie zegarka. Urządzenie aktualizuje je na bieżąco, 

a na dodatek samo przełącza się w tryb sportowy, gdy wykryje określony rodzaj ruchu. 

Tyczy się to nie tylko biegu, ale też marszu oraz jazdy na rowerze. Ekran urządzenia wy-

świetla wtedy na stałe dane treningowe, czyli tętno, spalane kalorie, kroki i czas, na doda-

tek kolory wyświetlane są odwrotnie, więc od razu widać, że trwa pomiar. Nie ma jednak 

opcji pomiaru międzyczasów czy jakichkolwiek innych danych, które nie wymagałyby do-

datkowych czujników. Po raz kolejny widać, że Peak jest urządzeniem jedynie dla amato-

rów biegania. Pomiary zgadzają się z tymi, które równocześnie wykonywałem za pomocą 

iPhone’a i aplikacji Runkeeper, a także z aplikacji Zdrowie, pokazującej informacje o kro-

kach pobierane z koprocesora M8. Bieg oraz marsz identyfikowane są bez najmniejsze-

Basis Peak

Basis Peak jest produktem 
przeznaczonym dla 
amatora, który chce 
zadbać o zdrowie, a nie 
profesjonalisty.
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go problemu, nawet na bieżni, jednak na stacjonarnym rowerze zegarek nie wykrył już ro-

dzaju aktywności. Jeśli więc planowaliście go wykorzystywać podczas takich ćwiczeń, to 

cóż… poszukajcie czegoś innego.

Basis Peak to nie tylko sprzęt do pomiarów, ale i smartwatch, 

który zintegrowany jest z telefonem. Urządzenie potrafi cał-

kiem dużo: pokazuje informacje o połączeniach przychodzą-

cych, pozwala je nawet odrzucić oraz odebrać (ale rozmowa 

odbywa się już przez telefon, bo Peak nie ma ani mikrofo-

nu, ani głośnika), ponadto wyświetla też przypomnienia i po-

wiadomienia o wiadomościach, wraz z ich treścią. Czytanie 

poczty jest jednak utrudnione, ponieważ tekst może zająć 

maksymalnie cztery ekrany, reszta jest ucinana. Na dodatek 

nie obsługuje polskich znaków. Do powiadomień nie można 

też w żaden sposób wrócić – gdy je odrzucimy, będą widocz-

   /   SPRZĘT   /   Basis Peak

Po wprowadzeniu wagi 
i wzrostu aplikacja potrafi 
oszacować nasze spalanie 
kalorii, które natomiast jest 
wyświetlane na ekranie 
zegarka.



ne jedynie na smartfonie. Urządze-

nie powiadamia delikatną wibracją, nie 

sposób jednak jej nie poczuć. Interfejs 

jest mało skomplikowany – głównym 

ekranem jest ten z godziną, po do-

tknięciu pokazuje również datę. Prze-

winięcie go w lewo spowoduje wy-

świetlenie liczby kroków i spalonych 

kalorii. Następny ruch palca w lewo 

pokaże tętno oraz podsumowanie ak-

tywności z całego dnia, natomiast ruch 

w prawo wyświetli menu, zawierające opcje Bluetooth oraz przełącznik trybu „Nie prze-

szkadzać”. Wybranie go powoduje wyłączenie wibracji. Ekran jest podświetlany jedynie na 

żądanie – należy w tym celu wykonać gest palcem w górę przy prawej krawędzi ekranu. To 

niezłe rozwiązanie, chociaż powoduje niekiedy przewinięcie listy. Ogólnie jednak obsługa 

urządzenia jest banalnie prosta, i to nawet podczas biegu. Czułość i czytelność wyświetla-

cza również odgrywają tu duże znaczenie – te są wzorowe. Nawet w mocnym świetle nie 

ma żadnego problemu z odczytaniem informacji na ekranie.

Bardzo trudno ocenić mi Basis Peak. To dużo bardziej zaawansowane urządzenie niż 

wszelkiego rodzaju opaski fitness, ale też daleko mu do możliwości oferowanych przez 

smartwatche. Pomimo dwóch wersji kolorystycznych i wymiennych pasków, nie potra-

fię znaleźć modelu, który chciałbym nosić na co dzień – wzornictwo jest po prostu mało 

atrakcyjne i dalekie od klasycznych, sportowych zegarków. To jednak przede wszystkim 

sprzęt pomiarowy i w tej roli sprawdza się świetnie. Mnie, amatorowi biegania, bardzo 

przypadł do gustu.

139

Basis Peak              

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4,5/6

• Wydajność: 5/6

Cena: 199 USD
Dostępne w...

pawelhac

   /   SPRZĘT   /   Basis Peak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://store.mybasis.com
http://www.twitter.com/pawelhac


https://itunes.apple.com/pl/app/oldbooth/id298007500?mt=8
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Konkurs Chopinowski, odbywający 
się co 5 lat, doczekał się tym razem 
oficjalnej aplikacji. Pozwala ona 
zapoznać się z sylwetkami artystów, 
kształtem festiwalu oraz muzyką 
Fryderyka Chopina. Wszystkie 
przesłuchania kandydatów, a także 
późniejsze koncerty, transmitowane 
będą na żywo i będzie można 
oglądać je bezpośrednio w aplikacji. 
Dostępne będą w jakości Full HD, 
a październikowe występy zostaną też 
opatrzone 24-bitowym dźwiękiem. Do 
nagrań będzie można wrócić – każde 
z nich ma być udostępnione w aplikacji 
po kilku godzinach od transmisji na 
żywo.

Cena: za darmo              Pobierz

KONKURS CHOPINOWSKI

https://itunes.apple.com/pl/app/konkurs-chopinowski/id978671305?l=pl&mt=8at=11lHMT
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Jeśli wybieracie się do restauracji, ale chcielibyście 
porozmawiać bez obaw o to, że w wiadomościach 
będą stenogramy z tej rozmowy, to może Wam 
w tym pomóc iPhone i program Spy Detector. Jest 
to wykrywacz urządzeń elektronicznych, czytli na 
przykład podsłuchów oraz telefonów komórkowych. 
Działanie opiera się na magnetometrze, który jest 
wbudowany w iPhone’a. Magnetometr mierzy pole 
elektromagnetyczne wokół urządzenia. Pewnie na 
programie nie można polegać, ale z drugiej strony na 
BOR-ze też nie zawsze.

Cena: 0,99 euro     Pobierz

SPY DETECTOR

Gry i programy z App Store

To kolejny świetny program, który dostał wsparcie 
dla Apple Watch. Czym jest Workflow? To program 
pozwalający tworzyć różne makra, wiążące ze sobą 
aplikacje, w tym programy systemowe. W aplikacji 
i w sieci znajdziecie sporo gotowych makr, potrafiących 
zautomatyzować wiele naszych czynności. W najnowszej 
wersji dostaliśmy, jak wspomniałem, wsparcie dla Apple 
Watch. Dzięki temu będziecie mogli własne makra 
kontrolować z poziomu zegarka. To przenosi możliwości 
zegarka na zupełnie nowy poziom.

Cena: 2,99 euro      Pobierz

WORKFLOW: POWERFUL AUTOMATION 
MADE SIMPLE

https://itunes.apple.com/pl/app/spy-detector-bug-telephone/id971245349?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/workflow-powerful-automation/id915249334?l=pl&mt=8at=11lHMT
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Seria Foldify to jedna z najlepszych serii 
aplikacji dla dzieci, jakie możemy znaleźć 
w App Store. Tym bardziej cieszy, że to 
polska produkcja. W Foldify kolorujemy 
różne kształty, aby po wydrukowaniu 
złożyć je w trójwymiarowe figurki. Na 
ekranie naszego iPada mamy ciągły 
podgląd 3D na to, jak będzie wyglądało 
nasze dzieło już po złożeniu. Foldify 
Dinosaurs to trzecia aplikacja z tego cyklu 
i jak sama nazwa wskazuje – będziemy 
w niej składali dinozaury, przy okazji ucząc 
się kilku faktów na temat każdego z nich.

Cena: 2,99 euro            Pobierz

FOLDIFY DINOSAURS

norbertcala

Tego programu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, 
bo ułatwia nam zarządzanie notatkami od bardzo 
dawna. Warto jednak przyjrzeć się jego nowej funkcji, 
czyli wsparciu dla zegarka Apple Watch. Dzięki 
zegarkowi będziemy mogli głosowo dyktować notatki 
do Evernote, które oczywiście zostaną zamienione na 
tekst. Będziemy mogli je też za pomocą głosowych 
komend wyszukiwać oraz przeglądać na ekranie 
zegarka. Najbardziej ciekawi mnie, czy będzie to działało 
w języku polskim. Raczej powinno, bo samo dyktowanie 
po polsku w iOS działa znakomicie.

Cena: za darmo              Pobierz

EVERNOTE

https://itunes.apple.com/pl/app/foldify-dinosaurs/id969852447?l=pl&mt=8at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala
https://itunes.apple.com/pl/app/evernote/id281796108?l=pl&mt=8at=11lHMT


Po prostu działaj skutecznie!

Zapracowani ludzie i ich zespoły efektywnie 
zarządzają projektami dzięki aplikacjom 

Nozbe na Maca, Windowsa, Linuksa, 
Androida, iPada oraz iPhone’a.

30-dniowy darmowy okres próbny. 
Potem użyj kuponu IMAGAZINE, aby otrzymać 10% zniżki.

www.nozbe.com

http://nozbe.com
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Ulysses to program stworzony przez studio The Soulmen, które istnieje na rynku od 2003 roku 

i z miłością podchodzi do tworzenia na apple’owe platformy. Przyjrzę się nie tylko ich 

aplikacjom, ale również temu, co obecnie istnieje na rynku, bo wybór edytora tekstu jest 

bardzo indywidualną sprawą.

Ich największym przedsięwzięciem okazał się Ulysses, który zadebiutował w kwietniu 

2013 roku na platformie OS X – prawie dokładnie dwa lata temu. Miesiąc temu natomiast 

pojawił się jego brat, przygotowany na iPada. W tej chwili wersji na iPhone’a brak, ale nie 

jest to też wymarzone urządzenie do pisania, więc nie uważam tego za dużą wadę. Jest ona 

jednak w trakcie tworzenia, a screenshoty ze wczesnych wersji już pojawiły się na profilu 

Twitterowym Marcusa Fehna − designera Ulyssesa.

ULYSSES DLA MAC I IPADA 
– NOWY GRACZ W MARKDOWN

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

https://twitter.com/fehnman/status/591491670551572481
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Zanim jednak przejdziemy do szczegółów…

Markdown
Piszę w Markdown od wielu lat. Ten język znacz-

ników, stworzony przez Johna Grubera i Aarona 

Swartza w 2004 roku, przyjął się na rynku, po-

wstało kilka jego odmian i jest świetnym roz-

wiązaniem z kilku powodów. Podczas jego two-

rzenia jednym z założeń była czytelność tekstu, 

aby można było go rozszyfrować bez specjal-

nych narzędzi – zapisana treść jest czytelna na-

wet bez żadnych konwerterów. W dużym skró-

cie, Markdown jest jak przepis na pyszny obiad 

– jeśli go już mamy, to możemy z niego stwo-

rzyć danie, które nie zawsze jest jednakowe. 

Jako że treści przetrzymywane są jako plain text 

z rozszerzeniem .txt (ostatnio też często jako 

.md lub .markdown, co naturalnie nie zmienia 

jego zawartości), to można je odczytać nawet 

na komputerze sprzed dekady i w zasadzie na 

każdym dostępnym systemie operacyjnym. No 

i prawdopodobnie będzie można je odczytać 

za kolejnych kilka dekad, bez obawy, że jakaś 

firma zniknie z rynku albo jej standard kodo-

wania plików się zmieni. Posiadając jednak od-

powiednie narzędzie – może to być nawet prosty skrypt do uruchomienia z wiersza 

poleceń – zapisane słowa można „wypluć” w wielu różnych formatach. Dla przykła-

du, Ulysses pozwala na eksportowanie zapisanych treści jako HTML, PDF, RTF, RTF dla 

Worda czy nawet ePub. Markdown dodatkowo pozwala na tworzenie wielu wersji 

naszego dokumentu, już odpowiednio sformatowanego, właśnie dzięki wspomnia-

nym znacznikom, bez czasochłonnej pracy koniecznej przy jego reformatowaniu 

i przeklejaniu do innych programów… Ba! Nawet nie trzeba mieć Worda, aby dostar-

czyć komuś plik w tym formacie.

Markdown urzekł mnie swoją prostotą, kompatybilnością i szerokim wsparciem w zaskaku-

jących miejscach. Nawet WordPress, z którego korzystam codziennie, pozwala na wklejanie 

Ulysses dla Mac i iPada – nowy gracz w Markdown

Markdown urzekł mnie swoją 
prostotą, kompatybilnością 
i szerokim wsparciem 
w zaskakujących miejscach.



   /   PROGRAMY   /   147

czystego Markdowna bez konieczności uprzednie-

go konwertowania do HTML-a. Podoba mi się też 

fakt, że bardzo łatwo dostarczam pliki RTF dla ko-

rekty, pliki PDF w innych celach oraz kod HTML do 

wrzucenia artykułu na stronę internetową.

Markdown został stworzony przez geeków dla ge-

eków, ale w ostatnich latach odrodził się jako zna-

cząco bardziej ucywilizowany język dzięki wie-

lu aplikacjom, które częściowo powstały dzięki 

iPhone’owi i iPadowi. Propozycji dla OS X jest dzi-

siaj naprawdę dużo i każdy powinien coś dla sie-

bie znaleźć, ale jest kilka perełek, o których mu-

szę wspomnieć. Wszystko zaczęło się od mody na 

tak zwane „minimalistyczne edytory tekstowe” czy 

też distraction-free writing. Założenie było takie, że 

sam program ma dostarczyć nam płótno, na któ-

rym będziemy tworzyć nasz obraz, a on nie będzie 

nas rozpraszał ani nam przeszkadzał. Pisząc te sło-

wa, widzę przed sobą tylko jasnoszare tło, wysza-

rzone zdania, które już skończyłem pisać, oraz wy-

raźny czarny tekst aktualnie tworzonego zdania. 

Nic więcej. Ciekawostką jest fakt, że o ile na począt-

ku drogi deweloperzy często nawzajem się oskar-

żali o kopiowanie co lepszych funkcji, to w końcu 

większość programów obrała nieznacznie inny kie-

runek. Każdy też zdaje się mieć unikalne funkcje, 

które nie są obecne u konkurencji. Jedne pozwa-

lają na więcej, a inne nie mają nawet panelu prefe-

rencji. Pomimo że to minimalistyczne programy, to 

różnice pomiędzy nimi są momentami naprawdę 

zaskakujące.

Jest też grupa zwolenników edytorów tekstu stwo-

rzonych raczej do edycji kodu HTML czy programo-

wania, jak chociażby nieśmiertelny BBEdit od Ba-

Ulysses dla Mac i iPada – nowy gracz w Markdown
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reBones Software, Sublime Text czy TextWrangler. 

Różnych kategorii, do których można dany edytor 

zaliczyć, jest naprawdę mnóstwo. Scrivener, któ-

ry służy przede wszystkim do pisania książek lub 

scenariuszy. nvALT do robienia notatek. Wyspecja-

lizowany Marked 2 do podglądania, jak wygląda 

sformatowany tekst. Day One do prowadzenia pa-

miętnika z możliwością publikowania wybranych 

wpisów online… Ilość oprogramowania w tym 

względzie jest naprawdę ogromna i jak już wspo-

minałem, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Mój workflow
Mój sposób pracy jest przede wszystkim sku-

piony wokół Dropboksa. To właśnie tam trzy-

mam obecnie tworzone teksty, do których 

mam dostęp z mojego każdego urządzenia. Nie 

dość, że Dropbox jest szeroko wspierany, to ma 

jeszcze jedną bardzo ważną cechę: wersjono-

wanie. Nawet jeśli nadpiszę jakikolwiek arty-

kuł albo chociażby usunę w nim jakiś akapit, to 

mam dostęp do archiwalnych wersji, z których 

mogę odzyskać utracone słowa. Przydaje się 

to raz na rok, jeśli nie rzadziej, ale już kilka razy 

uratowałem w ten sposób recenzję, którą nie-

chcący nadpisałem lub skasowałem. Chwila nie-

uwagi w tym wypadku dużo nie kosztuje.

Moje aplikacje
Mam kilka ulubionych edytorów i zaliczają się 

do nich między innymi: BBEdit, iA Writer Pro oraz 

Byword. BBEdit wykorzystuję przede wszystkim 

jako edytor kodu CSS/HTML/PHP przy pracach 

nad stronami WWW czy instalacjami WordPressa. 

iA Writer Pro wygrał u mnie ze swoim prostszym 

bratem – iA Writer (bez Pro) – ze względu na 

Ulysses dla Mac i iPada – nowy gracz w Markdown

Ten program należy umieścić 
gdzieś pomiędzy iA Writerem 
a Scrivenerem. To kombajn, 
który ma kilka świetnych 
i bardzo rozbudowanych funkcji, 
a przy okazji jest na tyle prosty, 
że nawet jego wodotryski nie 
przeszkadzają w codziennym 
użytkowaniu, bo po prostu nie 
są widoczne.
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świetną i nietypową integrację wersji na Mac z iphone’owym i ipadowym bratem. Na iPho-

nie tworzę zarys dokumentów i spisuję istotne notatki, aby niczego nie zapomnieć. Na OS X 

następnie rozwijam myśli i powstaje taka nędzna recenzja jak ta, w której jeszcze nawet nie 

przystąpiłem do opisywania Ulyssesa. Całość następnie sprawdzam na iPadzie i to na nim 

też wprowadzam korekty. Są oczywiście sytuacje, w których wybrane urządzenie nie bierze 

udziału w procesie tworzenia i najczęściej jest nim albo iPhone, albo Mac. iPad potrafi oba 

znakomicie zastąpić. Do Byworda wracam od święta, za względu na jego funkcję publiko-

wania napisanych treści bezpośrednio do WordPressa, ale robię to ostatnio coraz rzadziej.

W tym czasie oczywiście eksperymentowałem z takimi nowościami jak Typed od Realmac So-

ftware, a od niedawna korzystam z tytułowego Ulyssesa…

Ulysses dla OS X
Ten program należy umieścić gdzieś pomiędzy iA Writerem a Scrivenerem. To kombajn, 

który ma kilka świetnych i bardzo rozbudowanych funkcji, a przy okazji jest na tyle prosty, 

że nawet jego wodotryski nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu, bo po prostu nie 

są widoczne. Szczególnie imponujące są jego możliwości eksportu do najprzeróżniejszych 

formatów. Ale może zacznę od początku…

Na tle konkurencji Ulyssesa wyróżnia najbardziej jego system 

trzech panelów, które można dowolnie chować lub ujawniać 

– lewy panel to nasza biblioteka, w której możemy dostać się 

do naszych treści w iCloudzie, Dropboksie czy różnych innych 

chmurach lub folderach na dysku twardym. Środkowy panel to 

lista naszych „arkuszy”. Przykładowo, jeśli piszemy książkę, to 

możemy tworzyć sobie strukturę katalogów, stron i podstron 

zgodnie z naszymi potrzebami. W przypadku znacznie prost-

szych tekstów, jak chociażby ta recenzja, mogę wszystko wrzu-

cić po prostu do jednego arkusza albo podzielić całość, na przy-

kład na akapity, gdzie każdy znajduje się w specjalnym arkuszu. 

Na koniec można oczywiście wszystko (lub tylko wybrane arku-

sza) ze sobą połączyć w jeden „plik”, a całość można wyekspor-

tować dokładnie zgodnie z potrzebami użytkownika.

Jedną z moich ulubionych funkcji edytorów, które mają nie 

przeszkadzać w pisaniu, jest „typewriter mode”, który polega na 

Ulysses dla Mac i iPada – nowy gracz w Markdown

Jedną z moich 
ulubionych funkcji 
edytorów, które mają nie 
przeszkadzać w pisaniu, 
jest tak zwany „typewriter 
mode”. Polega on na tym, 
że aktualnie tworzona 
linia zawsze znajduje się 
na środku ekranu.
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tym, że aktualnie tworzona linia zawsze znajduje 

się na środku ekranu. Sama ta funkcja jest dla mnie 

kluczowa przy pisaniu czegokolwiek i nie wyobra-

żam sobie powrotu do edytora bez niej. To między 

innymi dlatego nigdy nie przekonałem się do BBE-

dit. W połączeniu z „trybem maszyny do pisania”, 

edytory z gatunku „distraction-free” często też sto-

sują wyszarzanie tekstu. Tej funkcji niestety brakuje 

mi w Ulysses, ale nie jest ona już dla mnie kluczo-

wa. Ta wcześniejsza jednak ma ciekawszy tryb, któ-

ry bardzo przypadł mi do gustu, a chodzi o możli-

wość ustawienia, gdzie dokładnie na ekranie ma się 

znajdować linia, na której się pisze i która nie zmie-

nia położenia. Domyślnie stworzono trzy tryby: 

góra, środek i dół. Pierwszy umieszcza ją około 30% 

wysokości okna od góry, drugi na środku, a trze-

ci – około 30% od dolnej krawędzi obszaru robo-

czego. Ostatnim trybem jest „variable” („zmienny”), 

który każdy może ustawić dokładnie tam, gdzie 

jest mu wygodniej. To o tyle potrzebna funkcja, że 

pisząc na jakimkolwiek ekranie – czy robię to na 13" 

na kolanach, czy 32" przy biurku – w pewnym mo-

mencie kursor oraz aktualnie pisana linia zaczyna 

znajdować się na dole ekranu i nie ma innej moż-

liwości, niż tylko cierpieć i wyginać szyję. Są oczy-

wiście aplikacje, które pozwalają regulować poło-

żenie strony ręcznie, ale nie zapamiętują położenia 

danej linii, co z kolei wymaga przewijania strony 

do odpowiedniej. Oba rozwiązania zawsze były dla 

mnie ogromnie frustrujące, a odkąd poznałem „ty-

pewriter mode” w Byword i iA Writer, nie potrafi-

łem wrócić do innych edytorów do pisania – nie 

zawieram w tym zbiorze edytorów do kodowania 

oczywiście, bo te rządzą się innymi prawami.

Ulysses dla Mac i iPada – nowy gracz w Markdown



   /   PROGRAMY   /   151

Ulysses ma jeszcze dwie ciekawe funkcje, a mianowicie bardzo rozbudowany tryb podglądu na-

szej pracy i jeszcze bardziej rozbudowane możliwości eksportu. Konkurencja, której używałem, 

nie ma tutaj absolutnie nic do szukania. Co więcej, każdy może tworzyć własne szablony eks-

portu do różnych formatów. Obecnie dostępne są: text, HTML, ePub, PDF i RTF (w wersji przyja-

znej dla TextEdit lub dla Worda). Ulysses ma panel, w którym możemy dodawać kolejne szablo-

ny tworzone przez nich samych lub przez użytkowników. Ich zbiór znajduje się na specjalnej 
stronie, do której linka można znaleźć w samej aplikacji. Taka możliwość jest o tyle ciekawa, że 

możemy format wyeksportowanego pliku dostosować dokładnie do naszych potrzeb. Przykła-

Ulysses dla Mac i iPada – nowy gracz w Markdown

http://styles.ulyssesapp.com/?ref=u3_stylePrefs
http://styles.ulyssesapp.com/?ref=u3_stylePrefs
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dowo, ten tekst do korekty pójdzie w bardzo „czystej” postaci RTF-a, w której użyty jest font 

Courier, z którym nie powinno być problemów na żadnym systemie operacyjnym. Gdyby go 

jednak chciała jakaś inna redakcja lub na przykład – chciałbym go komuś wysłać do oceny, to 

mógłbym wygenerować dokładnie taki format, jakiego potrzebuję (lub ktoś wymaga). A jak 

już będę go wrzucał na stronę internetową, to po prostu wygeneruję odpowiedni HTML, który 

trafi do schowka i którego następnie wkleję bezpośrednio do CMS-a.

Oprócz tych możliwości wygląd sa-

mego Ulyssesa można zmieniać. Do-

myślnie ma kilka szablonów, ale po-

dobnie jak w przypadku tych do 

eksportu, można też pobierać takowe 

do definiowania wyglądu samej apli-

kacji. Możliwości w tym względzie są 

naprawdę ogromne, a niektóre z nich 

mają dodatkowo tryb „dark”, dostoso-

wany do pracy w ciemności, aby nie-

potrzebnie nie męczyć wzroku. Może-

my też całość modyfikować dokładnie 

pod swoje własne potrzeby. To ideal-

nie obrazuje różne filozofie w podej-

ściu do UI. Większość nie pozwala na wiele zmian, a taki iA Writer stosuje responsywny design 

i brak możliwości zmiany nawet samego fontu. Ba! Stworzyli własny, specjalnie do tego progra-

mu. Ulysses z kolei daje pełną kontrolę użytkownikowi, dzięki czemu to on może dostosować 

sobie środowisko pracy do swoich aktualnych potrzeb – te przecież mogą się zmieniać, nawet 

kilka razy w ciągu jednego dnia.

Ulysses dla Mac, jak już wspominałem, korzysta z iClouda, aby przetrzymywać pliki tekstowe 

(ale można korzystać z innych rozwiązań, jak Dropbox itp.). To nie są jednak zwykłe pliki, a spe-

cjalny format TextBundle, który został stworzony do tego celu. Do każdego arkusza, czy też pli-

ku, mamy możliwość dodania załączników – zdjęć, plików audio czy innych – i będą one prze-

trzymywane w tym specjalnym formacie razem z plikiem tekstowym. Umożliwia to obejście 

piaskownicy, obecnej od jakiegoś czasu w OS X oraz od początku w iOS. Dzięki temu nie ma 

potrzeby zatwierdzania każdego dołączanego pliku przez użytkownika i będą one zawsze do-

stępne na każdym komputerze.

Ulysses dla Mac i iPada – nowy gracz w Markdown
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Ulysses dla Mac jest obecnie moim 

ulubionym narzędziem do pisania, 

a nie wspomniałem jeszcze nawet 

o możliwości dodawania sobie ce-

lów do artykułów. Ten artykuł ustawi-

łem na 10 tysięcy słów (korekta dosta-

nie zawału, jak to zobaczy), a dopiero 

zbliżam się do dwóch tysięcy. Ta-

kich drobnych perełek i ciekawostek 

jest w programie mnóstwo i dużą 

przyjemnością jest ich przypadkowe 

odkrywanie.

Ulysses dla iPada
Przeniesienie UI aplikacji macowej 

na iOS-a to wbrew pozorom wca-

le nie takie proste zadanie, na ja-

kie może wyglądać. Ograniczenia 

mniejszego ekranu oraz rozmiesz-

czenie przycisków czy inna kla-

wiatura – to wszystko rzeczy, któ-

re należy wziąć pod uwagę. Ulysses 

w tej wersji nawet pomieścił swój 

trzypanelowy układ i co więcej 

– zaimplementował to bardzo intu-

icyjnie. Cała obsługa opiera się na 

gestach i w żadnym momencie nie 

czułem się zagubiony.

„Design is how it works”
Zacznę od największej wady Ulyssesa, która na dodatek nie jest ich winą – chodzi mia-

nowicie o wsparcie dla Dropboksa, z którego korzystam (o czym wspominałem na po-

czątku tego artykułu, pisząc o swoim workflow). Ze względu na ograniczenia samej 

aplikacji Dropboksa nie ma możliwości dodania w zakładce External Files plików rezydu-

jących w tej chmurze. To całkowicie rozwala mój workflow, ale na szczęście jego zmiana 

nie jest problemem – wystarczy się przenieść na iClouda.

Ulysses dla Mac i iPada – nowy gracz w Markdown

Te dwie funkcje są naprawdę 
genialne i jeśli ktoś z Apple 
czyta te słowa, to bardzo 
proszę o implementację tych 
funkcji w iOS-ie.
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Sama systemowa klawiatura też została zmodyfikowana na potrzeby użytkowników. Sam 

korzystam z zewnętrznej, więc są to dla mnie zbędne elementy, ale dostęp do wszystkich 

znaczników Markdown, możliwość zobaczenia statystyk, wyszukiwania zwrotów (oraz ich 

zastępowania innymi) i wiele więcej to bardzo miły ukłon, który znacząco zwiększa wygo-

dę pracy. Jest jednak jedna funkcja, która została wzorowo zaimplementowana. Otóż jeśli 

zaczniemy przesuwać jednym palcem po klawiaturze w lewo lub prawo, to kursor na ekra-

nie będzie się również przemieszczał. Precyzyjne jego ustawienie w żądanym przez nas 

miejscu jest dzięki temu bajecznie proste i powinno być systemowym standardem. Ale to 

nie wszystko! Po ustawieniu kursora w odpowiedniej lokalizacji można zacząć przesuwać 

dwoma palcami w lewo lub prawo, aby rozpocząć zaznaczanie tekstu. Te dwie funkcje są 

naprawdę genialne i jeśli ktoś z Apple czyta te słowa, to bardzo proszę o implementację 

tych funkcji w iOS-ie.

Pozostałe funkcje programu są w zasadzie przeniesione z Ulyssesa dla Mac – są style, któ-

re można zmieniać, jest tryb nocny i jest podgląd z możliwością zmiany szablonu. Jest też 

jeszcze jedna funkcja, której nie ma żaden inny z testowanych przeze mnie edytorów tek-

stu na iOS – możliwość eksportu napisanego tekstu do RTF lub innych formatów. Tylko ta 

funkcja powoduje, że 99% pracy redakcyjnej mogę teraz wykonywać #iPadOnly.

Ulysses nie jest tanią propozycją. Wersja na Mac kosztuje 44,99 euro, a wersja na iPada 

19,99 euro. Każdy z nich może funkcjonować niezależnie od drugiego, jednak dopiero oba 

pozwolą nam harmonijnie pracować. Bez względu na to, czy jesteśmy w domu, biurze, sa-

molocie czy autobusie. A wkrótce pojawi się jeszcze wersja na iPhone’a, która dopełni i za-

mknie mój workflow.

To, czy jest drogo czy nie, zależy od naszej sytuacji materialnej, ale wiem jedno: jakość Ulyssesa 

stoi na najwyższym poziomie i dla mnie jest warty tych pieniędzy.

Ulysses – Mac – 44,99 euro

Ulysses – iPad – 19,99 euro

morid1n

Ulysses dla Mac i iPada – nowy gracz w Markdown

https://itunes.apple.com/us/app/ulysses/id623795237?mt=12&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/ulysses-for-ipad/id950335311?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


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


TOMB RAIDER II

Wszystko się zmienia – to oczywista prawda, choć często staramy się jej nie dostrzegać. Czasy 

się zmieniają, gry się zmieniają, gracze się zmieniają i co najważniejsze – urządzenia i sposoby 

rozgrywki się zmieniają. Ale czekajcie, przecież Tomb Raider II na iOS wcale się nie zmienił… 

i w tym właśnie problem.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Po ukazaniu się mojej recenzji pierwszej części serii TR na iOS odbyłem dość ciekawą rozmo-

wę ze znajomym, który nie mógł się nadziwić, dlaczego dałem tej grze dobrą ocenę. Właści-

wie, gdy tak na trzeźwo o tym pomyślałem – ja również byłem tym faktem zdziwiony!

Już tłumaczę, w czym dokładnie leży problem. Otóż seria Tomb Raider była cudowna, 

wspaniała i przełomowa… blisko 20 lat temu. Dodatkowo zaprojektowana została z myślą 

o zupełnie innym sposobie sterowania niż ekran dotykowy. W efekcie dostaliśmy grę ze sła-

bą (jak na dzisiejsze czasy) grafiką, kiepskim systemem sterowania, ale za to pełną nostal-

gicznych wspomnień.

Nostalgiczna podróż w przeszłość czy frustrujące zderzenie 
z rzeczywistością?
I tu właśnie pojawia się problem. Jak ocenić grę sprzed 20 lat? Dzisiejszymi standardami 

czy może patrzeć na nią ulgowo, przez pryzmat dawnych lat. O ile na grafikę można popa-

trzeć z przymrużeniem oka, o tyle na system sterowania już nie. Właściwie przyczepiałem 

się do niego już w momencie recenzji pierwszej części, ale to, co funduje nam TR II, woła 

o pomstę do nieba.

Są pewne gry, których po prostu nie da się przenieść na urządzenia mobilne i ekrany doty-

kowe – Tomb Raider II jest niestety jedną z nich. Dlaczego? System sterowania gry już w mo-
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mencie jej premiery był nieco skomplikowany 

i wymagał od nas pewnej wprawy, bowiem gra 

Tomb Raider II była grą typowo zręcznościową 

i to przez duże Z. Teraz wyobraźmy sobie ten sam 

system sterowania, ten sam poziom trudności, 

ale żeby było ciekawiej, spłaszczamy wszystkie 

kontrolki tak, by gracz nie był w stanie czuć, któ-

rą z nich faktycznie naciska. Efekt? Dostajemy grę, 

której sposób kontrolowania okazuje się tak nie-

wygodny, że gra powoduje głównie frustrację, za-

miast cieszyć.

Dołóżmy do tego dość infantylnie działającą ka-

merę, która potrafi blokować się w najbardziej 

nieodpowiednim momencie, skutecznie ograni-

czając nasze pole widzenia – w ten sposób otrzy-

mamy pełny obraz zniszczenia.

Tomb Raider II jest świetnym 
przykładem tego, jak nie powin-
no się przenosić gier z innym 
platform na iOS.
Starałem się (naprawdę mocno) znaleźć jakieś 

plusy, jasne strony, cokolwiek, na czym mógł-

bym oprzeć tę recenzję. Ale niestety, mimo 

szczerych chęci, nie umiałem ich znaleźć. Opro-

gramowanie jest tragiczne i pełne błędów – za-

pisane stany gry, których nie da się otworzyć 

czy zawieszanie się gry bez widocznego powo-

du to tylko niektóre z przyjemności, jakie na nas 

czekają. Grafika gry jest jaka jest. Z jednej stro-

ny można ją ganić za kanciastość, z drugiej stro-

ny zawsze znajdą się osoby (w tym i ja), które do-

cenią zachowanie oryginalnej szaty graficznej. 

Zresztą oprawa graficzna jest trochę jak gusta, 

a o nich podobno się nie rozmawia.

Tomb Raider II



Jest też Lara Croft… no ale i ona dziś wygląda 

nieco lepiej niż dawniej.

Jak wspomniałem na samym początku, czas leci 

nieubłaganie, a dodatkowym problemem TR II 

jest fakt, że seria TR wciąż żyje. Wciąż ukazują się 

nowe tytuły tej jakże kultowej gry i odgrzewanie 

starych kotletów na platformy, które nie są do-

stosowane do wymagań gry, po prostu mija się 

z celem.

Co gorsze – autorzy gry chyba sami zdawali sobie 

z tego sprawę, bowiem gra sprawia wrażenie jak-

by w ogóle nie była testowana. Właściwie na każ-

dym kroku towarzyszy nam to dziwne uczucie, że 

ktoś tu chciał minimalnym nakładem sił przenieść 

gotową grę na nową platformę i zrobić szybki 

skok na kasę osób, które wychowały się na tym 

tytule i kupią go z samego sentymentu. Decyzja 

należy do Ciebie, ale pamiętaj – kupujesz na wła-

sne ryzyko.

Tomb Raider II        

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 2/6

• Oprogramowanie: 2/6

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• Lara Croft na iOS

Minusy:
• Tragiczny system kontroli gry

• Błędy w oprogramowaniu

• Powoduje głównie frustrację, 
zamiast cieszyć

Cena: 1,99 euro

Link
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https://itunes.apple.com/pl/app/tomb-raider-ii/id871235562?mt=8
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BŁYSKAWICZNE 
ODŁĄCZENIE SIĘ OD WI-FI

MACIEJ SKRZYPCZAK

Do niedawna, by odłączyć się od da-

nej sieci, trzeba było na przykład wy-

łączać całkowicie kartę sieciową lub 

przekopywać się przez preferencje 

sieciowe. Tymczasem w OS X Yose-

mite dodano możliwość szybkiego 

odłączenia się od Wi-Fi. W tym celu 

musimy kliknąć ikonę Wi-Fi na pasku 

menu z przytrzymanym klawiszem 

Alt. Ukaże się wtedy bardziej szcze-

gółowe menu, gdzie jedną z opcji 

będzie możliwość odłączenia się od 

obecnej sieci.

Źródło: OS X Daily

Tips&Tricks 

Bywa tak, że z jakichś powodów musimy odłączyć się od sieci Wi-Fi, na przykład gdy 

próbujemy rozwiązać problem dotyczący ustawienia prawidłowego kanału dla sieci. 

http://osxdaily.com/2015/04/19/disconnect-wi-fi-network-mac/
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PROBLEM Z WOLNO 
DZIAŁAJĄCYM FINDEREM

MACIEJ SKRZYPCZAK

Na początku najlepiej wykonać kopię zapasową systemu, tak na wszelki 
wypadek.

W Finderze wciskamy kombinację klawiszy Shift+Cmd+g i wpisujemy tam po-

niższą ścieżkę:

~/Library/Caches/CloudKit/

W folderze CloudKit odszukujemy trzy pliki: CloudKitMetadata, CloudKitMeta-

data-shm oraz CloudKitMetadata-wal i przenosimy je w bezpieczne miejsce lub 

usuwamy.

Teraz uruchamiamy Monitor aktywności (który znajdziemy w folderze /Applica-

tions/Utilities), a tam odszukujemy i wyłączamy proces o nazwie cloudd.

Od tej chwili Finder powinien zacząć szybciej działać.

Źródło: OS X Daily

Niektórzy uważają, że OS X Yosemite to jeden z najbardziej zabugowanych systemów od 

Apple. Choć z każdą aktualizacją się to nieco poprawia, często pojawiają się nowe błędy. 

Po ostatniej aktualizacji do wersji 10.10.3 niektóre osoby mogą zauważyć spowolnione 

działanie Findera. Oto jak poradzić sobie z tym problemem:

mcskrzypczak

http://osxdaily.com/2015/04/17/fix-slow-folder-populating-cloudkit-macosx/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
JAK ZAPLANOWAĆ BUDŻET

KINGA OCHENDOWSKA

Wszyscy zastanawiamy się, gdzie giną nasze pieniądze. Najwyższy czas przyjrzeć się temu 

fenomenowi od podszewki.

Początek nowego roku podatkowego to dobry czas, by przyjrzeć się naszym dochodom i za-

planować wydatki na następne 12 miesięcy. Sama procedura planowania wydaje się prosta 

– mamy określone dochody, mamy stałe miesięczne wydatki i różnica pomiędzy tymi dwo-

ma to kwota, którą możemy dysponować. To prawie prawda i niekoniecznie tak musi być. Po 

pierwsze – nie zawsze mamy stałą wysokość dochodów. To wiedzą doskonale ci, którzy pracu-

ją na własny rachunek, posiadając działalność gospodarczą albo, tak czy inaczej, dorabiając do 

etatowego wynagrodzenia. Wydatki też nie muszą być stałe – niektóre rachunki regulujemy 

raz do roku, niektóre co kilka miesięcy. Im dalej w las, tym ciemniej. Dziś postaram się pokazać 

Wam, jak powinniśmy podejść do planowania budżetu, by w rezultacie starczyło na zakup jabł-

kowych gadżetów bez nadwyrężania domowej kasy.

Nie będę się koncentrować na konkretnym programie, bo z Twittera wiem, że używacie bardzo 

różnych – zarówno na iOS, jak i OSX. Ja zdecydowałam się na HomeBudget with sync [https://

itunes.apple.com/pl/app/homebudget-with-sync/id578747615?mt=12], który ma aplikacje na 

wszystkie makowe urządzenia i oferuje możliwość synchronizacji. Z tego co czytałam, ma rów-

nież możliwość ustawienia języka polskiego, ale nie testowałam tej funkcji, więc nie trzymajcie 

mnie za słowo. Umożliwia również obsługę wielu kont i delegowanie poszczególnych wydat-

ków z różnych źródeł. Ogólnie polecam, chociaż poziom komplikacji jest spory. Zanim jednak 

zdecydujecie się na wybór programu, musicie przygotować sobie swoje dane – lepiej to zrobić 

wcześniej, używając metody analogowej – kartki i ołówka. W ten sposób, kiedy przystąpicie do 

wprowadzania przychodów i rozchodów, o niczym nie zapomnicie.

#lifehacker - Jak zaplanować budżet
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1. Pierwsza grupa danych, jaką musicie przygotować, to 
wasze konta bankowe – bieżące, oszczędnościowe, kar-
ty kredytowe i lokaty.
Tu nie ma wielkiej filozofii. Na każdym koncie sprawdzacie aktualny stan i zapi-

sujecie go na kartce wraz z datą, kiedy sprawdzanie stanu nastąpiło.

2. Druga grupa to przychody. 
W pierwszej kolejności zapisujecie stałe i powtarzalne dochody wszystkich 

członków rodziny – kwotę przychodu netto oraz datę, kiedy dochód ten po-

winien zaksięgować się na Waszym koncie. Jeśli macie więcej niż jedno konto, 

zapisujecie również, do którego rachunku dochód przynależy.

3. Kolejną grupą są stałe wydatki o określonej wysokości.
Oczywiście chodzi tu o znienawidzone rachunki, które opłacacie co miesiąc, co 

kwartał, pół roku czy rocznie. Zaliczamy tu wszystkie wydatki, których kwota 

jest znana i z góry ustalona, co do grosza.

4. Następna grupa wydatków jest trudniejsza do ogar-
nięcia, są to bowiem stałe wydatki o nieokreślonej 
wysokości.
Mam tu na myśli rachunki, których wysokości nie możemy określić szczegóło-

wo – na przykład rachunek za prąd czy gaz. Możemy je jednak dość skutecznie 

prognozować. W tym celu robimy na przykład rozliczenie ogólne zużycia prą-

du za poprzedni rok i uzyskaną w ten sposób kwotę dzielimy przez 12. W ten 

sposób uzyskamy średni, prognozowany koszt miesięczny. Proces ten powta-

rzamy w przypadku każdego z wydatków w tej grupie. Możemy tu umieścić 

również zaliczki na podatki i ubezpieczenia oraz wszelkie inne kategorie, na 

które środki chcemy zarezerwować awansem, żeby nie zaskoczył nas jeden 

wielki rachunek. W przypadku tych wydatków proponuję wyliczone zaliczki 

wpłacać na osobne, specjalne konto oszczędnościowe.

5. Zakupy.
Tu musimy wyliczyć średni, najlepiej tygodniowy budżet przeznaczony na za-

kup artykułów spożywczych, higienicznych i środków czystości. Tutaj macie 

spore pole do popisu i dowolność w zakresie tego, jakie elementy włączacie 

#lifehacker - Jak zaplanować budżet
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do tygodniowego budżetu. Niektórzy dzielą go na wiele części, ustalając od-

dzielne kwoty na jedzenie, środki czystości, artykuły higieniczne, ciuchy itp. 

Osobiście preferuję jeden budżet, ponieważ nie jestem szafiarką. Niewykorzy-

stana w danym tygodniu kwota zostaje przenoszona na kolejny okres. Osobny 

budżet tworzę dla takich wydatków jak np. benzyna.

6. Dzieci.
Jeśli macie, koniecznie utwórzcie dla nich osobną kategorię. Ciuchy, z których 

wyrastają, kredki, piórniki, zabawki, zeszyty – sami wiecie. Żaden budżet nie 

jest za duży w tym przypadku.

7. Urządzenia domowego użytku.
Warto zarezerwować pewną sumę na wymianę urządzeń domowych. Nigdy 

nie wiadomo, kiedy popsuje się pralka, telewizor, zmywarka czy inne Wasze 

urządzenia. Czasem po prostu przychodzi czas na wymianę sprzętu i warto 

być na to przygotowanym. Z góry określoną sumę przelewamy co miesiąc na 

specjalne konto oszczędnościowe.

8. Naprawy.
Rezerwujemy pewną kwotę przeznaczoną na różnego rodzaju naprawy. 

Komu nie urwał się kiedyś tłumik? Sami wiecie najlepiej, jakie urządzenia psu-

ją się u Was najczęściej. Lepiej oszczędzać zawczasu niż potem płakać. Budżet 

naprawczy to coś, co musicie uwzględnić w Waszych wyliczeniach.

9. Hell or high water czyli budżet na wszelki wypadek.
Nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się nieplanowany wydatek. Taki, który nie jest na-

prawą, wymianą i zupełnie nie możecie sobie teraz wyobrazić, cóż by to mogło być. 

Mandat za złe parkowanie? Odsetki? Cokolwiek. Niewielka kwota na ten cel powinna 

znaleźć się w Waszych rozliczeniach. Kiedyś mi za to podziękujecie.

10. Drobne przyjemności.
Wyjście do kina, knajpy, zakup filmu, muzyki i kosmetyków czy co tam raduje 

Was najbardziej. Przyjemności są potrzebne w życiu.

#lifehacker - Jak zaplanować budżet
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11. Komputery i elektronika.
Zakładam, że większość naszych Czytelników… Muszę mówić dalej? Zarezer-

wujcie sobie drobną kwotę miesięcznie na wymianę telefonu, komputera czy 

zakup iWatcha. Jeśli kupiliście iWatcha awansem, to teraz, do końca miesiąca, 

tylko chleb i woda. Żeby rachunek się zgadzał!

12. Wakacje.
Fundusz wakacyjny – zawsze jak znalazł. Może nie uda się Wam uzbierać po-

kaźnej sumy na najbliższe wakacje, ale na następne jedziecie na Majorkę. Po-

wiedziałam. Howgh.

13. Oszczędności.
Panuje takie przekonanie, że bez względu na to, jak duże są Twoje przychody, 

zawsze powinieneś oszczędzać. Nawet wtedy, kiedy jest to bardzo niewielka 

suma. Od razu poczujecie się lepiej.

Oczywiście, powyższe kategorie to tylko moja propozycja – każdy z nas jest inny 

i ma inne potrzeby. W większości przypadków wybrany przez Was program podpo-

wie, co powinniście uwzględnić w swoim budżecie. Potem czeka Was już tylko mo-

zolne wprowadzanie danych, a na koniec otrzymacie informację, czy Wasz budżet 

się domknął. Jeśli tak (po 12 miesiącach stan konta równy lub większy niż 0) – wystar-

czy trzymać się wytycznych. Jeśli nie – musicie przejrzeć zaplanowane wydatki i na-

nieść poprawki. Albo wziąć dodatkową pracę. Albo poprosić o podwyżkę. Poniżej 

znajdziecie kilka programów rekomendowanych przez użytkowników Twittera. 

Powodzenia w planowaniu budżetu!

1. Money by Jumsoft
2. MoneyWell
3. Wallet https
4. HomeBudget (lite) with sync
5. HomeBudget with sync 

santee76

#lifehacker - Jak zaplanować budżet

https://itunes.apple.com/pl/app/money-by-jumsoft/id402410845?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/moneywell/id404246493?mt=12
//itunes.apple.com/gb/pl/wallet-personal-money-management/id645247077?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/homebudget-lite-w-sync/id579040146?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/homebudget-with-sync/id578747615?mt=12
http://www.twitter.com/santee76
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SZYBCY I WŚCIEKLI 7

JAN URBANOWICZ

Jest to film, na który bardzo czekałem. Po pierwsze, jestem wielkim fanem całej se-

rii. Jak każda, ma ona lepsze i gorsze pozycje, ale całą ją uwielbiam i nie mogłem się 

doczekać, aż obejrzę najnowszą część w kinie. Oczywiście poszedłem na film w dniu 

premiery i chyba nie ma co się dziwić. Tyle czasu czekałem, dlaczego miałbym cze-

kać jeszcze choćby dzień dłużej?

Ta przygoda zaczęła się 14 lat temu. Nikt wtedy nie przypuszczał, że 

film o wyścigach samochodowych z nikomu nieznanymi wówczas 

aktorami stanie się jedną z największych kinowych serii i będzie wielkim 

światowym hitem. W kinach zaparkowała niedawno siódma odsłona 

przygód „Szybkich i wściekłych”.

     

https://www.youtube.com/watch?v=9X2P7lNk9YM
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Drugim powodem, który nie jest już tak radosny, było to, iż jest to ostatnia część, 

w której wystąpił aktor Paul Walker, związany z serią od samego początku. Aktor zgi-

nął w wypadku samochodowym w 2013 roku. Nie wszystkie zdjęcia z jego udziałem 

zostały nakręcone i produkcję filmu na jakiś czas wstrzymano. Następnie ogłoszo-

no, że film zostanie ukończony, a brakujące ujęcia z Walkerem będą kręcone z udzia-

łem jego dwóch braci. Twarz oraz dialogi aktora miały zostać dodane przy pomocy 

technik komputerowych, na podstawie wcześniejszych ujęć i dialogów. Byłem bar-

dzo ciekaw, jak to się twórcom uda. Bałem się nieco złego efektu, że będzie to bar-

dzo widoczne i nie dość, że zepsuje ogólny odbiór filmu, to jeszcze będzie wyglądać 

jak chęć zarobienia na śmierci aktora wielkiej ilości pieniędzy i to za wszelką cenę. 

Na szczęście, moje obawy były całkowicie bezzasadne…

Nie ma chyba potrzeby skupiać się na fabule filmu. Warto tylko wspomnieć, że jest 

on powiązany z częścią poprzednią i niejako to, co widzimy na ekranie, to skutki 

tego, co działo się w części szóstej. Dodam również, że wszystko, co dzieje się w naj-

nowszym filmie, jest chyba największym absurdem z całej serii. Ale nie mówię tego 

w sensie negatywnym. Po prostu w poprzednich częściach widać było, że twórcy 

starają się jeszcze zachować jakiekolwiek pozory realizmu (co już im słabo wychodzi-

ło), natomiast tutaj popłynęli całkowicie. I mnie się to bardzo podobało.

„Szybcy i wściekli” bardzo się zmienili na przestrzeni tych wszystkich lat. Początko-

wo były to filmy o wyścigach ulicznych, o drobnych przestępcach i ich wzajemnych 

zatargach. Później jednak nastąpiły zmiany i już w sumie nie jestem w stanie powie-

dzieć, o czym te filmy były. Jednak wszystkie łączyła jedna rzecz. Jedna część ukła-

danki, która była też niejako spoiwem tych filmów, a ostatni z nich pokazał to chyba 

Szybcy i wściekli 7
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najmocniej. Otóż „Szybcy i wściekli” to opowieść o rodzinie i relacjach międzyludz-

kich. Rodzina jest ważna, rodzina to wszystko, co mamy, rodzina jest tym, dla czego 

żyjemy. Takie są przekazy tych filmów. Wiem, że nie jest to żadna nowość, nic wyszu-

kanego, ale jak to się mówi – „piękno tkwi w prostocie”. Lubię proste kino. Takie, któ-

re stawia również na proste przekazy. Pomimo tego, że bardzo chcielibyśmy myśleć 

inaczej, to ludzie są prości i proste rzeczy docierają do nich najlepiej. I sądzę, że do 

większości przekaz płynący z tych filmów właśnie dotrze. Choć oczywiście nie łudzę 

się, że to właśnie dlatego seria osiągnęła taki znaczący sukces. Z tym miały raczej coś 

wspólnego piękne samochody i szybkie kobiety… czy jakoś tak. W każdym razie te-

stosteron tu się momentami wylewa i rozbrzmiewa jeszcze przy tym dobra muzyka.

Ale jaka jest ta siódma część? Dla mnie to jedna z najlepszych rzeczy, jakie spotkały 

całą tę serię. Poważnie. Absurdu tu co nie miara, jak już wspominałem, ale za to oglą-

da się to znakomicie. Ja się praktycznie ani chwili nie nudziłem, a wszystko, co podzi-

wiałem na ekranie dawało mi dawkę porządnej i naprawdę świetnej rozrywki. Bo to 

właśnie kino rozrywkowe i nie lubię, jak takie filmy dodatkowo próbują coś udawać. 

Tu tego nie ma.

„Siódemka” ma również znakomitą ścieżkę dźwięko-

wą, utrzymaną w duchu tych z poprzednich części. 

Nie każdemu ona przypadnie do gustu, ale jeśli lubi-

liście wcześniejsze albumy, to po odsłuchaniu tego 

ma się ochotę wsiąść do auta.

„Szybcy i wściekli 7” to również najlepsza część po 

kątem nazwisk, jakie tu wystąpiły. Do obsady, zna-

nej z wcześniejszych filmów (której nie będę teraz 

wymieniał, bo wszyscy ją znają, plus jest taaaaaka 

duża), dołączyły takie nazwiska jak Jason Statham, 

Nathalie Emmanuel, Djimon Hounsou czy Kurt Rus-

sell. Jak spojrzy się na całą obsadę po raz pierwszy, 

to taka lista naprawdę potrafi zrobić wrażenie.

Na koniec to, co dla mnie w tym filmie najważniejsze. Paul Walker odszedł podczas 

kręcenia zdjęć do filmu. Było niewiadomą, czy zostanie on ukończony. Jak wspomi-

nałem wcześniej, twórcy zdecydowali się doprowadzić sprawę do końca, przy oka-

Szybcy i wściekli 7
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zji oddać hołd zmarłemu aktorowi. Jednak nie jest to zwyczajna laurka, jaką może-

my często w kinie w takich sytuacjach zobaczyć. To najprawdziwsze i najszczersze 

pożegnanie. Ekipa filmu w większości znała się od 14 lat. Można się łatwo domy-

ślić, że większość z nich się ze sobą bardzo zżyła. Na ekranie to widać. Nie tylko w sa-

mej grze, tym, jak naturalnie się ze sobą czuli, ale także w tym pożegnaniu. Myśli-

cie, że tylko na dramatach można się wzruszać? Otóż nie. Nie ma sensu o tym pisać 

dłużej. Musicie przekonać się sami. Uważam, że warto zobaczyć ten film, nawet tyl-

ko dla tych 5 minut na końcu (choć całość mi się naprawdę bardzo podobała). Pisa-

łem wcześniej, że ten film opowiada o rodzinie. Końcowe minuty pokazują, że rów-

nież przy jego produkcji brała udział bardzo piękna rodzina, której jeden członek 

odszedł, ale wszyscy będą go pamiętać, kochać i bardzo za nim tęsknić.

#ForPaul yasiek_

Szybcy i wściekli 7

http://www.twitter.com/yasiek_
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DAREDEVIL
JAN URBANOWICZ

Przyznam, że oglądam teraz znacznie mniej seriali, niż robiłem to jeszcze rok czy dwa lata 

temu. Jednak w dalszym ciągu co rok oglądam około 15–20 stałych tytułów oraz staram się 

poznać kilka nowych pozycji, jednak nie zawsze zostają one ze mną na dłużej.

Jakiś czas temu na rynku serialowym pojawił się nowy gracz. Amerykańskie seriale (oczy-

wiście nie ograniczam się tylko do nich, jednak to ich jest na mojej liście najwięcej) są pro-

dukowane przez stacje telewizyjne. Kiedyś były to przede wszystkim stacje publiczne, jed-

W tym miejscu miało być o filmie, ale będzie o serialu. Ostatnio rzadko się zdarza, by 

serial zrobił na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Temu się to udało. Na dodatek jest to 

produkcja komiksowa. Mowa o „Daredevil” od Netfliksa.

     

https://www.youtube.com/watch?v=ZdNK8L3ZdmE
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nak około 20 lat temu wszystko zmieniło HBO. 

Zaczęli produkować seriale, które poruszały waż-

ne tematy, były znakomicie napisane, rewela-

cyjnie zagrane i na dodatek potrafiły zgarniać 

wszystkie nagrody i zarabiać naprawdę dobre pie-

niądze. Po 2000 roku zrozumiały to również inne 

stacje telewizyjne, przede wszystkim te prywatne 

i nastąpił serialowy bum. Produkcje takich stacji 

jak Showtime, AMC czy wspomnianego HBO nie 

miały sobie równych. Swoją drogą, ja nadal uwa-

żam, że HBO robi największe i najlepsze seriale 

w historii. Jednak nie tak dawno, zaledwie ponad 

2 lata temu, coś się zmieniło. Netflix, największa na świecie platforma do ogląda-

nia filmów online, wypuściła produkowany przez siebie serial o nazwie „House 

of Cards”. Brały w nim udział takie nazwiska jak Kevin Spacey czy Robin Wright, 

a całość produkował David Fincher. Serial okazał się hitem na rzadko spotykaną 

skalę, ale fakt, że nie został on stworzony przez stację telewizyjną, był absolut-

nym fenomenem. Dlaczego o tym piszę? Bo od tamtej pory Netflix nie spoczął 

na laurach i cały czas coś tworzy, wypuszcza seriale i każda ich kolejna produk-

cja pokazuje, że biorą to wszystko na poważnie. Tym razem zrobili serial dla Ma-

rvela, opowiadający o jednym z ich bohaterów, który w Polsce może być słabo 

kojarzony, jednak po tym serialu wszyscy go zapamiętają.

Daredevil to bohater, który walczy z przestępczością i mieszka w Nowym Jor-

ku. Naprawdę nazywa się Matt Murdock i jest… niewidomy. W dzieciństwie miał 

wypadek, przez który stracił wzrok, ale za to wyostrzyły mu się inne zmysły. Na-

uczył się sztuk walki i postanowił walczyć ze złem. Za dnia Matt jest adwokatem, 

który stara się pomagać biednym i potrzebującym, w nocy walczy z przestępca-

mi w kostiumie diabła.

W rolę tytułową w serialu wcielił się Charlie Cox – brytyjski aktor, którego więk-

szość z Was nie skojarzy z żadną wcześniejszą produkcją. Dla mnie to przede 

wszystkim Tristan z „Gwiezdnego pyłu” czy Owen z „Zakazanego imperium”. 

W każdym razie teraz będziecie go kojarzyć z „Daredevila”. Oprócz niego grają 

tu Vincent D’Onofrio (znany z „Full Metal Jacket” Kubricka), Elden Henson, Debo-

Daredevil
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rah Ann Woll (Jessica z „Czystej krwi”) czy Rosario 

Dawson. Obsada naprawdę zacna i świetnie wy-

konująca swoją pracę.

Nie chciałbym nic zdradzać, co się dzieje w seria-

lu. Większość jest jednak bardzo powiązana z ko-

miksami – głównie tymi Franka Millera, na których 

stylistyka serialu jest wzorowana. Więc jeśli ktoś 

je zna, to mniej więcej wie, czego się spodziewać. 

Ja tylko powiem, że serial ten w ogóle nie wyglą-

da jak coś, co jest powiązane ze stajnią Marvela. Jest dość mroczny i na doda-

tek momentami bardzo brutalny, więc bardziej bym go przypisywał DC Comics, 

ale mnie akurat cieszy, że Marvel zdecydował się wypuścić taką produkcję. Wi-

zualnie „Daredevil” prezentuje się znakomicie i trudno jest mu cokolwiek zarzu-

cić. Jednym z największych plusów serialu są niewątpliwie sceny walk, które są 

naprawdę widowiskowe i robią wrażenie. Ja osobiście bardziej lubię te z serialu 

„Arrow”, ale tutaj też jest na co popatrzeć.

Jednak nie samym patrzeniem człowiek żyje. Warto też posłuchać. Na pewno 

muzyki, która już w samej czołówce sygnalizuje, że może być ciekawie. Jednak 

chciałbym najpierw powiedzieć coś o dialogach. To jest serial akcji, a przynaj-

mniej ma taki być. Jednak większość odcinków opiera się głównie na dialogach. 

Czy może być dobry serial akcji, który ma tę akcję, a przy okazji jest dobrze na-

pisany? Tak. To „Daredevil”. Pomimo tego, że jest to produkcja komiksowa, dia-

logi są tu bardzo dobrze napisane, nie pozwalają nam na nudę i znakomicie 

wprowadzają nas we wszystko, co się dzieje. Sama historia jest bardzo ciekawa, 

a wątki rozwijają się nierzadko w zaskakujący sposób.

Cóż mogę powiedzieć? Bardzo gorąco polecam każdemu ten serial. Na razie do 

obejrzenia jest pierwszy sezon, który liczy trzynaście odcinków. Na następny 

pewnie przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku i ja już odliczam ten czas. 

Naprawdę chcę więcej, bo mam wielki niedosyt. Czasami chce się, by czas pły-

nął szybciej. Tak jest w tym przypadku.

yasiek_

Daredevil
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
MAJ 2015

JAN URBANOWICZ

Najnowsza animacja Disneya. Opowieść o przy-

jaźni, walce dobra ze złem, robotach, wynalazkach 

i o czym sobie tam jeszcze pomyślicie. Ja bawiłem 

się na filmie znakomicie i chętnie obejrzę go so-

bie jeszcze raz. Momentami totalna jazda bez trzy-

manki i świetna zabawa. Polecam w szczególności 

w wersji oryginalnej.

Pamiętacie film „Uczeń czarnoksiężnika” z Nicola-

sem Cage’em? To jest coś w podobnym stylu, tyl-

ko dzieje się w jakichś zaklętych, dawnych czasach. 

Żadne wyszukane kino, ale na niezobowiązujący 

wieczór przy piwku i popcornie sprawdzi się bar-

dzo dobrze. Największym atutem dla mnie jest 

Jeff Bridges, którego mogę oglądać i słuchać we 

wszystkim.

WIELKA SZÓSTKA

SIÓDMY SYN
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Dokument o Kurcie Cobainie. Co tu dużo 

pisać. Jak jesteście fanami Nirvany i postaci 

samego Cobaina, to dla Was pozycja obo-

wiązkowa. Na pewno warto. Ja planuję za-

kup, choć do tego wielkiego grona fanów 

się raczej nie zaliczam, ale to postać bę-

dąca ikoną i na pewno warta głębszego 

poznania.

COBAIN: MONTAGE OF HECK

Ridley Scott i opowieść o Mojżeszu. W ro-

lach głównych Christian Bale oraz Joel Ed-

gerton. Czy coś mogło się nie udać? Teo-

retycznie nie, a jednak się nie udało. 

Przynajmniej dla mnie, choć znam zwolen-

ników tego filmu. Niestety, Scott się chyba 

gdzieś zapomniał i już do końca nie wie, jak 

się robi fajne kino. Mam jednak nadzieję, że 

sobie przypomni. Widzieliście „Exodus…”? 

Jak nie, to obejrzyjcie, bo być może Wam 

się spodoba.

EXODUS: BOGOWIE I KRÓLOWIE

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


http://www.odniessukceswsieci.pl
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Dawno już na polskiej scenie nie było takiej postaci, jaką 

jest nasz Król, czyli Błażej Król. Dawno też nie słyszałem 

tak oryginalnej polskiej płyty i dawno już nie spotkałem 

się z tak ciekawym polskim męskim głosem. Król jest po 

prostu powiewem świeżego powietrza, w samym środku 

wysypiska gnijących śmieci. Już poprzedni, debiutanc-

ki album „Nielot” zdradzał, że artystę interesuje miejsce 

na tronie i chce swoim niepowtarzalnym stylem zazna-

czyć swoją obecność. „Nielot” okazał się sporym sukce-

sem i w wielu kręgach był ważnym wydarzeniem w 2014 roku. Oczywistym jest fakt, 

że jeśli chce się zdobyć koronę, to nie ma czasu na odpoczynek. Dlatego nie musieli-

śmy długo czekać na kolejną produkcję i w niecały rok po debiucie mamy następny 

album. „Wij” jest kontynuacją świata, w którym żyje Błażej Król, a jest to świat trud-

nych, świetnie napisanych tekstów, pod syntezatorowo-gitarową muzykę. Pierw-

szy kontakt z tym klimatem może okazać się ciężki, ale sforsowanie wrót do innego 

świata okazuje się bardzo proste i szybkie. Już po chwili zagłębiamy się w synteza-

torowe lata osiemdziesiąte, które w kompozycjach Błażeja mieszają się z nowocze-

sną elektroniką i solidnie zagraną częścią gitarową. Mroczny klimat i specyficzny, 

jakby zabarwiony czasami autotune’em głos Króla spokojnie mógłby być soundtrac-

kiem do serialu „Miasteczko Twin Peaks”. Prawdziwą wartością albumu są zabawy 

słowem, co zresztą jest główną domeną artysty. Od początku jego kariery to właśnie 

teksty grają rolę pierwszoplanową. Dlatego słuchanie pojedynczych utworów w ko-

munikacji miejskiej, śpiesząc się rano do pracy, nie ma sensu. To tak jakbyśmy byli 

tylko na jednym wykładzie, który w połowie przespaliśmy, a później oczekiwali za-

liczenia na pięć. Twórczość Błażeja Króla wymaga poświęcenia od słuchacza. „Wij” 

jest dziełem stworzonym do myślenia, a nie biernego odsłuchiwania w celach roz-

rywkowych. Jeśli poświęcimy na ten album odpowiednią ilość czasu, to nagroda bę-

dzie piękna i na długo zapadnie nam w głowę.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

KRÓL
WIJ

http://wimp.pl/album/43960796
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Wyobrażacie sobie sytuację, w której Zbigniew Wodecki 

dzwoni do Ewy Bem i mówi: „Elo Ewka, tu Zbychu! Kiedy 

ustawka w studio na nowe nagrywki z ziomalami?”? Ja też 

nie… Jednak okazuje się, że chłopaki z Alkopoligamia.com 

myśleli o czymś takim dosyć często. Co więcej, swój absurdal-

ny i wydawać by się mogło niemożliwy do zrealizowania po-

mysł wdrożyli w życie. Tym pomysłem był album, w którym 

legendy polskiej muzyki śpiewają klasyki polskiego hip-hopu.

Jakimś cudem udało się nagrać płytę „Albo inaczej” i właśnie słucham Andrzeja Dą-

browskiego w pięknej, jazzowej aranżacji jednego z najlepszych numerów w histo-

rii polskiego rapu, czyli „Re-fleksji” duetu Pezet/Noon. Akurat ten utwór, wraz z równie 

świetnym klipem, ukazał się już rok temu i był preludium do stworzenia czegoś więcej. 

Siedemnaście milionów darmowych minut wykonanych z telefonów Stasiaka i Tego 

Typa Mesa, czyli osób zarządzających projektem, spowodowały, że na jednej płycie 

spotkał się cały przekrój polskich wykonawców. Od osób, które na zawsze wpisały się 

w historię polskiej muzyki, po nowych muzyków, którzy mają olbrzymi potencjał i jesz-

cze większy talent.

Całość skomponował pianista jazzowy Mariusz Obijalski i szczerze mówiąc przez cały 

czas zastanawiam się, jak on to posklejał. Wiele numerów musiało odpaść, spora część 

tekstów została przebudowana, ale finalnie projekt robi ogromne wrażenie. „Albo ina-

czej” muzycznie jest albumem swingowo-jazzowym, z dużą porcją żywych dęciaków. 

Na wielkie uznanie zasługują muzycy, którzy zagrali kompozycje stworzone przez Ma-

riusza. Jest to absolutnie światowy poziom i ten album obroniłby się, nawet gdyby był 

tylko instrumentalny. Jeśli do tego dołożymy historię każdego z siedmiu zamieszczo-

nych numerów, to trudno się nie wzruszyć. Usłyszeć, jak Andrzej Dąbrowski śpiewa: „Za-

słoń okno i niech ten bit gra, szansą jest alkohol w litrach” albo Krystyna Prońko: „Gdzie 

się podziali prawdziwi hustlerzy”, a sam Zbigniew Wodecki: „Jest jedna rzecz, dla której 

warto żyć i nie zmienia się nic”. Bezcenny album zasługujący na uwagę każdego słucha-

cza, ponad podziałami, bez żadnych granic. „Albo inaczej” jest po prostu dla wszystkich.

RÓŻNI WYKONAWCY
ALBO INACZEJ

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://wimp.pl/album/44590493
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ROLADY SCHABOWE 
Z JABŁKAMI
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MAŁGORZATA ŁADA

• 4 kotlety, 10-15 dag/szt.

• 15 dag dojrzewającego lub 

wędzonego boczku

• 2 kwaśne jabłka (reneta lub 

boiken)

• 1 cebulka szalotka lub nieduża 

cebula cukrowa

• 1 mała ostra papryczka bez 

pestek

• 1 łyżka mąki

• 2 łyżki majeranku

• 1 łyżka musztardy (najlepiej 

dijon)

• 1/2 szklanki cydru

• 2 łyżki masła klarowanego lub 

oleju (ja wolę masło)

• 1 łyżka soku z cytryny

• sól, pieprz

Kotlety rozbić na bardzo cienkie plastry (najlepiej bić przez folię spo-

żywczą), posolić, popieprzyć i zostawić na kilkanaście minut.

Cebulkę obrać i drobno posiekać. Boczek pokroić w kostkę. Jabłka 

obrać, usunąć gniazda nasienne, jedno pokroić w dość drobną kostkę, 

drugie w większe cząstki i skropić cytryną.

Na patelni rozgrzać łyżkę masła, wrzucić boczek i cebulkę, chwilę pod-

smażyć, a następnie dodać drobne kostki jabłka i posiekaną paprycz-

kę. Ponownie chwilę podsmażyć i podlać 2 łyżkami cydru. Zagotować, 

aż cydr lekko odparuje.

Rozbite kotlety posmarować delikatnie musztardą, nałożyć farsz, zwi-

nąć, spiąć ciasno szpilką do rolad lub obwiązać nitką. Związane rolady 

obtoczyć w mące.

W rondlu lub na głębokiej patelni rozgrzać resztę tłuszczu i obsmażyć 

rolady ze wszystkich stron. Gdy się już zrumienią, dodać cząstki jabłka, 

posypać majerankiem i podlać resztą cydru.

Całość zagotować, zmniejszyć gaz i dusić ok. 20-25 min. W połowie du-

szenia przekręcić rolady na drugą stronę i jeśli potrzeba − dolać tro-

chę wody.

Podawać z gotowanym ryżem (ja lubię jaśminowy) i borówkami lub 

żurawiną.

Smacznego!
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