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Zapraszamy na kolejną epicką iChwilę!
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LEEF MARK

The Primary logo and Leef mark may appear 
only in black or white and in no other color or 
grayscale variations. The Leef mark should not 
be rotated, stretched or reversed. 

Creative variations of the logo are encouraged 
for products such as T-shirts, hats and other 
alternative merchandise. Creative variations 
should be approved by the Leef Creative 
department.

PROPER SPACING OF LEEF MARK

Allow equal spacing around the Leef mark. It 
needs its space. Its claustraphoic. Minimum 
spacing should be distance from bottom of 
descender to bottom of crossbar on lower case “e.”

SUBTITLE SIZE

The Sub-title size should be equal to the stem of 
the “L.” 

LEEF COLOR SCHEME

Leef Cyan should be the primary color choice for 
product titles, headers, or anything needing color 
emphasis. The Leef Orange has the same 
application as Cyan but should be used as an 
alternative or secondary color choice. 

Black and White are reserved for body copy and 
packaging text.

Paragraph copy should be “left-aligned” with Leef Mark. 
If Helvetica Neue LT STD is unavailable use “Arial” as 
primary typeface. 

Creative variations of the logo are encouraged for 
products such as T-shits, hats, and other alternative 
merchandise. Creative variations should be approved 
by the Leef Creative department.  Zapisz się na 

Wydarzenie

https://www.facebook.com/events/1586535684941853/
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PRZYSPIESZ BICIE SERCA!

Get AWESOME audio with  
SB-Axx1 – a new generation  

multi-core chipset

Advanced audio processing 
for music, movies and games

Crystal clear communication 
for calls and recording

8hrs

Sound Blaster E5 to wzmacniacz słuchawkowy
wyposażony w funkcję konwertera DAC USB 24 bity / 192 kHz
o wysokiej rozdzielczości dźwięku.

Wyposażony jest w najlepszy w swojej klasie wzmacniacz 
słuchawkowy o impedancji 600 omów oraz obsługuje 
wysoko wydajny kodek aptX dla technologii Bluetooth.

DOSTĘPNE NA
www.morele.net

http://www.morele.net/karta-dzwiekowa-creative-sound-blaster-e5-70sb159000001-701485/
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Wristy to przykład gadżetu, który tak samo 

podoba się dzieciom i rodzicom. Pierwsi wi-

dzą w nim tak pożądaną oznakę dorosłości, 

a drudzy element kontroli – win-win.

Zachowujemy się więc jak owa gotowana 

żaba, która nie zauważa, że zaczyna się ro-

bić za gorąco i czas wyskoczyć z menzurki.

Kluczem do dobrego zarządzania czasem jest 

według mnie zrobienie sobie listy powodów, 

dla których chcemy nauczyć się nim zarządzać 

wraz z wypisanymi obszarami naszego życia, 

gdzie tego czasu zaczyna nam brakować.

Mi 4 jest stosunkowo tanim telefonem z do-

syć mocnym wnętrzem. Przy cenach w Pol-

sce w rejonie 1500 zł trudno znaleźć cokol-

wiek innego, co zbliżałoby się do niego pod 

jakimkolwiek względem.

Czujecie lekki reisefieber? Ja tak. WWDC 2015 już za 

kilka dni. Najważniejsza w roku impreza Apple, wy-

znaczająca trendy w wyglądzie i funkcjonalności 

oprogramowania. Czasem również miejsce premier 

sprzętu. Czego spodziewamy się w tym roku? Ser-

wisu streamingowego od Apple? Następcy Yosemi-

te? iOS 9? Nowego Apple TV? One more thing? Jed-

no jest pewne − będzie ciekawie, a wszystkich Was 

zapraszam do iChwili na naszą cykliczną impre-

zę, podczas której wspólnie dowiemy się, co Apple 

nam zaserwuje na ten rok. Zapraszamy!

W najnowszym numerze iMaga znajdziecie recen-

zje najnowszych słuchawek Audio Techniki oraz 

RHA. Mnóstwo ciekawych felietonów, opisów 

przydatnych akcesoriów oraz programów.

Czerwiec to już prawie wakacje, dlatego polecam 

szczególnie dział podróżniczy i mój artykuł o naj-

większym gadżecie na świecie… Anthem of the Seas.

Miłej lektury i do zobaczenia w iChwili!

Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA KRZYSZTOF KOŁACZ

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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IPHONE 6S MOŻE ZOSTAĆ 
POKAZANY W SIERPNIU, 
PRZED WRZEŚNIOWĄ 
PREMIERĄ SKLEPOWĄ
Dotychczas zasada była prosta. Na początku wrze-

śnia Apple pokazuje nowego iPhone’a, aby ten kil-

kanaście dni później trafił do sprzedaży. Najnow-

sza analiza KGI Securities pokazuje, że w tym roku 

nowe telefony możemy zobaczyć trochę szybciej.

Czytaj dalej...

OLLOCLIP ACTIVE LENS 
DLA IPHONE’A 6 I 6 PLUS 
Olloclip, znany z obiektywów do smartfonów, za-

prezentował właśnie nowe akcesorium. Active Lens 

to zestaw dwóch obiektywów – szerokokątnego 

oraz zoom.

Czytaj dalej...

DR.WEB WYKRYŁ 
KOLEJNY ZŁOŚLIWY 
PROGRAM NA OS X
„Na Maki nie ma wirusów”. To stwierdzenie, 

kiedyś prawdziwe, dzisiaj powoli staje się le-

gendą. Wraz z rosnącą popularnością kom-

puterów z nadgryzionym jabłkiem, wzrosło 

również zainteresowanie twórców złośliwe-

go oprogramowania. Kolejny przykład ta-

kiego programu odkrył Dr.Web, a został on 

ukryty w instalatorze przeróżnych aplikacji.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/05/21/iphone-6s-moze-zostac-pokazany-w-sierpniu-przed-wrzesniowa-premiera-sklepowa/
http://imagazine.pl/2015/05/21/olloclip-active-lens-dla-iphonea-6-i-6-plus/
http://imagazine.pl/2015/05/20/dr-web-wykryl-kolejny-zlosliwy-program-na-os-x/ 
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NOWY MACBOOK PRO 15'' I IMAC RETINA 5K MID 2015
Po pojawieniu się najnowszego komputera od Apple – MacBooka z trackpadem w technologii Force To-

uch – było tylko kwestią czasu, kiedy to rozwiązanie trafi do innych modeli. Dziś firma z Cupertino ogłosiła 

odświeżenie najmocniejszego laptopa w swojej ofercie – MacBooka Pro z ekranem Retina o przekątnej 15''. 

Do tego dostępny jest odświeżony model iMaca.

Czytaj dalej...

APPLE ROZPOCZYNA 
PROGRAM DLA 
TWÓRCÓW OPASEK 
DO APPLE WATCH
Jednym z powodów, dla którego tyle 

osób wybiera iPhone’a, jest liczba dostęp-

nych etui. Banalnie łatwo można sper-

sonalizować telefon i wyróżnić się z gro-

mady szarych, srebrnych czy złotych 

urządzeń. Na podobną strategię Apple li-

czy ze swoim Watchem.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/05/19/nowy-macbook-pro-i-imac/
http://imagazine.pl/2015/05/05/apple-rozpoczyna-program-dla-tworcow-opasek-do-apple-watch/
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Chcąc zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi bez konieczności użycia dodatkowego okablowania może-

my wykorzystać istniejące gniazdka elektryczne – wystarczy podłączyć do nich transmitery TL-
-PA8010P. Prędkość transmisji danych przez sieć elektryczną wynosi do 1200Mb/s co sprawia, że 

transmitery sieciowe od TP-LINK umożliwiają łatwe zbudowanie multimedialnej sieci domowej. 

Zaletą urządzeń jest ich łatwa konfiguracja. Wystarczy włożyć transmiter do gniazda zasilania 

i podłączyć go do routera za pomocą kabla Ethernet. To samo należy zrobić z drugim transmite-

rem przy czym podłączamy go do urządzenia, do którego doprowadzamy Internet. Transmitery 

połączą się ze sobą automatycznie. 

TL-PA8010P posiada gigabitowy port Ethernet umożliwiający łatwe połączenie wszystkich prze-

wodowych urządzeń sieciowych - od komputerów i konsol poprzez dekodery telewizyjne aż do 

serwerów NAS. Dzięki takiemu rozwiązaniu idealnie nadają się do tworzenia szybkiej i stabilnej 

sieci służącej np. do strumieniowania plików wideo w rozdzielczości Ultra HD na wielu urządze-

niach jednocześnie lub przesyłania dużych plików. 

ZESTAW GIGABITOWYCH TRANSMITERÓW SIECIOWYCH 
W STANDARDZIE HOMEPLUG AV2 - TL-PA8010P KIT
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Urządzenie TL-PA8010P posiada zintegrowane 

gniazdko sieci elektrycznej zapewniając wygodę 

użytkowania - do sieci elektrycznej może być pod-

łączone dodatkowe urządzenie (tak jak do normal-

nego gniazdka sieciowego). Dzięki wbudowanemu 

filtrowi zasilania TL-PA8010P może zoptymalizować 

transmisję poprzez linię elektryczną, redukując za-

kłócenia wytworzone przez działające w pobliżu 

urządzenia elektryczne.

Transmitery sieciowe nowej generacji charakte-

ryzuje mniejsze zapotrzebowanie na energię niż 

wcześniejsze modele. W czasie gdy dane nie są 

transmitowane, urządzenie automatycznie przełą-

cza się z trybu pracy w tryb oszczędzania energii, 

redukujący jej zużycie nawet o 85%.

Więcej informacji na: www.kontaktzinternetem.pl

http://www.kontaktzinternetem.pl
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„STEVE JOBS” 
– PIERWSZY 
ZWIASTUN FILMU
Do internetu trafił właśnie pierwszy zwia-

stun najnowszego filmu o założycielu  

Apple. W biografii zatytułowanej po prostu 

„Steve Jobs” główna rola przypadła Micha-

elowi Fassbenderowi.

Czytaj dalej...

SPOTIFY UWAŻA ZASADY SPRZEDAŻY W APP STORE   
ZA NIEUCZCIWE
O nadchodzącej usłudze strumieniowania muzyki od Apple słychać coraz więcej. Powoli poznajemy ceny 

i główne cechy wyróżniające ją wśród konkurencji. Jedną z nich może okazać się cena w wysokości… 9,99 

dolarów miesięcznie.

To dokładnie tyle, ile przychodzi mieszkańcom USA płacić za Spotify, Rdio, TiDal, Deezera czy Google Play 

Music. Gdzie tutaj ta przewaga? Już tłumaczymy.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/05/18/steve-jobs-pierwszy-zwiastun-filmu/
https://www.youtube.com/watch?v=kCNuTXGmToY
http://imagazine.pl/2015/05/08/spotify-uwaza-zasady-sprzedazy-w-app-store-za-nieuczciwe/
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Rok 2015 jest rokiem jubileuszowym dla nagrody Red Dot, która świętuje 60 lat! Tym bardziej na 

uwagę zasługują nagrodzone w tym roku produkty. Rywalizacja była zacięta, a oceny dokony-

wało jury złożone z 38 niezależnych ekspertów z 25 krajów. Wśród nich znaleźli się między inny-

mi duński projektant mody David Anderson, niemiecki ekspert w dziedzinie materiałów dr Sa-

scha Peters oraz CEO Tajwańskiego Centrum Designu Wen-long Chen.

Nagroda przyznawana jest przez Design Zentrum Nordrhein Westfalen i cieszy się wyrobioną 

marką i rozpoznawalnością na świecie. Zwycięskie produkty muszą sprostać ścisłym kryteriom 

oceny obejmującym stopień innowacji, funkcjonalność oraz wysoką jakość. Ciekawostką jest 

także, że prezentowane są później w Muzeum Designu w Essen przynajmniej przez rok.

NAGRODA RED DOT DESIGN 2015 DLA JBL GO
JBL GO to doskonale zaprojektowany, przenośny głośnik Bluetooth. Ostatnim 

dowodem na to jest przyznana mu nagroda Red Dot Design 2015. Niech nie zwiedzie 

Was niewielki rozmiar urządzenia. Jego świetne brzmienie na pewno wielu zaskoczy, 

a różnorodna kolorystyka jest odpowiedzią na najnowsze trendy modowe. 
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– Innowacyjność nie zawsze widziana jest gołym okiem – mówi dr Peter Zec, Założyciel i CEO nagro-

dy Red Dot. – Często jest ukryta jak na przykład unowocześniona technologia wewnątrz produktu czy 

udoskonalone połączenie materiałów. To niejednokrotnie wyznacza nowe drogi rozwoju – niespodzie-

wane i błyskotliwe. Z tego względu możemy nazywać siebie szczęściarzami, że rok w rok powołujemy 

doświadczonych ekspertów i wysoko wyspecjalizowane jury, którzy nie przegapią żadnego przebły-

sku geniuszu. Wszyscy producenci, którzy szczęśliwie znaleźli się przed tym gronem zainwestowali wie-

le czasu w to, by produkt prezentował się doskonale pod każdym względem. W pełni zasługują na swo-

ją nagrodę i mogą korzystać z jej rozpoznawalności na całym świecie – kontynuuje.

Ceremonia rozdania nagród Red Dot odbędzie się w tym roku w poniedziałek, 29 czerwca. Lau-

reaci zostaną uhonorowani na gali zorganizowanej w Aalto-Theater w Essen w Niemczech. Po 

jej zakończeniu goście wspólnie świętować będą w Red Dot Design Museum.

Nagrodzony głośnik JBL GO to w pełni funkcjonalny, świetnie brzmiący i tani głośnik przenośny. 

Strumień audio jest przesyłany ze smartfonów lub tabletów za pośrednictwem Bluetooth, ale 

jeśli nasze urządzenie nie ma technologii Bluetooth, to z odsieczą przychodzi wbudowane wej-

ście audio, gdzie podłączyć można kabel audio. Głośnik jest też zasilany akumulatorem pozwa-

lającym na 5 godzin działania i wyposażony w wygodny zestaw głośnomówiący z redukcją szu-

mów, który pozwala na odbieranie telefonów bez potrzeby wyłączania muzyki. 

Przyciąga on uwagę wielością i różnorodnością kolorów. Jego wykończenie jest trwałe, miłe 

w dotyku, a wersji kolorystycznych jest aż osiem: czarny, czerwony, fuksja, szary, niebieski, żółty, 

pomarańczowy, turkusowy. Można zabrać go ze sobą wszędzie, a wybrana kolorystyka dodat-

kowo wyraża styl właściciela głośnika. W świecie, w którym design i muzyka spotykają się coraz 

częściej JBL GO jest w swej prostocie świetnym wyborem.
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SIR JONY IVE AWANSUJE NA 
NOWE STANOWISKO
Na kilka tygodni przed rozpoczęciem 

WWDC świat obiegła 

wieść, że Sir Jony Ive 

dostał awans.

Czytaj dalej...

PIERWSZA AKTUALIZACJA 
DLA APPLE WATCH
W niespełna miesiąc po premierze Apple Watch 

doczekał się pierwszej aktualizacji oprogramowa-

nia. Jest ona oznaczona jako 1.0.1 i przynosi wiele 

poprawek. Ze zmian warto wymienić nowe języki, 

w tym np. portugalski oraz rosyjski. Niestety na tej 

liście brak języka polskiego, co nie wróży dobrze 

premierze w naszym kraju. Aktualizacja zajmu-

je 50 MB i wykonuje się ją z aplikacji Apple Watch, 

która jest na każdym iPhonie z softem od iOS 8.3 

w górę. Cały proces, nie licząc pobierania softu, 

trwa około 15 minut.

Czytaj dalej...

iPAD – ZMIENIA 
WSZYSTKO 
Chociaż Apple skupia się obecnie na promo-

waniu swojego najnowszego dzieła – Apple 

Watch, nie zapomina również o pozostałych 

produktach. Świadczy o tym chociażby wy-

puszczona niedawno nowa reklama, która do-

tyczy iPada.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/05/26/sir-jony-ive-awansuje-na-nowe-stanowisko/
http://imagazine.pl/2015/05/19/pierwsza-aktualizacja-dla-apple-watch/
http://imagazine.pl/2015/05/08/ipad-zmienia-wszystko/
https://www.youtube.com/watch?v=SgxsmJollqA
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„APPLE MUSIC” 
BĘDZIE OFEROWAĆ 
SERWIS 
SPOŁECZNOŚCIOWY 
DLA ARTYSTÓW 
Za kilka dni powinniśmy zobaczyć 

konkurenta m.in. Spotify czy TiDal od 

Apple – usługę muzyczną nazwaną 

prawdopodobnie Apple Music. Im bli-

żej do rzekomej premiery, tym więcej 

kart odkrywa morze plotek.

Czytaj dalej...

LEEF IBRIDGE – PREMIERA 
W POLSCE
Marka Leef wchodzi do Polski. Leef to amerykań-

ski startup, założony w 2010 roku m.in. przez in-

żynierów wcześniej związanych z firmą Scullcan-

dy. Leef to producent dizajnerskich pamięci, ale 

przede wszystkim praktycznych, zewnętrznych 

pamięci dla urządzeń z iOS.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/05/14/apple-music-bedzie-oferowac-serwis-spolecznosciowy-dla-artystow/
http://imagazine.pl/2015/05/18/leef-ibridge-premiera-w-polsce/
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Rok temu organizatorzy ściągnęli do Krakowa specjalistów z Facebooka, Skyscannera, Shazam, 

JetBrains czy eBaya, a udział w wydarzeniu wzięło blisko 300 osób. Ten rok zapowiada się jesz-

cze lepiej! To już pewne, że Vitaly Friedman (Smashing Magazine), Kevin Goldsmith i John Sun-

dell (Spotify) czy Cesar Valiente ( Wunderlist) przybędą na drugą odsłonę konferencji. Aktualną 

listę prelegentów można znaleźć pod linkiem.

Organizatorzy przy organizacji Mobiconf 2015 poszli jeszcze o krok dalej, ponieważ do współ-

pracy zaprosili różne grupy, takie jak: Łódź WiOSłuje, Android Developers Backstage, ToruńJUG 

MOBICONF 2015 - NAJWIĘKSZY TECHNOLOGICZNY 
EVENT JUŻ W PAŹDZIERNIKU! 

Już 1-2 października na krakowskiej scenie technologicznej spotkają się najbardziej 

doświadczeni programiści i graficy reprezentujący m.in. Smashing Magazine, 

Spotify czy Wunderlist. A to za sprawą międzynarodowej konferencji Mobiconf, 
która poświęcona jest aplikacjom mobilnym, rozwiązaniom biznesowym z tego 

obszaru oraz zagadnieniom UX, UI.

http://2015.mobiconf.org/speakers
http://2015.mobiconf.org
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czy Women in Technology, które skupiają pasjonatów technologii mobilnych. I tu dobra wiado-

mość, wciąż można dołączyć i poszerzyć zasięg tej społeczności. Zainteresowani mogą wysyłać 

maile na adres: hello@mobiconf.org.

Co więcej, tylko do końca maja będzie otwarte call for papers. Jest to jedyna taka okazja, by do-

łączyć do grona prelegentów podczas tego wydarzenia. Propozycje prezentacji można wysyłać 

na: 2015.mobiconf.org/call-for-papers. Ze względu na powiększające się audytorium, Mo-

biconf odbędzie się w krakowskim Multikinie. Organizatorzy otworzyli już rejestrację, do końca 

czerwca można kupić bilety po obniżonej cenie.

Sponsorami wydarzenia są: Kontakt.io, Proto.io

Patroni Medialni: iMagazine, Connected Magazine, ThinkApple.pl, Smashing Magazine, Instalki.pl. 

Partnerzy: Łódź WiOSłuje, Women in Technology, Colab, Android Developers Backstage, An-

droid Developer Group Poznań, Młodzi w IT, Polsih JUG Toruń JUG. 

Organizator: www.miquido.com

mailto:hello%40mobiconf.org?subject=
http://2015.mobiconf.org/call-for-papers
http://www.miquido.com


http://www.testuj-armor-x.pl
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

PEUGEOT BILBO – KULKI DO KARAFEK 
– OK. 50 ZŁ
Za oknem coraz cieplej, lada moment zro-

bi się gorąco, a − co za tym idzie − będzie 

coraz więcej okazji do raczenia się winkiem 

pod palemką (opcjonalnie parasolem). Wi-

dok karafki wypełnionej orzeźwiającym 

trunkiem może wzmóc pragnienie, pod wa-

runkiem, że jest perfekcyjnie czysta. Tu wy-

korzystać możemy produkt z oferty fran-

cuskiej firmy Peugeot, która od 1840 roku 

wprowadza na rynek narzędzia podnoszą-

ce smak wina i jego eleganckie prezentowa-

nie. Chodzi o Bilbo, czyli kulki do czyszcze-

nia karafek, wykonane ze stali nierdzewnej. 

Za pomocą kolistych ru-

chów dokładnie wy-

czyszczą ściany naczy-

nia. Po zakończonej 

czynności kulki prze-

sypujemy do naczynia, 

które może być ozdobą 

kuchni.

LODZIARKA ARIETE 634 PARTY TIME 
– OK. 250 ZŁ
Co najlepsze jest latem? Lody. Jakie najlepsze? Wła-

snej produkcji oczywiście. Ten okres szaleństwa wła-

śnie przed nami, a chcąc wiedzieć, co spożywamy, 

musimy przygotować to sami. W przypadku lodów 

to wcale nie oznacza, że musimy się mocno napra-

cować – wystarczy, że skorzystamy z lodziarki np. do 

moich ulubionych lodów włoskich. Firma Ariete od 

wielu lat specjalizuje się w projektowaniu urządzeń 

ułatwiających codzienne czynności domowe. Lo-

dziarka Ariete 634 Party Time ma litrowy pojemnik 

mrożący, uchwyt na wafelki i co ważne – jest łatwa 

w przechowywaniu.

Idealna na letnie przyjęcia, nie tylko te dla dzieci.

Dla niej 23
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KIERMASZ KOSMETYKÓW ESTÉE LAUDER
Temat nie jest nowy, ale z pewnością jeszcze nie 

wszystkim znany, więc postanowiłam o tym wspo-

mnieć. Chodzi o kiermasz kosmetyków Estée Lau-

der, odbywający się średnio raz na kwartał w korpo-

racyjnym sklepie tej firmy w Warszawie. Kosmetyki 

tam dostępne możemy kupić z 50% rabatem. Do-

stępna gama kosmetyków jest naprawdę bogata, 

począwszy od klasyków, po nowości w ofercie.

Wszystkie elegancko wyłożone na półkach, dostęp-

ne są również testery, obsługa zaś bardzo miła i po-

mocna. Kiermasz zazwyczaj trwa 5 dni i na począt-

ku zainteresowanie jest bardzo duże, a co za tym 

idzie – jest tłok. Polecam zatem odwiedziny w go-

dzinach okołopołudniowych lub w ostatnich dniach 

kiermaszu. Dostępne są również takie marki jak Cli-

nique, Tommy Hilfinger, DKNY, Michael Kors.

INHALATOR TURYSTYCZNY BEURER IH50 – OK. 350 ZŁ
Sezon chorobowy co prawda już za nami, ale kto ma dzie-

ci ten wie, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy nasza po-

ciecha obudzi się w środku nocy z duszącym kaszlem. 

Każdy lekarz po zbadaniu zadaje pytanie, czy jest w domu 

nebulizator, bo takie leczenie jest najskuteczniejsze. Ma-

jąc na uwadze sezon urlopowy i wiecznie za małe waliz-

ki, warto zaopatrzyć się w nebulizator turystyczny np. ul-

tradźwiękowy IH 50 niemieckiej firmy Beurer. Niewielkich 

rozmiarów, z możliwością pracy na bateriach oraz z auto-

matycznym wyłącznikiem, gdy ilość płynu spada poniżej 

stanu minimalnego. Idealnie sprawdzi się w każdej, nawet 

najdalszej podróży.
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ALBUM „ICONIC – A PHOTOGRAPHIC 
TRIBUTE TO APPLE INNOVATION” 
– OD 350 ZŁ
Ten album powinien być w bibliotece każ-

dego MacUsera, bo to hołd oddany dizaj-

nowi produktów Apple. Ponad 300 stron 

świetnego papieru, wypełnionych wspania-

łymi zdjęciami produktów i opakowań pro-

duktów Apple od początku firmy, aż prawie 

po dziś. W tym bardzo dużo zdjęć prototy-

pów, których dobre zdjęcia trudno znaleźć. 

np Maca Mini z dockiem dla iPoda. Album 

możecie nabyć w kilku wersjach, a najdroż-

szą, dla totalnych zapaleńców, otrzymacie 

w opakowaniu przypominającym obudowy 

komputerów Apple z lat 80. Jeśli czytaliście 

biografię Jonathana Ive oraz Steve’a Jobsa, 

to ten album będzie jego świetną ilustracją.

BUTY ADIDAS SUPERSTAR – OK. 400 ZŁ
Dziś trudno w to uwierzyć, ale jedne z naj-

bardziej kultowych butów na świecie, czy-

li Adidas Superstar, początkowo były najbar-

dziej popularnymi butami do koszykówki. 

Używało ich większość graczy NBA w latach 

80. Charakteryzuje je nosek z gumy (shell-

toe), przypominający właśnie powłokę piłki 

do koszykówki. Po koszykarzach Superstary 

upodobali sobie raperzy np. Run-DMC, któ-

rzy nosili je bez sznurowadeł. Teraz Supersta-

ry wracają, promowane przez Davida Beckha-

ma, Rita Ora i Pharrella Williamsa. Jeśli więc 

nie chcecie chodzić, jak wszyscy, w New Ba-

lance, to do wyboru macie ponad 200 modeli 

Superstarów. Ja kupiłem całe zielone.

Dla niego
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THE WATCH WALLET – OK. 1200 ZŁ
Rynek portfeli jest bardzo prężny. Możecie kupić portfel z miejscem na iPhone’a, portfel minimalistycz-

ny, portfel wykonany z papieru. Jednak teraz, odkąd mamy nasze Apple Watch Edition, potrzebujemy 

czegoś innego – portfela, w którym możemy bezpiecznie przewieźć nasz zegarek. W ręcznie wykona-

nym z woskowanej skóry The Watch Wallet zmieścimy to co podobno najważniejsze – paszport, zega-

rek, dodatkowy pasek i kilka setek euro. Portfel usztywnia pianka, używana w zbrojach motocyklowych. 

Wszystko po to, aby zegarek przeżył każdą podróż.

MOTOCYKL KTM 125 DUKE – 17 000 ZŁ
W tamtym roku zmieniło się prawo i motocykl do pojemności 125 cm3 może 

prowadzić każdy, kto ma prawo jazdy kategorii B. Nastąpił ogromny wysyp 

motocykli, które łapią się na te parametry. KTM 125 Duke to tak zwany „na-

ked bike”, czyli motocykl pozbawiony większości osłonek. Napędzany jest 

15-konnym, jednocylindrowy silnikiem o pojemności 124,7 cm3. 

Wyposażony jest w świetne hamul-

ce z ABS, wygląda znakomi-

cie, a przy ostrej jeździe 

nie spali więcej niż 3 l na 

100 km. Idealny pojazd 

na miejskie korki. Smacz-

kiem jest napis „Ready to 

race”, który nas wita na 

cyfrowych zegarach.



www.mpfirma.pl
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GOTUJĄC ŻABĘ
KINGA OCHENDOWSKA

Żaba to bardzo interesujące zwierzę, podobnie jak człowiek. Nie znaczy to, że 

żaba jest jakoś wyjątkowo podobna do człowieka z twarzy, ale o to, że ekspery-

menty z ludźmi są tak samo wciągające jak te z żabą. Może nawet bardziej? Bo 

człowiek to z jednej strony najinteligentniejsze stworzenie na ziemi, a z drugiej 

– głupsze niż but z lewej nogi, bo trudno mu przychodzi uczenie się na własnych 

błędach.

Weźmy na przykład takie komputery. Na samym początku, kiedy komputery za-

częły wchodzić do firm i powstały arkusze kalkulacyjne, wszystkim wydawało się, 

że idzie ku dobremu. Dzięki takiemu komputerowemu arkuszowi w ciągu jedne-

go dnia można wykonać rachunki, które księgowemu zajmowały cały miesiąc. 

A skoro tak, to nie tylko będzie taniej, ale jeszcze zostanie nam miesiąc bez jed-

nego dnia na zabawę i swawolę. Nie tylko naszą pracę będziemy wykonywać bar-

dziej efektywnie, ale jeszcze do tego pracować będziemy krócej. W pozostałym 

czasie możemy pławić się w błogiej bezczynności, rozrywkach i życiu rodzinnym. 

Człowiek to takie zwierzę, które lubi myśleć z jednej strony nieco życzeniowo, 

a z drugiej nieco naiwnie. I jednodrożnie. Bo o ile z komputerowo-technologicz-

nego punktu widzenia twierdzenie takie mogłoby być prawdą, to z punktu wi-

Już w 1872 roku Heinzmann udowodnił, że żaba umieszczona w stopniowo i ostrożnie 

podgrzewanej wodzie nie próbuje uciekać, bo powolne podwyższanie temperatury nie 

wyzwala u niej instynktu samozachowawczego.
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dzenia ekonomicznego nie można wymyślić nic głupszego. Szybko więc przeko-

naliśmy się, że właściwą implikacją postępu technologicznego jest fakt, że skoro 

w jeden dzień możemy wykonać pracę zajmującą miesiąc, to znaczy, że musi-

my jej wykonać w miesiącu 30 razy więcej. Zamiast odejmować, dodajemy. Albo 

mnożymy. W skrócie – to, co miało spadać – wzrasta, a to, co miało wzrastać 

– spada. A mimo wszystko nadal oczy nam się świecą, gdy widzimy szybsze i bar-

dziej efektywne komputery.

Analogicznie można spojrzeć na komunikację. Najpierw telefonia stacjonarna, na-

stępnie komórkowa. Po chwili smartfony, czyli nic innego jak przenośne kompu-

tery w kieszeniach. A w dzisiejszych czasach – wisienka na torcie, czyli inteligent-

ne zegarki. Kiedyś można było nie odebrać telefonu, bo akurat „nie było mnie 

w domu”. W erze komórek mogło nie być zasięgu lub akurat rozładowała się bate-

ria, ale stopień trudności stawał się już dużo wyższy. A jak dzisiaj powiedzieć sze-

fowi, że przeoczyło się jego wiadomość, skoro dzwoni nam urządzenie na nad-

garstku? Ktoś obciął nam rękę razem z zegarkiem?

Paradoksalnie, im efektywniejsi się stajemy, tym mniej mamy czasu. Im szybsza 

komunikacja, tym bardziej powierzchowna interakcja.

Zgodnie z piramidą Abrahama Maslowa człowiek ma pięć grup potrzeb: potrzeby 

fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji. O ile po-

trzeby fizjologiczne nie wymagają szerszego tłumaczenia, a potrzeby bezpieczeń-

stwa są cywilizacyjne mocno zachwiane, o tyle trzy pozostałe grupy zaczynają 

być realizowane w świecie cyfrowym, co jasno tłumaczy fenomen wszelkiego ro-

dzaju serwisów społecznościowych. Pozwalają one bowiem, na życzenie i z na-

tychmiastową gratyfikacją, na zaspokojenie większości z wyższych potrzeb czło-

wieka – przynależności, uznania i samorealizacji. Zaspokojenie oferowane przez 

świat wirtualny jest bardzo powierzchowne, ale na tyle realne, że wracamy po 

więcej, nie zastanawiając się nad potencjalnymi konsekwencjami tego złudnego 

poczucia zaspokojenia. Co więcej, sam internet ingeruje również w potrzeby niż-

szego rzędu – na przykład fizjologiczne (seks) czy bezpieczeństwa (przekazując 

olbrzymie ilości niesprawdzonych wiadomości o potencjalnych zagrożeniach).

Można to porównać do sytuacji, kiedy zaczynamy się żywić wyłącznie produkta-

mi z fast foodów. Mają one smak i wydaje nam się, że zaspokajają nasze potrze-

Gotując żabę
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by, jednak na dłuższą metę nie dostarczają właściwych składników odżywczych, 

w rezultacie czego można zagłodzić się na śmierć, mając przy tym 100 kilogra-

mów nadwagi.

Zachowujemy się więc jak owa gotowana żaba, która nie zauważa, że zaczyna 

się robić za gorąco i czas wyskoczyć z menzurki. Dodatkowym problemem jest 

fakt, że gotujemy nie pojedynczą żabę, ale całe społeczeństwa. I nawet jeśli tu 

i ówdzie jakaś żaba postanawia uratować swoje życie, w globalnym sensie nie ma 

to wielkiego znaczenia.

Pracujemy dużo więcej, żeby zaspokoić potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa, 

potrzeby wyższe zaspokajamy fast foodami z internetu. Ograniczamy prawdzi-

wą przynależność – w związkach osobistych, kołach znajomych czy grupach spo-

łecznych. Potrzeby uznania i samorealizacji również zaniedbujemy, zadowalając 

się chwilową gratyfikacją społeczności internetowych. To wszystko w żaden spo-

sób nie przekłada się na „prawdziwy produkt”, jakim jest komunikacja interperso-

nalna czy wspólne, „fizyczne” wykonywanie czynności. Żeby się o tym przekonać, 

wystarczy w życiu realnym przeprowadzić eksperyment, polegający na rozmo-

wie z kimś, kto nas nie słucha i kimś, kto przykłada uwagę do tego, co mówimy. 

Nie można mówić do poruszających się obiektów. Jeśli osoba, z którą rozmawia-

my, w tym samym czasie wykonuje inne czynności i nie przykłada wagi do roz-

mowy, nasze poczucie własnej wartości natychmiast spada i zaczynamy się przed 

tym bronić. To właśnie dlatego wykładowca wyrzuca z wykładu studenta, który 

zamiast słuchać zajmuje się innymi rzeczami. Analogicznie, nasze poczucie zaspo-

kojenia rośnie, kiedy osoba, z którą rozmawiamy, wyraża szczere zainteresowanie 

tym, co mówimy, koncentruje na nas swoją uwagę i utrzymuje kontakt wzrokowy. 

Niby nic, a jednak bardzo dużo.

Co ciekawe, tym, co powstrzymuje nas przed podejmowaniem racjonalnych wy-

borów, jest potrzeba przynależności i strach przed wykluczeniem – obawiamy 

się, że jeśli nie będziemy uczestniczyli w tym, w czym uczestniczy reszta naszego 

społeczeństwa, staniemy się wykluczeni i pośrednio zagrozimy naszemu bezpie-

czeństwu – przez nieotrzymywanie informacji, które mogą mieć dla niego bezpo-

średnie znaczenie. Można śmiało powiedzieć, że zaplątaliśmy się w sieci – w do-

słownym i przenośnym tego słowa znaczeniu.

Gotując żabę
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Oczywiście, takie wywody nie mają większego znaczenia, jeśli nie proponujemy 

żadnego rozwiązania – remedium, które zaradzi narastającym problemom. Nie-

szczęśliwie, w tym przypadku problem nie został jeszcze zdiagnozowany i nie-

wiele osób dostrzega konieczność podjęcia zdecydowanych kroków. Wręcz od-

wrotnie – społeczna tendencja do podłączania coraz większej liczby życiowych 

aspektów do globalnej sieci narasta, wraz ze zwiększającą się liczbą technologicz-

nych akolitów i wymieraniem tych, którzy pamiętają analogowe życie.

Chociaż trudno to sobie wyobrazić, pokolenie, które nie zna życia bez kom-

puterów i sieci, właśnie wchodzi w dorosłość. Oznacza to również, że są to lu-

dzie, którzy nie do końca rozumieją proporcje pomiędzy pracą a odpoczynkiem, 

podstawowymi wartościami czy różnymi głębokościami komunikacji. To mło-

dzi ludzie, wychowani przez pierwsze pokolenie dorastające we względnej de-

mokracji, które zachłysnęło się zachodnim stylem życia, pracą 12 godzin dzien-

nie i wspinaniem się po szczeblach kariery. Przez to zachłyśnięcie się nie zdołało 

zadowalająco przekazać odpowiednich wartości i umiejętności swoim dzieciom, 

które teraz przekonane są, że relacje interpersonalne są zdecydowanie mniej 

istotne niż kariera i pieniądze.

Dodatkowo, w społeczeństwach zbudowanych na schemacie pierwszego świata, 

wyłamywanie się pojedynczych jednostek nie robi różnicy, aż do czasu osiągnięcia 

masy krytycznej. Jedynym rozwiązaniem wydaje się zachowywanie równowagi, 

a przynajmniej próby jej zachowania, czyli świadome korzystanie z dobrodziejstw 

technologii i niepopadanie w przesadę. Niestety, wymaga to wykształcenia w so-

bie pewnego poziomu asertywności w stosunku do zastosowań nowych techno-

logii oraz powrotu do bardziej tradycyjnego modelu wychowania, który nie za-

kłada, że wszystko, co młody człowiek powinien wiedzieć, znajduje się w sieci. Nie 

twierdzę, że to zadanie łatwe, kiedy pracownik, który odmawia pracy 12 godzin 

dziennie, tłumacząc się potrzebą przebywania z rodziną, natychmiast zostaje za-

stąpiony takim, który nie demonstruje tym podobnych, ekonomicznie zakazanych 

potrzeb. Jednak jeśli osiągniemy pewną masę krytyczną, możemy ustawić techno-

logię na właściwym, wspomagającym miejscu. Zamiast pozwalać jej dominować 

i podgrzewać wodę stopień po stopniu do momentu, kiedy po powierzchni będą 

pływać ugotowane żaby, z wybałuszonymi ze zdziwienia oczami.

Bo taka ugotowana żaba to bardzo smutny widok.

santee76

Gotując żabę

http://www.twitter.com/santee76
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WYŁĄCZ POWIADOMIENIA 
NA WEEKEND

PAWEŁ LUTY

Niedawno przeczytałem książkę „Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Rec-

kless Upstart into a Visionary Leader” autorstwa Brenta Schlendera i Ricka 

Tetzeli’ego. To świetna lektura dla tych, którzy chcą zobaczyć Steve’a Jobsa 

w szerszym świetle niż nakreślił to Walter Isaacson w biografii współzałożycie-

la Apple. Po lekturze „Steve’a Jobsa” można było 

odnieść wrażenie, że od pacholęcych lat aż po 

kres swych dni twórca potęgi giganta z Cuperti-

no był największym dupkiem, jakiego nosiła Zie-

mia. Geniuszem, wizjonerem, świetnym biznes-

menem, ale gargantuicznym dupkiem i bufonem.

Portret Jobsa pióra Isaacsona jest w gruncie rze-

czy bardzo płaski. Osąd postaci jest dość klarow-

ny i trudno z nim dyskutować, odnosząc się jedy-

nie do tego, co zawarte jest w książce. Inaczej jest 

z biografią autorstwa Schlendera i Tetzeli’ego. Tu-

taj portret Jobsa jest bardziej zniuansowany, pe-

Mam dla Was mały lifehack, choć wiem, że to akurat domena Kingi Ochendowskiej. Mimo 

to spróbuję. Proponuję, żebyście na weekend wyłączyli w swoich iPhone’ach większość 

powiadomień. Moim zdaniem naprawdę warto. (Potwierdzam, warto! – przyp. Kinga 

Ochendowska).

Autorzy w tej książce 
skupiają się na 
najciekawszym okresie 
w życiu Jobsa, z punktu 
widzenia jego późniejszego 
sukcesu, czyli na latach 
banicji w firmie NeXT.
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łen odcieni szarości. Autorzy w tej książce skupiają się na najciekawszym okre-

sie w życiu Jobsa, z punktu widzenia jego późniejszego sukcesu, czyli na latach 

banicji w firmie NeXT.

Nie byłoby Steve’a Jobsa – geniusza, wizjonera, twórcy ogromnego sukce-

su Apple – bez tych wszystkich doświadczeń, jakie zyskał w latach poza firmą, 

którą stworzył wraz z Steve’em Wozniakiem. I bardzo dobrze, że autorzy „Be-

coming Steve Jobs…” skupiają się na tym okresie, ponieważ przez tę dekadę, 

od połowy lat 80. do połowy lat 90. XX w., Steve Jobs bardzo, ale to bardzo się 

zmienił. I jako menedżer, i jako człowiek.

Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ lektura tej książki skłoniła mnie do 

kilku przemyśleń nie tylko na temat życia i kariery współtwórcy firmy, którą 

szczerze podziwiam, a której produktów używam intensywnie na co dzień, ale 

i również mojej własnej egzystencji.

Przypomnijmy sobie słynne credo, jakie Steve Jobs wygłosił na Uniwersytecie 

Stanforda w 2005 roku, a które jest przytoczone w całości w książce „Becoming 

Steve Jobs…”. Trzecia opowieść z tego fenomenalnego przemówienia dotyczy-

ła śmierci i tego, jak Jobs uświadomił sobie, że kiedyś jego koniec nadejdzie. 

Przeświadczenie o tym, że życie kiedyś dobiegnie końca, a w wypadku Jobsa 

doszła do tego jeszcze choroba i świadomość, że 

śmierć nadejdzie raczej prędzej niż później, było 

najlepszą motywacją do tego, żeby skupić się na 

tym, co naprawdę ważne. (To również moja ulu-

biona część tego przemówienia – przyp. Kinga 

Ochendowska).

Steve Jobs niesamowicie opanował sztukę sku-

piania się na tym, co naprawdę ważne. Z jednej 

strony skutkowało to fenomenalnym pasmem 

sukcesów i udanym życiem rodzinnym. Z drugiej, 

ludzie, którzy przecinali swe ścieżki ze ścieżkami 

Jobsa, ale zajmowali się czymś, czego współtwór-

ca Apple nie uważał za rzecz kluczową, mogli za-

pamiętać go jako wspomnianego gargantuiczne-

Wyłącz powiadomienia na weekend

Nie wiem, czy wiecie, 
ale Steve Jobs zazwyczaj 
pracował od 9 do 14 
i nie zabierał pracy do 
domu. Udzielał mało 
wywiadów i rzadko 
uczestniczył w branżowych 
konferencjach...
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go dupka. Jobs nie miał cierpliwości do rzeczy mniej ważnych. I ja zaczynam się 

tego uczyć.

Nie wiem, czy wiecie, ale Steve Jobs zazwyczaj pracował od 9 do 14 i nie zabierał 

pracy do domu. Udzielał mało wywiadów i rzadko uczestniczył w branżowych 

konferencjach, ponieważ wolał poświęcić się najważniejszym zadaniom w trak-

cie dnia roboczego, po to, żeby późniejsze popołudnie i wieczór w pełni po-

święcić żonie i dzieciom.

Skupianie się na tym, co najważniejsze, zacząłem od jednego prostego nawyku, 

który pięknie ustawił mi różne priorytety. Przyznam szczerze, że z iPhone’a i in-

ternetu zawsze korzystałem dość kompulsywnie. Sięgałem po telefon, żeby 

sprawdzić jedno powiadomienie i przepadałem na kilkanaście długich minut, 

sprawdzając też i inne, zaglądając nawet tam, skąd powiadomienie nie przyszło. 

Zapewne miało to jakieś korzyści, byłem ze wszystkimi wiadomościami na bie-

żąco, udzielałem się w mediach społecznościowych, ale zacząłem dostrzegać, że 

ktoś na tym tracił – moja rodzina.

Lektura „Becoming Steve Jobs…” zainspirowa-

ła mnie do tego, żeby w piątek po południu wejść 

w ustawienia mojego iPhone’a i powyłączać zde-

cydowaną większość powiadomień. Zostały tylko 

te najważniejsze. Dzięki temu nie korzystam już 

tak kompulsywnie ze smartfona i mam zdecydo-

wanie więcej czasu dla siebie i moich najbliższych. 

Czuję, że głowę mam dużo lżejszą, a z lekką głową 

zdecydowanie lepiej się myśli. A jak lepiej się my-

śli, to i bardziej produktywnym się jest.

Zaczynam robić to, co Jobs opanował do perfek-

cji – tracić cierpliwość do rzeczy mniej ważnych. 

Pierwszym krokiem jest wyłączenie powiadomień 

na weekend. Zastanówcie się nad tym.

PawelLuty

Wyłącz powiadomienia na weekend

Lektura „Becoming Steve 
Jobs…” zainspirowała mnie 
do tego, żeby w piątek 
po południu wejść 
w ustawienia mojego 
iPhone’a i powyłączać 
zdecydowaną większość 
powiadomień. 

http://www.twitter.com/PawelLuty


zwiń kable

rozwiń sieć !,
www.tp-link.com.pl

Kontakt
 z Internetem

Kupuj bez ryzyka! Na zwrot masz 30 dni.  Promocja dotyczy transmiterów zakupionych od 4 maja do 30 czerwca 2015 roku.
 Promocja obejmuje produkty zakupione w sklepach:

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie: 
www.kontaktzinternetem.pl

http://www.kontaktzinternetem.pl
http://www.tp-link.com.pl


   /   FELIETONY   /   37Dlaczego przepłacam za Maca?

O

DLACZEGO PRZEPŁACAM 
ZA MACA?

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Ogólnie w społeczeństwie jest ubita zasada, że Maców raczej się nie kupu-

je. To komputery, które oferują znacznie gorsze podzespoły niż konkurencyj-

ne sprzęty za mniejsze pieniądze. Na Maki nie ma oprogramowania, a jak jest, 

to obrzydliwie drogie. Do tego poza samym komputerem musisz dokupić rząd 

przejściówek. I co to jest, to jabłko się świeci?

Część z tych „docinków” pokrywa się z prawdą. Tak, Maki są droższe w porów-

naniu do konkurencji. Tak, nie ma aż tyle oprogramowania co na Windowsa. 

Tak, każdy z nas wydał niemało na przejściówki. Tak, to jabłko się świeci i nie da 

się tego wyłączyć. Ale wszyscy dobrze wiemy, dlaczego jest tak a nie inaczej 

i nie mam zamiaru tego teraz tłumaczyć. Raczej skupię się na tym, że zamawia-

jąc ostatniego Maca, zwątpiłem.

Prawie dwa miesiące temu wymieniłem swojego 3-letniego MacBooka Air na 

worek pieniędzy. Zaczynał mnie trochę irytować, a wraz z ostatnim odświeże-

niem OS X (Yosemite) pojawiło się więcej problemów, niż bym sobie tego ży-

czył. Do tego od jakiegoś czasu śledziłem poczynania Microsoftu i muszę przy-

znać, że Windows 10 zapowiada się naprawdę świetnie.

„Przepłacasz!”, „Pseudo-komputer”, „I tak się popsuje”, „Lanser” i tak dalej, i tak dalej. Kto nigdy 

nie słyszał podobnych tekstów od różnych osób, które wyszydzały fakt posiadania Maca, niech 

podniesie rękę. Nikt? Właśnie.
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Mimo to w dniu premiery nowego MacBooka poczłapałem do Apple Store, 

aby go zamówić. Pan w niebieskiej koszulce, potocznie zwany Geniuszem, za-

pewnił mnie, że w ciągu dwóch tygodni komputer będzie u mnie. Ucieszyłem 

się jak nastolatek dostający pierwszy zwrot podatku i w tej euforii postanowi-

łem odwiedzić jeszcze jeden sklep komputerowy – znajdujący się po drugiej 

stronie niedużego parkingu – Microsoft Store.

Tak, atmosfera była inna. Nie musiałem się przeciskać między dziesiątkami 

osób, aby sprawdzić na własne oczy interesujący mnie produkt. Również pra-

cownicy są zdecydowanie milsi. W Apple Store zawsze muszę zabiegać o za-

interesowanie, u konkurencji jest odwrotnie. Ale nic, dorwałem się do stoiska 

z laptopami. I wiecie co? Podobało mi się tam.

Moją uwagę (poza Surface’ami) przykuł model Asusa, który jest w zasadzie 

nowym MacBookiem z większym ekranem i znacznie niższą ceną. Komputer 

nie był zły, klawiatura była naprawdę wygodna, podobnie jak gładzik. Jedyną 

wadą, jaką zauważyłem, był brak podświetlenia tej pierwszej. Fakt, Asus nie był 

wykonany tak dobrze jak laptop Apple, ale czy to wykonanie jest faktycznie 

warte 600 dolarów?

Później rzuciłem okiem na nowego Della XPS 13, którego ekran jest otoczony 

praktycznie niewidocznymi krawędziami. Amerykański laptop oferował rów-

nież znacznie lepszy poziom wykonania niż Asus oraz ciągle był tańszy od kon-

kurenta z nadgryzionym jabłkiem. „Może jednak by spróbować Windowsa?” 

pomyślałem i już prawie wyciągnąłem kartę z portfela.

Chwilę później przypomniałem sobie, dlaczego moja ostatnia próba systemu 

z Redmond skończyła się schowaniem sprzętu do szuflady: chodziło o aplika-

cje. Fakt, przez jakieś 80% czasu korzystam z kilku pozycji: przeglądarka inter-

netowa, Spotify, Word i Wiadomości. Oczywiście, ta ostatnia jest niedostępna 

na jakiejkolwiek platformie innej niż Apple, ale pozostała trójka może spraw-

dzać się nawet lepiej na Windowsie.

Sęk tkwi w tym, że przez pozostałe 20% czasu używam aplikacji, których 

próżno szukać poza OS X. Czasami muszę wykonać jakiś projekt graficzny 

– sięgam wtedy po Pixelmatora. Kosztował mnie grosze, jest banalnie prosty 

Dlaczego przepłacam za Maca?



   /   FELIETONY   /   39

w obsłudze i w pełni wystarcza na moje potrze-

by. Dłuższe teksty (takie jak ten) piszę w iA Writer, 

bo zwyczajnie podoba mi się jego interfejs. Font, 

rozmiar tekstu, obszar roboczy, wsparcie dla 

Markdown. Dla mnie ideał. Nawet Slack, którego 

używamy do komunikacji w Redakcji, nie ma na-

tywnego klienta na Okienka.

Niedawno do tego pakietu dołączyło iMovie. Wszystko zaczęło się pewne-

go poniedziałkowego wieczoru, kiedy nie miałem nic zaplanowanego na 

noc. Zgarnąłem więc iPhone’a, zbudowałem „statyw” i wykorzystując to, że 

mieszkam na jedenastym piętrze, postanowiłem nagrać timelapse ukazujący 

wschodzące słońce. Rano materiał był gotowy, jednak sam w sobie był raczej 

nudny. Odpaliłem więc iMovie, zaimportowałem plik, przyciąłem, poprawiłem 

kolory, dodałem ścieżkę dźwiękową, napisy i powstał 20-sekundowy klip. Gdy-

bym nie miał Maca, prawdopodobnie pomysł umarłby w tym samym momen-

cie, w którym się narodził.

Nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę, że na Windowsie nie ma dostępnego 

oprogramowania, które pozwoli osiągnąć te same rezultaty. Ale sposób, w jaki 

do nich docieramy, ma znaczenie. Jadąc na wycieczkę, można wybrać auto-

bus lub samolot. Oba mają swoje zalety i wady, ale jeśli tylko możesz, to praw-

dopodobnie wybierzesz ten drugi. Aplikacje na Macu są jak bilet na samo-

lot pierwszej klasy. Windows będzie tutaj autobusem. W najlepszym wypadku 

można od czasu do czasu wskoczyć do ekonomicznej klasy w samolocie, ale 

ciągle nie jest to ten poziom.

Tak samo jak za pierwszą klasę w samolocie płacimy więcej, tak samo Mac bę-

dzie odpowiednio droższy. Za wygodę się płaci, niestety. Ja jestem gotowy wy-

dać więcej, żeby ją zyskać, głównie dlatego, że dzięki tej wygodzie jestem w sta-

nie zrobić więcej. A na możliwość rozwoju chętnie wydam każde pieniądze.

mikeyziel

Sęk tkwi w tym, że przez 
pozostałe 20% czasu 
używam aplikacji, których 
próżno szukać poza OS X.

Dlaczego przepłacam za Maca?

http://www.twitter.com/mikeyziel
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JAK ZMANIPULOWAĆ UŻYTKOWNIKA? 

DARK PATTERNS
ŁUKASZ MIROCHA

Dark Pattern to interfejs użytkownika lub jego element, który manipuluje użytkow-

nikiem tak, by wykonał on określoną operację, przy okazji pracy z programem czy 

systemem operacyjnym. To nie błędy w projektowaniu. To celowe działanie, któ-

re, opierając się na wiedzy na temat psychologii, wykorzystuje nasze wzorce zacho-

wań i przyzwyczajenia, sprawiając, że wykonujemy jakąś czynność – zapiszemy się 

do newslettera, udostępnimy dane na swój temat lub kupimy dodatkowy produkt 

w sklepie internetowym.

Pamiętacie iOS 6? Apple wprowadziło tam narzędzie Identifier for Advertisers (IDFA), 

nadające każdemu urządzeniu unikalny numer, który pomagał w targetowaniu re-

klam podczas przeglądania internetu. Użytkownik mógł oczywiście wyłączyć tę 

opcję. Bynajmniej nie w sekcji „Privacy”, jednak w głęboko ukrytej zakładce „About” 

w obszarze „General”. Fabryczne ustawienia na suwaku wyglądały następująco: „Li-

mit Ad Tracking” w ustawieniu wyłączonym. Użytkownik musiał samodzielnie prze-

sunąć suwak na pozycję włączoną, by ograniczyć działanie usługi (IDFA).

Innym przykładem Dark Patterns jest proces kupowania biletów w tanich liniach lot-

niczych. Ileż wysiłku musimy włożyć w to, by między ofertą wynajmu samochodu, 

wykupienia ubezpieczenia gwarantującego inne ubezpieczenie, kupna uroczej, ró-

żowej walizki, odnaleźć okno: „Nie, dziękuję, proszę o bilet”.

Interfejsy użytkownika programów i systemów operacyjnych są intuicyjne i estetyczne 

– poruszamy się po nich bez zastanowienia. Czasami jednak możemy wpaść w pułapkę Dark 

Patterns.
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Abonamenty, prenumeraty, usługi to kolejny raj dla Dark Patterns. Wzorcowym 

przykładem są te usługi, które rozpoczynają się od darmowego okresu próbne-

go. Jednak już na etapie rejestracji musimy podać dane swojej karty kredytowej. 

W obszernym regulaminie możemy oczywiście przeczytać, że po etapie testo-

wym usługa odnowi się automatycznie, przechodząc w tryb płatny. By dostać się 

do regulaminu, musimy otworzyć nowe okno, pobrać plik na dysk. Zawsze wią-

żą się z tym dodatkowe czynności i wysiłek ze strony użytkownika. A rzucająca 

się w oczy, atrakcyjna ikona „Dalej” lub „Zakończ” kusi. Użytkownik często zdaje 

sobie sprawę z faktu płacenia za usługę dopiero wtedy, gdy zada sobie trud przej-

rzenia wyciągu z karty – po kilku miesiącach.

Eksperci wskazują, że Dark Patterns opierają się na starannie dobranym języku ko-

munikatu, projektowaniu interfejsu, który ukrywa istotne informacje (dodatkowe 

kliknięcie, otwarcie okna) i wykorzystuje przyzwyczajenia użytkownika (niechęć, lęk 

przed zmianą ustawień fabrycznych).

Strzeżcie się Dark Patterns. Możecie wpaść w ich sidła zwłaszcza tam, gdzie proszą 

Was o wrażliwe dane.

LukaszMirocha

Jak zmanipulować użytkownika? Dark Patterns
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PUŁAPKI GTD

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Jak my to lubimy. Mówić sobie: „Zrobię to!” Dopowiadać: „No, nie udało mi się, bo tego nie 

zapisałem”. Czytać: „Aby odnieść sukces, musisz zapisać to w czasie dokonanym”. No przecież! 

Pisać więc: „Nauczyłem się mówić po hiszpańsku”. Trzy miesiące później spoglądać na naszego 

iPhone’a, który przypomina o tym tasku. „Nauczyłem się”? Skoro tak, to sprawa załatwiona. 

A może nie? Gubimy się w gąszczu ekspertów, metod, narzędzi, przypominajek, a meritum 

nadal pozostaje nietknięte. Dlaczego boimy się prostoty?
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Od dziś będę produktywny
Tekst ten opieram na własnych doświadczeniach oraz rozmowach z przyjaciół-

mi, którzy kiedyś zdecydowali się pójść ścieżką walki o swoją produktywność 

– w skrócie: o czas. Do napisania go zainspirował mnie też Paweł Hać, który popeł-

nił miesiąc temu artykuł pt. „Nadmiar”. Zarządzanie czasem stało się w ciągu ostat-

nich pięciu lat modne, popularne, przynależne do hipsterstwa. I to bycie modnie 

poukładanym zaczyna nas gubić i mieć niewiele wspólnego z zarządzaniem czym-

kolwiek. Sam w tę pułapkę kiedyś wpadłem.

Gdy zaczynamy mówić o zapisywaniu sprawunków, przychodzi nam na myśl lodów-

ka i poprzyklejane na niej żółte karteczki. Taki obraz jest w naszej świadomości od 

dawna. Wynalazł je, po szeregu eksperymentów z lepikami i spoiwami, w 1968 roku 

naukowiec z firmy 3M – doktor Spencer Silver. Karteczki Post-It upowszechniło zaś 

Hollywood. Były na wielkiej, różowej lodówce Smeg u każdej, amerykańskiej rodzi-

ny. Także w Polsce magnesy na lodówce miała większość z nas. Naturalne jest, że 

gdy weszliśmy w erę komputeryzacji, wszystko to przeniesiono do maszyn. Kartecz-

ki miały już, leciwe dziś, wersje OS X, miał je Windows Vista (o formie nie dyskutuj-

my). Potem, kiedy skoczyliśmy na dobre do internetu, trzeba było to wszystko zsyn-

chronizować – ot, zrobiono więc wirtualną, korkową tablicę, do której można było 

przypinać notatki. Takich serwisów była masa. W końcu dziś żyjemy w erze „smart”, 

gdzie wszystko musi nam towarzyszyć na każdym kroku, a najlepiej dbać o to, aby-

śmy to my byli o krok przed nadchodzącym zadaniem. Smart społeczeństwo to kró-

lowie czasu, żyjący najczęściej w bezkrólewiu powiadomień.

Recepta wypisywana przez większość ekspertów brzmi następująco: zainstaluj, 

a najlepiej kup porządny i maksymalnie rozbudowany kombajn GTD (OmniFocus), 

Fantastical – bo to jedyny działający kalendarz, załóż koniecznie Evernote PRO, No-

zbe miej do zakupów, RescueTime niech mierzy w tle twoją produktywność, Focus 

Bar niech Ci przypomina o tym, co masz aktualnie zrobić, koniecznie zainstaluj też 

Text Expander, bo po co pisać długie zdania, jak można wklejać szablony. No i oczy-

wiście włącz powiadomienia! One dbają o Twój sukces. Aha, jeśli masz Apple Watch, 

to sprawdź, czy wybrane przez Ciebie usługi mają już aplikacje na zegarek. Najlepiej 

żeby miały, bo wówczas zyskujesz czas na niewyjmowaniu iPhone’a z kieszeni.

Tak uzbrojony możesz ruszać polować na czas!

T
Pułapki GTD
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Masz na sobie „taska”
W tym momencie chcę podkreślić, że dobre zarządzanie czasem jest potrzebne. 

I naprawdę ułatwia wiele spraw – tak w firmie, jak i w życiu. Granica, o której pi-

szę, jest jednak gdzie indziej, a pułapki GTD mają wspólny mianownik: nasze real-

ne potrzeby.

Można zainstalować sobie wszystkie wyżej wymienione aplikacje, a nawet więcej 

i używać ich jednocześnie. Wątpię, żeby ktokolwiek miał taką potrzebę, ale moż-

na. Można nie spać, nie rozmawiać z żoną i dziećmi, ale w pracy i na Twitterze mó-

wić o sobie per „ekspert w dziedzinie zarządzania czasem”. Tylko kto naprawdę traci 

wówczas najwięcej z życia, hm?

Są trzy pułapki, w które sam kiedyś wpadłem i wnioskami z tego chciałbym się 

z Wami podzielić. Pierwsza nazywa się: „Masz na sobie taska”. Korporacje stosują roz-

maite systemy zarządzania zadaniami. Bardzo popularnym stwierdzeniem jest tam 

wymienione przeze mnie zdanie. Problem zaczyna się, gdy chcemy te same syste-

my przenieść 1:1 do naszego życia prywatnego. Co jest dobre przy zarządzaniu setką 

osób, może być destrukcyjne względem partnerki, żony czy dwójki dzieci. I tak mo-

żemy dojść do momentu, w którym ten „wielki, zły task” będzie spędzał nam i naj-

bliższym sen z powiek. „Nie kupiłeś masła, a było w To-Do-sach! I dlaczego źle wy-

estymowałeś czas potrzebny na te zakupy!?”. To najgroźniejsza z pułapek. Uważajcie 

na nią i nie wstydźcie się mówić po polsku. Nawet jak jest dłużej.

Druga pułapka jest bardziej ukryta. Jeśli korzystamy ze zbyt wielu źle dobranych na-

rzędzi, możemy stać się ich niewolnikami. Cichymi niewolnikami. Pracujesz, idzie 

Ci dobrze, ale mimowolnie zerkasz na otwartą w tle listę zadań. Innym razem do-

dasz coś do Evernote – pomyślisz nad odpowiednim otagowaniem tej rzeczy. Chwi-

lę później zastanowisz się, co by tu jeszcze dopisać do listy To Do. Robisz małe, trzy-

, czterominutowe przerwy na zbędną analizę czegoś, co wcześniej już analizowałeś 

i zapisywałeś. Co masz zrobić i co zrobiłeś, aby oszczędzić czas. Brzmi pokrętnie? 

Oto pułapka zwana zakrzywioną rzeczywistością. Jednocześnie mamy poczucie, że 

oszczędzamy czas – tracąc go. Może to doprowadzić nie tylko do utraty pracy, kon-

taktu z przyjaciółmi i rodziną, ale nawet do poważnej choroby psychicznej. Wszystko 

zaczyna się od tego, że uwierzyliśmy w bycie ponad czasem. Takie coś nie istnieje.

Pułapki GTD
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Trzecia pułapka to mędrkowanie. Żona mówi do Ciebie: „Nie potrafię się zmotywo-

wać i pójść na ten kurs salsy”. Ty, wielki król smart życia dumnie odpowiadasz: „Bo źle 

się do tego zabrałaś. Nie zapisałaś tego celu i nie rozłożyłaś na taski! Trzeba było mnie 

słuchać” (w domyśle: być mną). Idziesz do pracy i widzisz, że ktoś nie radzi sobie z ilo-

ścią zadań. Ty, Pan multizadaniowy, masz dla niego radę: „Przemyśl swoje prioryte-

ty, odetnij się od świata, bo liczy się twój rozwój!”. Te frazesy wyczytałeś w mądrych 

książkach, nigdy się do nich nie stosowałeś, ale tak mówić wypada. Inaczej uznają Cię 

za przeciętniaka, prostaka, Pana nieprzynależącego do hipsterskiego smart życia.

Kluczem do dobrego zarządzania czasem jest według mnie zrobienie sobie listy po-

wodów, dla których chcemy nauczyć się nim zarządzać wraz z wypisanymi obszara-

mi naszego życia, gdzie tego czasu zaczyna nam brakować. Dopiero po tym dobie-

ramy odpowiednie narzędzia, które mogą nam pomóc. Wybieramy też najprostsze 

spośród dostępnych rozwiązań, a niekoniecznie najbardziej rozbudowane. Omni-

Focus na przykład jest kapitalnym narzędziem dla dyrektorów korporacji, ale mnie 

– i przypuszczam większość zwyczajnych użytkowników – przyprawia o mdłości ze 

względu na wielość opcji. Przygodę z GTD zaczynamy zawsze od minimalizacji ście-

żek, których musimy się nauczyć. Te ścieżki to nawyki związane z zarządzaniem cza-

su, jak np. sprawdzanie skrzynki mailowej dwa razy dziennie, zapisywanie zadań na 

kilka dni w przód, jeśli możemy to zrobić, prowadzenie listy wydatków czy po prostu 

zwyczajne notowanie ważnych dla nas myśli. Jak dostrzec, że coś jest proste?

Prostota oszczędza czas i nerwy
To dziś nie jest oczywiste. Są ludzie, którzy zarządzają sporymi firmami i wiedzą 

naprawdę wiele o produktywności, a ich listą TO DO są systemowe Notatki, bo 

są dostępne wszędzie, od ręki i robią to, czego chcemy – notują myśli. Inni za-

miast OmniFocusa wolą Nozbe, które jest prostsze, a systemowy kalendarz w zu-

pełności im wystarcza. Trzeci zapisują zadania na kartce, a żyją w świecie smart. 

Ten, kto zarządza dobrze swoim czasem, pozwala technice ułatwiać jego ży-

cie. Upraszczać i skracać wiele procesów. Dziś, kiedy żywa jest dyskusja o Apple 

Watch i konieczności wyłączenia niepotrzebnych powiadomień, świat nagle bu-

dzi się, że w ogóle jest taka możliwość. Że smart rzeczy mogą nam nie przeszka-

dzać, jeśli tego nie chcemy. Że to my nimi rządzimy, a nie one nami.

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

sjonat Apple, perfekcjonista

kolaczkrzysztof

Pułapki GTD
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APPLE TV 
NAJBARDZIEJ NIEZROZUMIANY 
PRODUKT APPLE

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

8 czerwca, w warszawskim klubie Chwila, będziemy wspólnie oglądać rozpoczęcie WWDC 

2015 – corocznej konferencji Apple skierowanej do deweloperów oprogramowania i jemu 

także poświęconej. Od kilku miesięcy media branżowe oczekują jednak pojawienia się 

nowego Apple TV, które Tim Cook miał zaprezentować już podczas wiosennej konferencji, 

a tymczasem pokazał: HBO Go dla USA i obniżkę ceny dotychczasowego modelu 

o kilkadziesiąt dolarów. Nie ma więc nadal konsoli do gier czy małej kostki robiącej kawę do 

darmowego filmu. I nie będzie, ponieważ nie rozumiemy Apple TV.
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S
Domowe centrum rozrywki = perpetuum mobile?
Sprawa ciągnie się już od 12 września roku 2006, kiedy to Apple zaprezentowa-

ło światu kostkę o kodowej nazwie iTV. Steve Jobs, podczas tamtej prezenta-

cji, wiele razy podkreślał, że Apple TV (iTV) ma być łącznikiem pomiędzy iTunes, 

komputerami Mac, iPodami a − jak się dziś okazuje – także iPhone’ami i iPada-

mi. W skrócie – z iŚwiatem. To było „brakujące urządzenie, które w powietrzu 

ma przesyłać ulubione filmy i muzykę z iTunes na wielki i płaski ekran”. Hasło iTV 

brzmiało wówczas tak: „Zabawa Twoimi mediami na wielkim ekranie”. Pierw-

sze Apple TV miało dziesięć wejść. Obecne jest prawie cztery razy mniejsze i ma 

cztery porty: HDMI, Ethernet, optyczne audio i zasilanie.

Kiedy poszukałem w sieci komentarzy po premierze pierwszego modelu, były 

to np.: „Apple pokazało kolejny shit! Trzeba mieć iTunes i płacić. Ma ułomnego 

pilota, który niczego nie potrafi. Nawet nie mogę wpisać słów w wyszukiwar-

ce z klawiatury. I że co? Że to ma zastąpić mi kino domowe?!”. Nie. Nie ma. Steve 

Jobs na jednym ze slajdów w 2006 roku pokazał Apple TV położone na sporych 

rozmiarów amplitunerze i odtwarzaczu DVD. Podkreślił wtedy też: „Gdy masz 

płytę DVD, idziesz do odtwarzacza DVD. Co ma być odtwarzaczem dla rzeczy 

z iTunes? iTV”. Apple TV nigdy nie było pozycjonowane w Cupertino jako coś 

w rodzaju kina domowego, centrum rozrywki, bo w to pojęcie wchodzi wiele 

więcej niż możliwości tego produktu. Z rynku już prawie zniknęły odtwarzacze 

DVD, a konkurencja zastępuje je systemami obsługi mediów strumieniowych, 

wbudowanymi w nowe telewizory. Zgadnijcie, skąd wzięli pomysł? Czym więc 

jest Apple TV? Jest łącznikiem pomiędzy naszą biblioteką: muzyki, filmów, zdjęć, 

podcastów, usług VOD a dużym ekranem i naszym wolnym czasem.

Zanim wideo na żądanie stało się modne, Apple zaprezentowało światu urzą-

dzenie, dzięki któremu możemy do dziś decydować, jacy nadawcy będą dla nas 

tworzyli cyfrową ramówkę. W dobie blogerów i vlogerów okazało się to genial-

ne w swojej prostocie.

Ty układasz ramówkę
Jednym z głównych zadań, jakie w naszym domu pełni Apple TV, jest stru-

mieniowanie wybranych subskrypcji z serwisu YouTube. Wieczorem, często 

przed snem, nadrabiam zaległości z kilku dni, ponieważ często nie mamy cza-

Apple TV – najbardziej niezrozumiany produkt Apple
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su obejrzeć kolejnego odcinka ulubionego vloga czy np. unboxingu Apple 

Watch. O relacjach z wypraw Wojtka i Krzyśka do Berlina już nie wspomnę. Mało 

tego, odkąd posiadam Apple TV, wyrobiłem w sobie nawyk i higienę związa-

ną z YouTube’em. Prawie każdy film, jaki spotykam w sieci czy w mediach spo-

łecznościowych, a którego nie mam czasu obejrzeć w danym momencie, wy-

syłam do listy „Do obejrzenia” w YouTube. Od jakiegoś czasu można to zrobić 

za pomocą jednego przycisku w odtwarzaczu YouTube’a, co jeszcze upraszcza 

sprawę (również w aplikacji dla iOS). Wówczas wiem, że gdy znajdę czas, mogę 

wrócić do tej listy i ją wyczyścić. Czas na rozrywkę jest wówczas tym „dobrym” 

czasem, a nie przeszkadzajką w ciągu dnia.

Druga rzecz, do której Apple TV jest genialne, to przeglądanie zdjęć. Całej bazy 

zdjęć. Mam ich ponad trzydzieści tysięcy i od samego początku przygody z Ap-

ple dbam o porządek w albumach. Najpierw w iPhoto, a obecnie z Zdjęciach. 

Gdy zapraszasz znajomych na obiad czy wspominasz swoje dzieciństwo, na-

prawdę łatwiej jest robić to na dużym ekranie, siedząc na kanapie. Do tego jest 

to maksymalnie uproszczone, a to cenię sobie najbardziej. Apple TV ma także 

aplikację Flickra, w której często szukam inspiracji – przeglądając zdjęcia z całe-

go świata. To naprawdę wygodne.

Trzecia sprawa to sedno Apple TV, czyli filmy. Obecnie wyjście do największej 

w Polsce sieci kin, w niedzielę, na dobry seans z karmelowym popcornem, kosz-

tuje parę 56 złotych. Koszt wypożyczenia tego samego lub innego filmu w iTu-

nes to 17-20 złotych. Koszt kupna tegoż filmu to maksymalnie 50 złotych. Kupna 

– czyli film masz na zawsze w swojej bibliotece iTunes – na wszystkich iUrządze-

niach. Pożywką dla hejterów jest w przypadku filmów… a zresztą zacytuję: „Nie 

ma po polsku!?”. Coraz częściej jest, a nawet jeśli nie ma, to wierzcie mi – prze-

łamanie w sobie bariery językowej i oglądanie anglojęzycznych filmów w orygi-

nale daje niesamowitą frajdę i swobodę. Wydając niecałe 350 złotych na małą, 

czarną kostkę, otrzymujesz motywację do nauki języka i po prostu – oszczę-

dzasz. Apple jest dla snobów? Policzcie to sobie sami (koszt szkoły językowej + 

kino + dojazd do tego kina). Inna sprawa, że za kinem nie przemawia coraz czę-

ściej duży ekran i super jakość. Ekran czy projektor także możesz mieć w domu 

(na długo), a jakość filmów w iTunes jest po prostu bezbłędna.

Apple TV – najbardziej niezrozumiany produkt Apple
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Apple TV nie będzie konsolą do gier
Nie wierzę, że Apple pokaże kombajn, który nadal będzie nazywał się Apple TV 

i zawierał konsolę do gier, ekspres do kawy, system monitorowania domu i parę 

innych dodatków. A na poważnie − Apple TV powinno ewoluować. Powinno 

otworzyć się na App Store i umożliwiać pisanie specjalnych aplikacji (aby stacje 

telewizyjne czy vlogerzy mogli przenosić tam swobodnie VOD, a dodatkowo za-

rabiać), przeprojektować nieco interfejs, być może mieć nowy, mądrzejszy pilot. 

Niech ono jednak postanie tym łącznikiem z iŚwiatem, ale ten łącznik powinien 

przyspieszyć – być bardziej intuicyjny, bardziej nowoczesny, mniej ograniczony. 

To na pewno.

Brak niektórych usług na terenie naszego kraju nie jest przeszkodą w wykorzy-

staniu potencjału Apple TV. Rzekomy problem z polskimi filmami opisałem po-

wyżej, a brak wygodnego wpisywania w wyszukiwarce fraz jest bzdurą, ponie-

waż w aplikacji Pilot, służącej do sterowania Apple TV z poziomu iOS, możemy 

wykorzystać systemową klawiaturę i swobodnie wyszukiwać treści. Może-

my też sparować z ATV fizyczną klawiaturę przez Bluetooth. No dobrze, ale to 

wszystko mamy w naszych iPhone’ach i Macach. Jasne, tylko tego „wszystkie-

go” naraz nie obejrzysz, nie wysłuchasz, nie zatrzymasz myśli na danym zdjęciu 

sprzed piętnastu lat.

Apple TV jest dla mnie przykładem urządzenia, które porządkuje nasze nawyki. 

Nasz dzień. Urządzenia, dzięki któremu ma być nam łatwiej. To jest jego podsta-

wowe zadanie, żebym oglądając kapitalną relację na Periscope, mógł pokazać ją 

rodzinie (jednym tapnięciem) na dużym ekranie. Nie rozumiemy, mam wrażenie, 

jeszcze tej logiki. Zwróćcie uwagę na to, co obserwujemy obecnie w przypadku 

Apple Watch. „Potrzebuje iPhone’a? Skandal!”. Oczekujemy, że każde urządze-

nie od Apple będzie perpetuum mobile. Nie, nie będzie i Bogu dzięki, bo byśmy 

zwariowali. Ile rzeczy jesteś w stanie robić tu i teraz, w danym momencie, hm?

Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, gra-

fik, pasjonat Apple, perfekcjonista

kolaczkrzysztof

Apple TV – najbardziej niezrozumiany produkt Apple

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


magazine.pl

productivemagazine.pl

Productive! Magazine to comiesięczna dawka praktycznych i ponadczasowych 
artykułów oraz wywiadów na temat produktywności i rozwoju osobistego. 

Dowiesz się z nich, jak sprawniej wywiązywać się z obowiązków, aby mieć więcej 
czasu dla najbliższych i móc realizować swoje pasje.

productivemag.pl
Wersja przeglądarkowa magazynu dostępna pod adresem:

Darmowa, uniwersalna aplikacja na iPhona, iPoda oraz iPada

http://productivemag.com


   /   FELIETONY   /   54Cisza w czasach Internetu

K

CISZA W CZASACH 
INTERNETU

GRACJAN PIETRAS

Każdego innego dnia intensywne zainteresowanie internautów cenami garmażu, produktów 

mlecznych, a także kiełbas myśliwskiej i podwawelskiej musiałoby wywołać zdumienie.  W nie-

dzielę, 24 maja, wywoływało jedynie ironiczne żarty.  Ponownie pojawiło się pytanie, jaki właści-

wie sens ma nakaz ciszy wyborczej w czasach Internetu skoro wszyscy zdają się być zgodni, że 

nie ma sposobu na jej wyegzekwowanie. 

Po co nam w ogóle cisza wyborcza?  Przypomnijmy, że w Polsce polega ona na zakazie prowa-

dzenia agitacji wyborczej oraz publikacji wyników sondaży przedwyborczych w dniu poprze-

dzającym wybory oraz w dniu wyborów do czasu zakończenia głosowania.  

Wprowadzając ciszę wyborczą nasz ustawodawca kierował się względami, które można próbo-

wać zrozumieć.  Uznał on, że po tygodniach kampanii wyborcom należy się chwila wytchnienia, 

którą będą mogli wykorzystać na swobodny namysł w atmosferze wolnej od agitacji.  Chodzi 

zatem o wywołanie nastroju refleksji, który umożliwi wyborcom podjęcie przemyślanej decy-

zji.  Sceptycy mogą oczywiście poddawać w wątpliwość, czy czas ciszy wyborczej jest w prakty-

ce wykorzystywany w tak doniosły sposób.  Trzeba bowiem powiedzieć, że motywacja ustawo-

dawcy zdaje się trącić w tym zakresie nadmiernym idealizmem, który złośliwi krytycy uznają za 

przejaw oderwania od rzeczywistości.  Z drugiej strony należy  przyznać, że sam zakaz agitacji 

w dniu wyborów, zwłaszcza w lokalach wyborczych i ich bezpośrednim sąsiedztwie, może mieć 

kojący wpływ na tych, którzy do wyborów politycznych podchodzą bez niezbędnego dystan-

su.  Można zatem sądzić, że przyczynia się on do względnego spokoju w punktach wyborczych 

podczas samego głosowania.

Na długo przed zakończeniem ciszy wyborczej prawie każdy przeciętnie zorientowany 

użytkownik Twittera wiedział już, że Budyń kosztował tego dnia 53 zł, Bigos - 47 zł, a na targ 

przybyło 55 procent mieszkańców.  
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Pewnego związku z rzeczywistością nie można odmówić argumentowi, iż ogłaszanie wyników 

sondażowych w trakcie głosowania może służyć manipulacji wyborczej.  Przykładowo odnoto-

wanie dużej przewagi jednego z kandydatów w pierwszych godzinach głosowania może spo-

wodować, że jego wyborcy uznają przedwcześnie wybory za "praktycznie wygrane" i zrezygnują 

z udziału w nich.  Nie można również wykluczyć publikowania sondaży zafałszowanych, obliczo-

nych na to, aby wpłynąć na decyzję wyborców o udziale lub rezygnacji z udziału w głosowaniu.  

Czy zatem potrzebujemy ciszy wyborczej?  Są przecież kraje które z powodzeniem się bez niej 

obywają.  W Unii Europejskiej obowiązuje ona w 15 z 28 krajów, w tym np. we Francji, Włoszech, 

czy Hiszpanii.  Niemcy, które wprowadziły ciszę wyborczą po II Wojnie Światowej, zrezygnowały 

z niej w pierwszej dekadzie tego wieku.  Ciszy wyborczej nie ma np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, 

czy Szwecji.  Sąd Najwyższy USA uznał ciszę wyborczą za przejaw niekonstytucyjnego ograni-

czenia wolności słowa.  W podobnym duchu wyrażały się sądy konstytucyjne niektórych krajów 

europejskich, w tym Bułgarii oraz Słowenii, które wolność słowa uznały za wartość nadrzędną 

w stosunku do pożytków płynących z funkcjonowania ciszy wyborczej.  

W Polsce ponownie rozpoczęła się dyskusja na temat potrzeby utrzymywania ciszy wyborczej 

i warto, aby obok prawników, polityków, czy dziennikarzy, wzięła w niej udział również młodsza 

część wyborców, znana z biegłości w sprawach internetowych.  Dysponują oni bronią mediów 

społecznościowych, której politycy na szczęście nie ważą się już niedoceniać.  Po ostatnich wy-

borach wiele osób nabrało przeświadczenia, że grupa na fejsie, czy dobry hasztag, mogą  stwo-

rzyć szansę realnego wpływu na kierunek zmian w państwie.  Należy głośno docenić ten stan 

rzeczy i odnotować jego pozytywny aspekt w charakterze odskoczni od modnych narzekań na 

zalew internetowego hejtu i głupoty.

Doceniając rolę poczucia humoru w życiu politycznym nie sądzę, abyśmy potrzebowa-
li prawa, którego nieskuteczność przybiera rozmiary kabaretowe. Przepisy lekceważone 

powinny zatem być usuwane lub korygowane, bo ich utrzymywanie demoralizuje i uczy bra-

ku elementarnego szacunku dla instytucji państwa.  Mamy okazję ponownie zastanowić się, czy 

wolność słowa rzeczywiście wymaga ograniczenia w imię demokracji.  A jeśli doszlibyśmy do 

wniosku, że jednak tak, to warto przynajmniej poszukać regulacji, która nie stanie się przy okazji 

następnych wyborów twitterowym pośmiewiskiem. 

 Autor jest adwokatem i wspólnikiem

w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

GracjanPietras

Cisza w czasach Internetu

http://www.djp.pl
http://www.twitter.com/GracjanPietras
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ANTHEM OF THE SEAS 
NAJWIĘKSZY GADŻET NA ŚWIECIE

DOMINIK ŁADA

Lubicie gadżety? Myślę, że tak, skoro czytacie iMagazine. Mam jeszcze jedno szybkie pytanie – jak 

duży gadżet umiecie sobie wyobrazić? Ja mam dużą wyobraźnię, ale do niedawna nie byłem 

w stanie sobie wyobrazić, że największy gadżet, jakim będzie mi dane się bawić, a w zasadzie NA 

jakim będzie mi dane się bawić, będzie wielkości niedużego miasta. Tym „gadżetem” jest… statek.
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Anthem of the Seas jest trzecim co do wielko-

ści statkiem wycieczkowym na świecie i najnow-

szym. Wypłynął w swój dziewiczy rejs, w którym 

brałem udział, pod koniec kwietnia z brytyjskiego 

Southampton. Jak już wspomniałem na wstępie, 

statek jest jednym wielkim gadżetem, mającym 

nam, jak już się na nim znajdziemy, umilić i ułatwić 

wszystkie aspekty życia.

Anthem of the Seas to kolos długości 347 m. Aby 

uzmysłowić Wam, ile to jest, wyobraźcie sobie 5 

Jumbo Jetów ustawionych jeden za drugim. Na 18 

pokładach (czyli ponad 40 m wysokości) znajdują 

się pokoje dla prawie 5000 pasażerów, obsługiwa-

nych przez ponad 1600 osób załogi.

Na statku znajdziecie wszystko, czego możecie po-

trzebować w trakcie spędzania wakacji – 18 re-
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stauracji, w tym jedną firmowaną przez samego Jamie’ego Olivera, 8 basenów, spa, 

minicentrum handlowe, teatr na 1200 miejsc, kasyno, kluby, ściankę wspinaczko-

wą, tor wrotkarski, basen do surfingu, tunel aerodynamiczny do swobodnego lata-

nia, specjalną salę Xbox One… mógłbym wymieniać atrakcje jeszcze bardzo długo. 

To wszystko mieści się na jednym statku, który waży w sumie ponad 170 tysięcy ton. 

Dużo, bo statek jest ogromny.

Gdy rozmawiałem z kapitanem, Clausem Andersenem, spytałem go, jakiej mocy na-

pęd ma jego statek. Kapitan ponownie w rozmowie użył bardzo obrazowego po-

równania – cztery silniki rozpędzają Anthem of the Seas do prędkości 22 węzłów. Te 

cztery silniki w sumie mają taką moc jak 96 bolidów Formuły 1 – około 62 400 koni 

mechanicznych. Statek był budowany tylko przez 3 lata w stoczni w Papenburgu 

w Niemczech. Biorąc pod uwagę złożoność jego konstrukcji, wyposażenie i wielkość, 

uważam, że jest to niewiarygodnie szybko.

Od wejścia na pokład na każdym kroku mamy styczność z najnowszą technologią. 

Wszystko jest całkowicie zautomatyzowane i skomputeryzowane. Standardem jest… 

Apple. Rejestracja w recepcji odbywa się na najnowszych iMacach Retina. Interaktyw-

ne tablice to specjalnie zabudowane iPady. Ekrany umieszczone w różnych miejscach 

statku to Apple Thunderbolt Display. Aplikacja służąca do śledzenia swojego ba-
gażu na pokładzie statku, a także umożliwiająca rezerwację miejsc w restau-
racjach i na wszelkich atrakcjach, dostępna jest na iOS. Może jestem skrzywio-

ny swoim przywiązaniem do marki i zwracaniem uwagi na produkty z nadgryzionym 
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jabłkiem, ale na pokładzie Anthem of the Seas są one po prostu co 

krok i stanowią standard.

Co na mnie zrobiło największe wrażenie? Trudno wybrać tę jedną 

atrakcję. Jedną z nich na pewno jest Bionic Bar – bar, gdzie drinki 

serwują… roboty. Oczywiście wszystkim sterujemy z tabletu. Pra-

ca ramion nalewających kolejne składowe drinków i same drinki są 

niesamowite.

Drugą rzeczą jest kapsuła North Star. Jeśli byliście w Londynie, 

to jest to taka gondola, jaką możecie znać z London Eye, tyle że 

umieszczona na ponad 40-metrowym wysięgniku. Dzięki temu 

możemy podziwiać panoramę morza lub sam statek z wysokości 

ponad 80 m.

Kolejną atrakcją, którą koniecznie trzeba na statku zaliczyć, jest tu-

nel aerodynamiczny iFly. Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. 

„Fruwać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej”, jak śpiewał 
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osioł w Shreku. Zaśpiewać łatwo, ale trudniej polecieć, 

ale jak już złapie się, o co w tym chodzi, to przeżycia są 

nie do opisania.

Bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie też detale. Pod-

łogi w windach mają wymienialne płytki z nazwami dni 

tygodnia – słowem, nie będzie nam dane zatracić się na 

statku, wsiadając do windy, od razu przypomnimy sobie, 

jaki dziś jest dzień tygodnia. Szklane podłogi, przez któ-

re widzimy pokład z centrum handlowym i wiele innych 

smaczków.

Zaskoczony byłem też… dostępnością internetu. Inter-

net dostępny jest na całym statku, niezależnie gdzie się 

znajdujemy – czy na pokładzie, czy w restauracjach, czy 

w pokoju. Prędkość jest zadowalająca – z testów wycho-

dziło mi, że jest 6/2 MBity. Spokojnie mogłem rozmawiać 

przez FaceTime czy robić relację Periscope. Taka prędkość 
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na środku morza, przy kilku tysiącach dzien-

nikarzy, z których każdy coś robił na bieżąco 

w internecie, wzbudza mój szacunek.

Anthem of the Seas po powrocie z nasze-

go dziennikarskiego rejsu wypłynął od razu 

w rejs komercyjny. Będzie pływał najpierw 

po Morzu Śródziemnym, potem kieruje się 

do USA.

Statek mogłem zwiedzić dzięki zaprosze-

niu armatora – Royal Caribbean. Wszyst-

kiego o cenach wycieczek, terminach i miej-

scach, gdzie pływa Anthem of the Seas, oraz 

inne ich statki, dowiecie się na stronie   

www.royalcaribbeancruises.pl.

dominiklada
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CO MOŻESZ ZROBIĆ 
W 60 GODZIN?

TOMASZ SZYKULSKI

60 godzin to długość przeciętnego weekendu – od piątku wieczorem do poniedziałku rano. 

Co można zrobić w tym czasie? Zazwyczaj w grę wchodzi spotkanie ze znajomymi, czas 

z rodziną, wypad w plener lub (niestety!) przesiedzenie wielu godzin przed ekranem komputera. 

Alternatywnie można kupić tanie bilety, spakować plecaki, odbyć cztery loty i odwiedzić dwa 

europejskie kraje, nie wydając na to dużo pieniędzy. Właśnie to zrobiłem w połowie maja.
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Pomysł na wyprawę zro-

dził się, gdy w systemie re-

zerwacyjnym tanich linii 

lotniczych Ryanair pojawi-

ła się pula biletów po 19 zł 

do kilku miast Skandynawii. 

Bez większego zastanowie-

nia zaplanowaliśmy podróż 

na nowej trasie z Modlina 

do Kopenhagi, a następnie 

z Modlina do Moss – nie-

wielkiego miasta na połu-

dnie od stolicy Norwegii 

– Oslo. W obu wypadkach 

realizowaliśmy tzw. jed-

nodniówkę – wyjazd, któ-

ry zakłada jednodniowe 

zwiedzanie miasta i brak 

noclegu na miejscu. Oba 

krótkie wypady oddziela-

ła jedynie noc w Warszawie 

– czas pomiędzy powro-

tem z Danii a wylotem do 

Norwegii wynosił tylko 10 

godzin. Cztery bilety lotni-

cze kosztowały łącznie 76 zł. 

Najlepszym źródłem infor-

macji na temat tego typu 

promocji są serwisy opisy-

wane w moim poradniku 

o tanim lataniu, który znaj-

dziecie w poprzednim nu-

merze iMagazine.

Pierwszym punktem wy-

jazdu była Kopenhaga. Na 
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główne lotnisko, Kastrup, dolecieliśmy w późnych godzinach nocnych, a zwiedzanie mia-

sta rozpoczęliśmy o poranku. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest tutaj metro, które za-

pewnia bezpośrednie połączenie terminala 3 z centrum miasta, a czas przejazdu to oko-

ło 15 minut. Niestety, jak przystało na Skandynawię, korzystanie z komunikacji miejskiej jest 

dość drogie – całodzienny bilet na metro kosztował 80 koron, czyli niecałe 50 złotych.

Muszę przyznać, że Kopenhaga zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Połączenie wspaniałej ar-

chitektury, dużej ilości zieleni w przestrzeni miejskiej oraz dobrej pogody sprawiło, że ca-

łodzienne zwiedzanie upłynęło niezwykle szybko i przyjemnie. Na pochwałę zasługuje 

świetne przystosowanie miasta do ruchu pieszego i rowerowego – niemal każda ulica ma 

wydzieloną ścieżkę rowerową o równej nawierzchni; centrum miasta przepełnione jest ro-

werami, a nie samochodami. W takich warunkach świetnie sprawdziły się penny boardy 

– małe deskorolki, które zabraliśmy na wyjazd i które znacząco przyspieszyły przemiesz-

czanie się pomiędzy kolejnymi punktami programu zwiedzania. W ciągu zaledwie 10 go-

dzin przejechaliśmy na nich około 50 kilometrów.

Wieczorny lot do Modlina przebiegał szybko i bez problemów. Do Warszawy wróciliśmy 

o północy, a już o 6 rano ponownie udaliśmy się na podwarszawskie lotnisko. Niestety, 

z powodu późnego przylotu samolotu z innego portu nasz wylot był opóźniony o niemal 
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3 godziny, co zmusiło nas do zmiany planów. Po-

czątkowo zakładaliśmy, że po dotarciu do Moss 

udamy się do Oslo. Biorąc pod uwagę cenę przy-

jazdu i opóźnienie doszliśmy do wniosku, że roz-

sądniejszym rozwiązaniem będzie ograniczenie 

się do miasteczka Moss i okolic. Lotnisko Rygge 

położone jest ok. 10 kilometrów od Moss. Już na 

miejscu postanowiliśmy, że udamy się tam bez 

korzystania z komunikacji publicznej, a dotarcie 

do celu ułatwiła ścieżka rowerowa i wspomnia-

ne wcześniej deskorolki. 

Z oczywistych względów atrakcyjność małe-

go, norweskiego miasteczka nie może być po-

równywana do odwiedzonej poprzedniego dnia 

stolicy Danii. Nie zmienia to faktu, że malowni-

cze okolice południowej Norwegii stanowią bar-

dzo ciekawą propozycję na krótki wypad, który 

będzie przyjemną odskocznią od przebywa-

nia w jednym miejscu i który nie pochłonie bar-

dzo dużo pieniędzy. Dodatkową zaletą jest fakt, 

że dostępność tanich biletów do Moss i innych 
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portów jest zazwyczaj bardzo duża. Po dotarciu do celu skupiliśmy się na zwie-

dzaniu portu oraz najbliższych okolic zatoki, nad którą położone jest miastecz-

ko. Region ten z całą pewnością doceni każdy fotograf, bowiem skandynawska 

architektura i pagórkowaty teren stanowią świetne tło dla zdjęć. Tak jak w przy-

padku Kopenhagi, znaczna część przestrzeni publicznej sprzyjała poruszaniu się 

na rowerze lub deskorolce. Pokonany przez nas dystans ponownie wyniósł oko-

ło 50 kilometrów.

Podsumowanie
Promocje tanich linii lotniczych to świetna okazja, by zorganizować krótki wy-

pad w ciekawe miejsce za niewielkie pieniądze. I chociaż opisywana 60-godzin-

na wyprawa do Danii i Norwegii to dość ekstremalny przykład, bowiem zakłada-

ła ona dwa wyjazdy i cztery loty w ciągu 3 dni, to jest ona dobrym przykładem 

możliwości, jakie stwarzają tanie bilety lotnicze. Na szczególną uwagę zasługu-

je Kopenhaga – piękne i ciekawe miasto, które w odróżnieniu od innych skan-

dynawskich stolic wykorzystuje tylko jedno lotnisko, położone jest w niewielkiej 

odległości od centrum miasta. Jednodniowy (lub dłuższy) wyjazd będzie z pew-

nością ciekawą odskocznią od codziennej rutyny.

t_szykulski

Co możesz zrobić w 60 godzin?

https://twitter.com/t_szykulski


TOMASZ SZYKULSKI

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie jedna z niedawnych wizyt na lotnisku w Modlinie, która 

była początkiem wyprawy opisywanej w innym artykule w tym wydaniu iMagazine.
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CO WOLNO, A CZEGO NIE WOLNO, 
CZYLI O BAGAŻU PODRĘCZNYM W SAMOLOCIE

Co wolno, a czego nie wolno, czyli o bagażu podręcznym w samolocie
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Zainspirowani vlogiem Casey’ego Neistata, wraz ze znajomym postanowiliśmy na-

uczyć się jeździć na Penny Board – niewielkiej deskorolce, którą Casey zawsze za-

biera ze sobą w podróż i na lotniska. Po dotarciu na lotnisko w Modlinie okazało 

się, że nie możemy przenieść desek przez kontrolę bezpieczeństwa w bagażu pod-

ręcznym. Z niekrytym zdziwieniem byliśmy zmuszeni do nadania Penny Boardów 

jako bagaż rejestrowany. W tym miejscu wielkie podziękowania dla pań z obsługi 

lotniska – nie tylko pomogły nam zapakować problematyczny bagaż, ale również 

nadać go bez dodatkowej opłaty. 

Wyjaśnienie całej sytuacji znaleźliśmy na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który 

precyzyjnie opisuje dozwolone i niedozwolone przedmioty znajdujące się zarówno 

w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym. Muszę przyznać, że niektóre pozycje 

bardzo mnie zaskoczyły, a towarzyszące im opisy wywołały śmiech i niedowierza-

nie. Nasuwa mi się jedno pytanie: dlaczego do samolotu nie mogę zabrać desko-

rolki, a mogę zabrać „urządzenia wytwarzające ciepło lub źródło energii odłączone 

od źródła zasilania w celu zapobieżenia niezamierzonego włączenia w trakcie trans-

portu”, czyli na przykład wymienioną na liście zatwierdzonych przedmiotów… lu-

townicę?! Co więcej – przed lotem powrotnym do Polski bez najmniejszego pro-

blemu przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku w Kopenhadze z deskami 

przypiętymi do plecaków. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku lotniska 

w Oslo. Problem leży więc wyłącznie po stronie polskiego urzędu.

Dla przypomnienia: większość linii lotniczych pozwala zabrać na pokład samolotu 

2 sztuki bagażu podręcznego: większą, czyli małą walizkę − „kabinówkę” i mniej-

szą, np. plecak lub torebkę. Przepisy dotyczące płynów i ostrych przedmiotów 

są jasne i powszechnie znane, dlatego w kolejnym fragmencie opisuję tylko inne 

przedmioty znalezione na liście Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Oprócz wspomnianych wcześniej deskorolek, pasażer wylatujący z polskich lotnisk 

na pokład samolotu z oczywistych względów nie zabierze m.in. dużych, ostrych 

przedmiotów, broni, elementów systemów paliwowych i łyżew. Z drugiej stro-

ny przepisy pozwalają przewieźć w bagażu podręcznym między innymi: lutowni-

cę (pod warunkiem, że jest odłączona od prądu), gilotynę do cygar, słoik, struny do 

gitary, małe nożyczki, kulę do kręgli, rakietę do tenisa i… spadochron. W ciągu kil-

ku sekund jestem w stanie wyobrazić sobie wiele zastosowań tych przedmiotów, 

które stanowiłyby większe niebezpieczeństwo niż mała, plastikowa deskorolka.
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Powyższy artykuł nie ma na 

celu kwestionowania kompe-

tencji osób odpowiedzialnych 

za obecny kształt przepisów 

dotyczących zawartości baga-

żu podręcznego. Pragnę wie-

rzyć, że wszystkie zakazane 

przedmioty, w tym wspomnia-

ne wcześniej deskorolki, znala-

zły się tam z jakiegoś ważnego 

powodu. Jednocześnie muszę 

przyznać, że jest to trudne za-

danie – zwłaszcza po zapozna-

niu się z dokładną listą Urzę-

du Lotnictwa Cywilnego, której 

fragmenty momentami bywa-

ją irracjonalne i śmieszne. Praw-

da jest jednak taka, że jako pa-

sażerowie musimy się do tych 

przepisów dostosować i uznać, 

że stworzono je w nadrzęd-

nym celu – dla bezpieczeństwa 

transportu lotniczego.

Za pomoc w tworzeniu artykułu 

dziękuję Kubie http://www.twit-

ter.com/kubamroz.

Pełną listę dozwolonych i zaka-

zanych przedmiotów znajdzie-

cie na stronie ULC. 

t_szykulski
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SLEEPING IN AIRPORTS 
– JAK SPAĆ NA LOTNISKACH

TOMASZ SZYKULSKI

Spędzenie nocy dla lotnisku dla jednych jest czymś nie do wyobrażenia, dla innych 

– standardem. Sam zaliczam się do tej drugiej grupy – wielokrotnie decydowałem się na 

takie rozwiązanie dla zmniejszenia kosztów podczas wyjazdów w gronie znajomych.
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Kilkakrotnie spędzałem noc, oczekując na kolejny lot, a raz zrobiłem to z przymu-

su – gdy z powodu zimowego paraliżu spędziłem 4 dni na lotniskach w USA (relację 

z moich perypetii możecie przeczytać tutaj). Niezależnie od okoliczności, przed spę-

dzeniem nocy w terminalu warto zasięgnąć porady w internecie. 

Najlepszym tego typu serwisem jest www.SleepingInAirports.net. Strona podzie-

lona została na kilka części: recenzje konkretnych lotnisk, ranking najgorszych i naj-

lepszych miejsc do spania, porady, ciekawe historie internautów i inne. Najbardziej 

przydatne informacje znajdziemy w pierwszej sekcji, która zawiera opisy doświad-

czeń i wskazówki od internautów, a także proste, obrazkowe zestawienie tego, co 

dane lotnisko ma do zaoferowania: Wi-Fi, strefy relaksu, przechowalnie bagażu, 

miejsca do ładowania urządzeń, prysznice itd. Dalsze sekcje prezentują szczegółowe 

informacje na temat poszczególnych aspektów. 

Baza Sleeping in Airports jest bardzo bogata, a zawarte tam informacje są prezen-

towane prosto i przejrzyście. W trakcie moich podróży wielokrotnie korzystałem 

z tego serwisu – muszę przyznać, że dzięki temu spędzanie nocy na lotniskach było 

o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Strona ta sprawdzi się także w przypadku zwy-

kłej przesiadki bez noclegu na lotnisku, bowiem zbiorczo prezentuje ona informacje 

dotyczące najważniejszych aspektów danego portu.

www.sleepinginairports.net

Sleeping In Airports – jak spać na lotniskach

https://twitter.com/t_szykulski
http://www.szykulski.com/blog/2014/12/1/zimowy-parali-czyli-4-dni-na-lotniskach-w-usa
http://www.sleepinginairports.net


199,00

PRZENOŚNY WODOODPORNY
GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY

Przekracza granice w rozkoszowaniu się muzyką. Jest przetestowany pod kątem 
odporności na warunki atmosferyczne zgodnie ze standardem IP66, a czas działania 
akumulatora wynosi do 10 godzin, co oznacza, że możesz cieszyć się muzyką
non-stop nawet przy kiepskiej pogodzie... albo na szalonej imprezie nad basenem!

190 mm

59 mm

37 mm

http://www.376west.com/pl/glosniki-bezprzewodowe-bluetooth/336-creative-muvo-mini-539066


JAK PIĘKNO WPŁYWA NA 
PRODUKTYWNOŚĆ

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Zeszłego lata mieliśmy w iMagazine serię artykułów z cyklu „Mój pierwszy Mac”. Opisywaliśmy 

w nim, jak różne osoby z redakcji zaczęły swoją przygodę w świecie Apple oraz jakimi 

pokrętnymi drogami trafiły na pierwszego Maca. Ja też przedstawiłem historię swojego 

pierwszego MacBooka Air.
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Jane Eyre – mój piękny laptop
We wspomnieniach na łamach iMagazine podkreślałem, jak ładny był pierwszy Air. 

Jak diametralnie różnił się od używanego przeze mnie wówczas ThinkPada IBM X60T. 

Mój PC był ciemny, plastikowy… Słowem: solidny i porządny jak Volvo w latach 80. 

XX wieku. Ale nie był śliczny. MacBook Air (pierwsza generacja) był dla odmiany jasny, 

aluminiowy, cieniutki… Po prostu piękny.

Pamiętam, że nawet po miesiącu używania Aira, kiedy już wszystko na nim opanowa-

łem i wykonywałem za jego pomocą rutynową robotę, przy każdym otwarciu wiecz-

ka laptopa na twarzy ciągle pojawiał mi się banan. Z przyjemnością siadałem do 

pracy. Z przyjemnością otwierałem mojego MacBooka. Z przyjemnością smyrałem 

dłonią po jego aluminiowej obudowie i ciągle podziwiałem jego smukłą sylwetkę. 

Amerykanie mówią o swoich samochodach w rodzaju żeńskim – „ona”. Ja nazwałem 

mojego MacBooka Jane Eyre. Praca z Jane sprawiała mi niesamowitą frajdę!

Mój pierwszy iPhone vs Nokia Communicator
W tym samym czasie, kiedy kupiłem Aira, zamieniłem mój absolutnie świetny telefon 

Nokia Communicator 9300 na iPhone’a 3G. I znowu: Nokia była solidna, dobra, bardzo 

użyteczna, ale iPhone był ładniejszy, milszy w obsłudze… Był po prostu piękny.

Piękno i produktywność uzupełniają się
To właśnie wtedy, jesienią 2008 roku, kiedy już od ponad roku prowadziłem Nozbe, 

kiedy kupiłem pierwszego MacBooka i pierwszego iPhone’a, zauważyłem tę korela-

cję: jeśli pracujemy na pięknych urządzeniach, pracujemy efektywniej. Chętniej. Po 

prostu bardziej się chce.

Piękno zabawy na pięknych urządzeniach
Obecnie moje dwa główne komputery to iPad Air 2 i iPhone 6 Plus. Oba są śliczne, 

smukłe, miłe w dotyku. A w dodatku są liderami w swoich kategoriach (smartfon, ta-

blet), jeśli chodzi o wygląd i materiały, z jakich są wykonane. W dużej mierze dzięki 

temu właśnie praca na nich sprawia mi tyle przyjemności, że wcale nie czuję, żebym 

faktycznie pracował. Odnoszę raczej wrażenie zabawy, a nie pracy!

MacBook One – nowa pokusa od Apple
Zamówiłem dla mojej pracownicy nowego MacBooka. Tego z jednym portem i do 

tego złotego. Zanim go jej przekazałem, udało mi się kilka dni nim pobawić. Było to 
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akurat w okresie promocji Nozbe, w ramach której zorganizowałem dla moich klien-

tów AMA, czyli popularne „Ask Me Anything” (ang. „spytaj mnie o cokolwiek”). Do-

stałem bardzo dużo maili. Jeszcze się z nich odgrzebuję. Na pierwsze 200 z nich odpi-

sałem na nowym MacBooku.

Otrzymanie wielu maili jest bardzo miłe, odpisywanie na nie daje mi dużo satysfak-

cji, ale po 50 wiadomościach motywacja zaczyna spadać, pytania się powtarzają, robi 

się nieco monotonnie… I tu właśnie na pomoc przyszedł nowy MacBook. Jest śliczny. 

Wow! Jest przepiękny. Wręcz zachęca do pracy. Wiedziałem, że przede mną kolejna 

dawka maili, ale wiedziałem też, że będę na nie odpisywał z tego pięknego, małego, 

złotego laptopika, który zdaje się cieszyć z tego, że będziemy pracować razem.

MacBooka One już nie mam. Musiałem go w końcu odesłać mojej pracownicy, któ-

ra zaczynała się nieco niecierpliwić. Ale nie mogłem się z nim rozstać. Nowa klawiatu-

ra wymaga przyzwyczajenia, na początku za mocno waliłem w nią palcami, ale z cza-

sem przywykłem do delikatniejszych ruchów. Nowy ekran Retina jest super. Cały 

wygląd laptopa jest nieziemski. Jeden port nie przeszkadza, bo komputer trzyma 

bardzo długo na baterii i przeważnie używa się go bez kabla. Nie jest to komputer dla 

mnie, mój iPad w zupełności wypełnia jego miejsce, ale jeśli ktoś potrzebuje bardzo 

mobilnego laptopa z Mac OSX, to trudno mu się oprzeć. Warto spróbować.

Chcesz zwiększyć produktywność? Pracuj na pięknych 
urządzeniach!
Nie miałem zamiaru tworzyć recenzji nowego MacBooka. Chciałem tylko zwrócić 

uwagę na to, że sprzęt, jakiego używamy, wpływa na produktywność. Nie tylko jego 

parametry techniczne, ale także − jeśli nawet nie w większym stopniu – jego wygląd 

i emocje, jakie wyzwala w nas praca na nim. Nowy MacBook przywołał wspomnienia 

z czasów korzystania z mojego pierwszego Aira lata temu. Znowu zwróciłem uwa-

gę na związek między pięknem urządzenia a produktywnością. Przy okazji zabaw-

nie było obserwować mojego kolegę z pracy, product managera Nozbe, który prawie 

się ślinił na widok nowego MacBooka, mimo że wcześniej zarzekał się, że kupi sobie 

MacBooka Pro. Zobaczymy, co zrobi. Oba komputery są przepiękne, ale nowy Mac-

Book One kusi tak, jak lata temu robił to MacBook Air.

Jaki sprzęt jest dla Was piękny? Czy jego wygląd wpływa na Waszą produktywność? 

Dajcie mi znać na Twitterze: MSliwinski

Jak piękno wpływa na produktywność

http://www.twitter.com/MSliwinski
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MACBOOK 
PIERWSZE WRAŻENIA

MacBook – pierwsze wrażenia

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jak tylko się pojawił, to wiedziałem, że kiedyś będę go miał. Że kiedyś będzie mój. 

Niecały kilogram aluminium i szkła, a w środku płyta główna wielkości zbliżonej 

do tych z iUrządzeń. Mało mocy, powiecie? Chrzanić to! Niecały kilogram i nadal 

znakomite wykonanie!
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Niecały kilogram!
Miałem MacBooka Air i świadomie wybrałem 

model 11". Chciałem możliwie skrajnie małego 

laptopa, ponieważ dla mnie największą prze-

szkodą w zabieraniu komputera ze sobą zawsze 

była jego waga i rozmiar. Nowy MacBook jest 

jeszcze mniejszy, ma znacząco lepszy i większy 

ekran (który pod względem odwzorowania ko-

lorów jest zbliżony do MacBooków Pro z Retiną, 

jeśli wierzyć testom, oczywiście) oraz nową kla-

wiaturę, jakiej świat jeszcze nie widział. Bo Ap-

ple zaprojektowało do niej nowy, „motylkowy” 

mechanizm, aby obudowa mogła być jeszcze 

cieńsza. Aha – ma też jeden port typu USB-C. To 

otwarty standard, a to z kolei oznacza, że wkrót-

ce pojawi się mnóstwo alternatyw dla 80-dolaro-

wych przejściówek z Cupertino.

MacBook – pierwsze wrażenia

https://www.youtube.com/watch?v=KQ0JyRGozCQ
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Nienawiść
Wiele osób nienawidzi tego komputera. Nienawidzi go, bo nie jest MacBookiem Air 13,3" 

z ekranem Retina. To jednak inna kategoria sprzętu. Intel Core M o mocy porównywalnej 

do różnych roczników Airów, zależnie od tego, jakie zadanie wykonujemy, wydziela tak 

niewiele ciepła, że wiatraki są zbędne. Bateria składa się z warstw, które wypełniają każdą 

wolną szczelinę wokół „płyty głównej”. To po prostu nie jest oczekiwany przez wielu kom-

puter, ale jest to zabawka, na którą osobiście czekałem wiele lat. Tak długo, że aż w tym 

czasie miałem dwa inne MacBooki.

Nowy MacBook z ekranem 12" nie ma żadnych przydomków ani dodatków w nazwie. To 

po prostu MacBook. W szeregu niby zastępuje plastikowy model sprzed paru lat, ale ceno-

wo to Air jest na spodzie oferty. Miniaturyzacja i nowe technologie kosztują i podobnie jak 

pierwsza generacja Aira w 2008 roku, tak i ten przez pierwszych kilka lat nie będzie tani. 

W ofercie są tylko dwa modele, w trzech kolorach i do obu można opcjonalnie zamówić 

szybszy procesor – Core M 1,1 GHz z 8 GB RAM i 256 GB SSD lub Core M 1,2 GHz z 8 GB RAM 

i 512 GB SSD. Szybszy CPU ma 1,3 GHz, ale każdy z nich ma Turbo Boost (od 2,4 do 2,9 GHz), 

więc nie jest tak źle, jak myślicie.

Klawiatura
Najnowszym elementem, najbardziej wyróżniającym MacBooka na tle innych mode-

li w ofercie, jest jego zupełnie inna klawiatura. Od paru lat niezależnie, jaki model Maca się 

miało, pisanie na ich klawiaturach było bardzo podobne. Od MacBooka Air po Maca Pro 

z Apple Wireless Keyboard. Identycznie rozmieszczone klawisze o podobnym skoku uła-

twiały przesiadki. Teraz jest inaczej. Na tyle, że w pierwszym momencie miałem wrażenie, 

że zapomniałem, jak się pisze. Po trzydziestu minutach potrafiłem już jednak uzyskać 64 

słowa na minutę przy 92% poprawności wklepywanych znaków, a po godzinie blisko 100 

słów na minutę. Na TypeRacer, jeśli jesteście ciekawi. Podejrzewam, że po dwóch lub trzech 

dniach dobiłbym do 120 słów na minutę bez większych problemów. Pytanie pozostaje tyl-

ko jedno: jak w takich sytuacji będzie wyglądało życie osób, które korzystają z dwóch róż-

nych klawiatur? Pamięć mięśniowa jest okrutna, a regularne przestawianie się między dwo-

ma różnymi setupami zapewne nie byłoby proste. Chciałbym mieć takie problemy…

Zapomniałbym – klawiatura ma nowy układ strzałek. Ten mi się nie podoba i ilekroć do 

nich sięgam, to nie wiem, gdzie znajdują się moje palce – strzałki lewo/prawo są dla mnie 

zdecydowanie za duże. Prawdopodobnie z czasem można się do tego przyzwyczaić i chy-

MacBook – pierwsze wrażenia
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ba będzie trzeba, bo niewiele osób na to narzeka,          

a to oznacza, że Apple raczej nic w tej kwestii nie zmieni.

Na te słowa wróciłem do klawiatury „tradycyjnej”, czyli tej w moim MacBooku Pro z Retiną 

i o ile jego klawiaturę nadal lubię, to strzałki biją te w MacBooku pod każdym względem. 

Tam trudno jest wyczuć, który przycisk wciskamy. Przy starym układzie nie ma tych wątpli-

wości i nie jest konieczne patrzenie na palce.

May the Force be with you!
Nowy MacBook ma cienką klawiaturę, więc nie mogło się obejść bez nowego trackpada, 

który również wymagał odchudzenia. Zabrakło miejsca na element, który pozwalał mu 

się uginać, więc się nie ugina. Zamiast niego Apple zastosowało Force Touch – mały Tap-

tic Engine pod trackpadem, który symuluje kliknięcie. Wrażenie jest tak niesamowicie re-

alistyczne, że nadal nie wierzę, że on się nie ugina. Dopiero po wyłączeniu komputera sta-

je się to ewidentne.

W praktyce, poza nowy gestem, trackpad jest taki jak stary – tam samo precyzyjny i tak 

samo genialnie się go używa. Jedynie zamiast gestów wykonywanych trzema palcami na-

leży pamiętać, aby skorzystać z Force Touch – mocniejszego naciśnięcia, które również jest 

haptycznie potwierdzone. Wchodzi w krew od razu.

Genialny!

MacBook – pierwsze wrażeniaMacBook – pierwsze wrażenia
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Ekran
Nowa Retina ma rozdzielczość 2304×1440 px, czyli obszar roboczy w trybie @2× wyno-

si 1152×720 px. To niewiele. Można jednak przestawić go na odpowiedniki 1024×620 px, 

1280×800 px oraz 1440×900 px. Co ciekawe, to 1280×800 jest domyślnym ustawieniem 

i prawdopodobnie polecanym. Przy najwyższym można bardzo wygodnie pracować, ale 

GPU ewidentnie nie wyrabia się z generowaniem wszystkich klatek potrzebnych do płyn-

nych animacji – szarpanie przy zmianie biurek w Mission Control jest nieznośne. Nie da 

się jednak ukryć, że LCD przy swoich 16:10 pozwala na większy obszar roboczy (szczegól-

nie w pionie!) niż 11" Air, na co zawsze narzekałem. A odwzorowanie kolorów wydaje się 

naprawdę znakomite – naturalne i soczyste barwy, ale nieprzechodzące do absurdalnych 

przejaskrawień.

Właśnie porównałem płynność animacji do swojego MacBooka Pro z Retiną, z podstawo-

wym Core i5 2,6 GHz i 8 GB RAM – jest zdecydowanie płynniej przy 1440×900 px, ale nie jest 

tak idealnie jak na dużym komputerze z pełnoprawnym procesorem jak iMac czy Mac Pro.

Wydajność
To prawdopodobnie kluczowa kwestia, której wszyscy się boją. Śpieszę poinformować, 

że do pracy biurowej typu Office i Safari ten komputer oferuje więcej mocy niż potrze-

ba. Prawdopodobnie z obsługą zdjęć z iPhone’a w Photos dla OS X również nie będzie 

problemu – niestety nie mam jak tego sprawdzić. Pomimo tego czasami widać delikat-

ne przycinki na animacjach, chociaż te zdarzają się rzadziej przy 1280×800 lub niższych 

rozdzielczościach.

Do ambitniejszych prac jak obróbka zdjęć, montaż wideo (profesjonalne zastosowania, nie 

domowe, do których MacBook się nada) czy nawet do programowania raczej sugerował-

bym zainteresować się Airem z Core i7, a najlepiej MacBookiem Pro – ten ostatni przy kom-

pilacji Tweetbota (według Paula Haddada) był dwukrotnie szybszy, pomimo że nie miał 

najwyższej specyfikacji. Ale nie uważam tego za problem – to nie jest komputer dla am-

bitnych zadań, to komputer do zwykłej biurowej lub kreatywnej pracy, która nie wymaga 

dużo mocy. Domowym użytkownikom, którzy chcieliby zmontować film z wakacji, w zu-

pełności on wystarczy. Tak, będzie trzeba ciut dłużej poczekać na rendering, ale jeśli nie 

robicie tego codziennie i nie bierzecie za to pieniędzy, to czy w pozostałych 364 dniach 

w roku jest sens męczyć się z większym sprzętem?

MacBook – pierwsze wrażenia
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Emocje
Zakochałem się w nowym MacBooku i to pomimo tego, że spędziłem z nim zaledwie dwie 

godziny. No i pomimo tego, że był złoty.

Space Gray poproszę!

Porównanie do MacBooka Pro 13" z Retiną
Minęły dwadzieścia cztery godziny odkąd bawiłem się MacBookiem i moje emocje nie 

opadły. Za każdym razem jak podnoszę swojego półtorakilogramowego kolosa w posta-

ci rBMP 13", to mam wrażenie, że odpadnie mi ręka. Tak, koloryzuję. Ale dlatego, że tamten 

jest taki lekki… jak piórko… jak rzęsa porwana na wietrze… jak brud z gniazdka słuchaw-

kowego w iPhonie, wygrzebany wykałaczką, bo słuchawki nie kontaktowały…

Emocje. To dla mnie bardzo ważna kwestia. Sprzęt to przedmiot bez duszy, przynajmniej 

dopóki nie wywołuje uczuć w człowieku. To przedmiot, który nie sprawia przyjemności 

z jego korzystania. To daewoo matiz przy aston martinie. To durna komedia przy „Liście 

Schindlera”. rMBP trochę ich wywołuje, ale mniej niż Air 11". Wywołuje je Fuji X100T. Sony 

RX1R. Ale Nikon D700 już nie. Wywołuje je iPad, ale nie Nexus 9. To indywidualna kwestia 

oczywiście, ale to dla mnie jeden z ważniejszych aspektów decydujących o tym, czy coś 

kupię, czy nie.

Dlatego MacBook kiedyś będzie mój. Bo nadal przeżywam wczorajsze wrażenia. Co było 

tak ewidentne na mojej twarzy…

MacBook – pierwsze wrażenia

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n


JAROSŁAW CAŁA

W 1962 roku Matsushita Hideo stworzył w Tokio markę Audio-Technica. Z góry przepraszam, że 

zaczynam taką małą kartką z kalendarza, ale naprawdę warto zapamiętać tę datę. Sprzęty 

stworzone przez tego japońskiego producenta na stałe zapiszą się w światowej historii hi-fi.
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AUDIO-TECHNICA – ATH-ANC9

Audio-Technica – ATH-ANC9



Być może dla wielu odbiorców mu-

zyki, nawet tych bardziej wtajem-

niczonych, Audio-Technica nie zna-

czy aż tak dużo co dla tych, którzy 

tworzą muzykę. Setki tysięcy wo-

kalistów z całego świata nagrywa-

ło swój wokal na mikrofonach wy-

produkowanych przez tę japońską 

firmę. Ze sprzętów Audio-Technica 

korzysta Metallica, Linkin Park czy Ju-

stin Timberlake. Kwintesencja japoń-

skiej sztuki tworzenia sprzętu audio 

– chyba tak w skrócie najlepiej napi-

sać o AT.

Pośród skandynawskich czy amery-

kańskich producentów słuchawek, 

które w ostatnim czasie królowały 

na łamach iMagazine, taki rodzynek 

jak japoński produkt to prawdziwe 

szczęście. Czułem, że robiło się już 

naprawdę niebezpiecznie, prawie na-

uczyłem się biegle czytać po duńsku. 

Dlatego cieszę się bardzo, że to wła-

śnie do mnie trafił model ATH-ANC9.

Gdy przechadzamy się wzdłuż skle-

powych półek, opakowanie słucha-

wek Audio-Technica niczym się nie 

wyróżnia. Wygląda jak każde inne. 

Nawet gdy słuchawki będą wywie-

szone na sklepowej kompozycji, to 

dalej niczym nie przyciągają uwagi. 

Plastikowa forma bez zbędnych za-

biegów kosmetycznych może nie za-

interesować hipsterów. Umówmy się 
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− rozmowa o dizajnie tych słuchawek to nie najważniejsza część tego testu. Wygląd słu-

chawek Audio-Technica nadrobiła czarnym, solidnym i fajnie przemyślanym futerałem. Sa-

mym słuchawkom jednak warto przyjrzeć się bliżej. Jeśli damy im szansę i weźmiemy je 

w dłonie, to od razu zauważymy, że absolutnie nic nie ważą. Są jak duże, zaklejone pu-

dło, za które łapiemy się niczym Mariusz Pudzianowski, po czym okazuje się, że to pudło 

jest puste. Kolejnym punktem, który może uświadomić nas, że mamy do czynienia z do-

skonałym produktem, są materiały wykańczające nauszniki i górny pałąk. Niesamowicie 

miły w dotyku materiał, aż chce się głaskać. Jest niczym świeża, wywietrzona pościel po 

nocy spędzonej na karimacie w przeciekającym namiocie. Jeszcze lepszym tworzywem 

jest pianka wypełniająca nauszniki. Została sprowadzona prawdopodobnie z jakiejś odle-

głej planety, która znajduje się w nieznanej dla nas galaktyce. Taki materiał mogli stworzyć 

tylko skośnoocy, oni pewnie wiedzą, gdzie jest ta galaktyka i nawet w niej byli. Nauszni-

ki dopasowują się do ucha i idealnie odseparowują świat zewnętrzny. Już po chwili używa-

nia zachowują się tak, jakby zapamiętały naszą 

głowę raz na zawsze. ATH-ANC9 są tak niesamo-

wicie wygodne, że Audio-Technica nie musia-

ła w ogóle pracować nad ich wyglądem. Gdy raz 

się je założy na głowę, to nie trzeba ich ściągać. 

Zapomnieć o tym, że mamy je na głowie, do-

skonale pomaga pewien system, który jest naj-

większą zaletą tych słuchawek. Mowa oczywi-

ście o tym, o którym informuje nas wielki napis 

Audio-Technica – ATH-ANC9

Nie dziwie się, że tak dużo mówi się 
o redukcji szumów w tym modelu. 
Jest naprawdę rewelacyjny, każdy 
z tych trzech trybów sprawdza się 
idealnie w różnych sytuacjach.
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na pudełku: „QuietPoint reduces environmental noise by up to 95%”. Model ATH-ANC9 wy-

posażony jest w trzystopniową redukcję szumów, za którą bardzo chwalą go użytkownicy. 

Nowatorski system uruchamiamy małym przyciskiem na lewej słuchawce. Tam też umiesz-

czona jest dioda informująca nas odpowiednim kolorem, jaki tryb redukcji szumów mamy 

uruchomiony.

Niebieski kolor przeznaczony jest dla środków komunikacji, czyli idealnie sprawdzi się np. 

w samolocie − to tryb maksymalnego tłumienia do 95% dla 200 Hz. Czerwony kolor to za-

tłoczone ulice, bardziej zoptymalizowany, nadal 95%, ale przy 300 Hz. Natomiast zielony 

tryb jest najbardziej spokojny, 85% dla 200 Hz. Nie dziwię się, że tak dużo mówi się o reduk-

cji szumów w tym modelu. Jest naprawdę rewelacyjny, każdy z tych trzech trybów spraw-

dza się idealnie w różnych sytuacjach. Wyobraź sobie, że bezpośrednio do mózgu pod-

łączyli Ci słuchawki, dzięki czemu każdy dźwięk jest bezpośrednio odczuwalny. Uczucie 

bardzo dziwne, ale jeśli chcesz naprawdę posłuchać muzyki, nie myśląc absolutnie o ni-

czym innym, to trzeba przyznać, że Audio-Technika może Ci w tym pomóc.

Najlepsze przy tym jest to, że redukcja szumów nie psuje jakości odtwarzanej muzyki. Ni-

gdy nie byłem zwolennikiem słuchania muzyki w stylu „50 metrów pod wodą”, bo takie 

wrażenie zawsze odnosiłem. W tym przypadku jest inaczej, mogę cały czas słuchać mu-

zyki z włączoną redukcją i nie boli mnie głowa. Odniosłem nawet wrażenie, że słuchaw-

ki brzmią lepiej przy uruchomionym systemie QuietPoint, a z czymś takim się jeszcze nie 

spotkałem. Myślę, że w tym przypadku Audio-Technica trochę miesza nam w głowach. 

Wyraźnie słychać, że coś tu jest pokombinowane, włączenie redukcji szumów powoduje 

podbijanie dźwięków i przyznam się, że nabrałem się na ten trik. W sensie, że podoba mi 

Audio-Technica – ATH-ANC9
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się ten zabieg, a to mnie zdziwiło, bo zazwy-

czaj nie lubię tego typu rozwiązań. Podbicia 

poszczególnych częstotliwości zrobione są ze 

smakiem, nie są jak glutaminian sodu w chiń-

skiej budzie, a raczej jak świeżo zmielone zioła 

w dobrej tajskiej restauracji. Jeśli jednak chce-

my porównać sposób, w jaki grają te słuchawki, 

do rodzaju restauracji, to przykład tajski nie jest 

najlepszy. Bardziej bym poszedł w stronę wło-

ską. Są jasne i ciepłe, chociaż z dosyć dużą dy-

namiką, która zaskakuje przy sposobie grania.

Jeśli chcemy posłuchać spokojniejszych gatun-

ków, to polecam tryb pasywny. Włączenie re-

dukcji jest niczym młynek z pieprzem, w zależ-

ności od tego, jak mocno pokręcimy, czyli jaki 

tryb wybierzemy, to dźwięk będzie ostrzejszy. 

Dzięki temu ATH-ANC9 są bardzo uniwersalne 

i mogą zaspokoić wiele osób, trzeba tylko od-

powiednią ilość czasu poświęcić na znalezienie 

właściwych dla siebie ustawień. Trudno zna-

leźć wady w grze tych słuchawek, są tak samo 

dobre w każdej płaszczyźnie. Mocny, dobrze 

umieszczony bas i równie dobra, wyrazista 

i dynamiczna góra. Audio-Technica na- miesza-

ła mi trochę w głowie, a raczej na głowie. Jesz-

cze niedawno pisałem o tym, że w tych cza-

sach słuchawki muszą nie tylko dobrze grać, 

muszą również być swego rodzaju dziełem 

sztuki. A może tak nie jest? Przecież co nas ob-

chodzi to, co mamy na głowie. Jeśli jest niewiarygodnie wygodne i przekazuje nam dźwięk 

w niesamowicie wysokiej jakości, to może wygląd w ogóle nie jest ważny. Te słuchawki 

przypominają mi trochę przypadek nissana GT-R, który nie jest wykończony jak ferrari czy 

porsche. Na pewno też nie ma takiego szyku i elegancji, ale jeśli porównamy ich w ulicz-

nym wyścigu, to wynik na mecie może nas zaskoczyć.

calamuzyka

ATH-ANC9                

Dane techniczne:
• Typ: wokółuszne

• Impedancja: 100 Ω

• Pasmo przenoszenia: 10–2500 Hz

• Czułość: 100 dB.mW

• Długość przewodu: 1,2 m

• Konstrukcja: zamknięta

• Wtyk: mini Jack 3,5 mm

• Waga: 0,222 kg

Cena: 999 zł
Dostępne w salonach Top Hi-Fi

Te słuchawki przypominają mi trochę 
przypadek nissana GT-R, który nie jest 
wykończony jak ferrari czy porsche. 
Na pewno też nie ma takiego szyku 
i elegancji, ale jeśli porównamy ich 
w ulicznym wyścigu, to wynik na mecie 
może nas zaskoczyć.

Audio-Technica – ATH-ANC9

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow/audio-technica-ath-anc9.html
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RHA – MA750I
RHA – MA750i

Mam wrażenie, że od bardzo dawna nie testowałem słuchawek dousznych. Czułem już 

jakiś wewnętrzny głód i swego rodzaju rynkowy niedosyt.

JAROSŁAW CAŁA
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Brakowało mi takiego sprzętu, jaki przekazuje mi 

moje ulubione albumy w najlepszej dla mnie for-

mie. Czyli w postaci wetkniętych w moje uszy słu-

chawek dousznych. Czuje się tak, jakbym po trzy-

dniowej wędrówce znalazł w końcu bar, o którym 

słyszałem, że serwuje najlepsze piwo na świe-

cie. Moje ogromne pragnienie minęło, gdy tylko 

w moich rękach wylądowały słuchawki RHA.

Opakowanie modelu MA750i jest jak idealnie 

oszroniony kufel, a w nim perfekcyjnie polane 

piwo – z pianką na dwa palce. Tak estetycznie 

podany towar zawsze punktuje, zanim jeszcze 

zacznie grać. Nie ma co się oszukiwać, pierw-

sze wrażenie jest bardzo ważne. Widać, że wcho-

dząca na polski rynek marka RHA dobrze o tym 

wie. Nie tylko pudełko robi tak dobre wraże-

nie, po wyjęciu słuchawek jest jeszcze lepiej. Po-

myślałem sobie „Nie ma jak Skandynawia!”. Jed-

nak po chwili zastanowienia uświadomiłem 

sobie, że RHA Audio o dziwo nie jest żadnym 

duńskim, norweskim czy szwedzkim producen-

tem. Okazuje się, że Szkoci, oprócz przesiadywa-

nia w piwnicach pośród tysięcy beczek z najlep-

szym trunkiem świata, potrafią coś jeszcze. Jak 

już uświadomiłem sobie pochodzenie produ-

centa, to od razu pomyślałem o cenie. Bałem się 

sprawdzić, bo nie wiedziałem, czy jestem w sta-

nie prawidłowo odczytać tyle zer po przecinku. 

No i kolejne zaskoczenie, te słuchawki kosztu-

ją mniej niż dwustronny bilet do Dublina. 429 zł 

brzmi jak źle wydrukowana cena na sklepowej 

witrynie, ktoś chyba pomylił czwórkę z ósemką.

RHA zadbało o wszystkie elementy, jakie powin-

ny mieć słuchawki z górnej półki. W zestawie 

Te słuchawki kosztują mniej niż 
dwustronny bilet do Dublina. 429 zł 
brzmi jak źle wydrukowana cena 
na sklepowej witrynie, ktoś chyba 
pomylił czwórkę z ósemką.

RHA – MA750i
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mamy wykonany ze sztucznej skóry pokrowiec, który jest bardzo 

przemyślany. Skrywa on najlepszą rzecz, jaką widziałem w słu-

chawkowych pokrowcach. Jedna stalowa blaszka z logo, a tyle 

radości. Niezwykle sprytne i równie piękne w swojej prostocie. 

Blaszka jest swego rodzaju uchwytem na nakładki słuchawkowe. 

Odpowiednio wyżłobiona przechowuje sporo tipsów – od ugnia-

tanych pianek, po bardziej standardowe gumki w różnych rozmia-

rach. Raczej nie polecam rozsuwania pokrowca w klubie, bo ca-

łość wygląda jak zestaw ulicznego chemika. Nakładki w połączeniu 

z blaszką przypominają fiolki albo jakieś pigułki, co ochronie klubu 

mogłoby się nie spodobać. Niespotykane rozwiązanie nie dość, że 

wygląda świetnie, to jeszcze z praktycznego punktu widzenia wy-

grywa ze wszystkim, z czym do tej pory miałem do czynienia.

Przejdźmy do słuchawek, bo i one kryją ciekawe rozwiązania. Ni-

gdy nie spotkałem się z dousznymi słuchawkami ze stali. Wiele słu-

chawek już przerobiłem, a − co za tym idzie − równie dużo materia-

łów. Stal mocno mnie zaskoczyła, przecież jest ciężka. Porządna, ale 

Raczej nie polecam 
rozsuwania pokrowca 
w klubie, bo całość 
wygląda jak zestaw 
ulicznego chemika. 
Nakładki w połączeniu 
z blaszką przypominają 
fiolki albo jakieś 
pigułki, co ochronie 
klubu mogłoby się nie 
spodobać.

RHA – MA750i
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ciężka i właśnie takie też są MA750i. Bałem się o to rozwiązanie, bo jeśli douszne słuchawki 

są ciężkie, to znaczy, że mogą być problemy. RHA poradziło sobie z tym problemem za po-

mocą przewodu. Jest on uformowany w taki sposób, że gdy wkładamy słuchawkę w ucho, 

przewód znajduje się nad nim i w ten sposób podtrzymuje ją. Nie jestem fanem takiego 

sposobu noszenia słuchawek, ale w tym przypadku kompletnie mi to nie przeszkadzało. 

Duża w tym zasługa świetnych pianek, które rewelacyjnie trzymają się w małżowinie, a do-

datkowo super izolują dźwięki z zewnątrz i wewnątrz. Szczerze mówiąc, reszta nakładek 

mało mnie interesowała, po prostu fajnie wyglądają na blaszce w pokrowcu.

Stalowe kopułki są masywne i wyglądają obłędnie, dzięki temu przyciągną uwagę każdego. 

Stal robi jeszcze większe wrażenie niż aluminium. Ich industrialny dizajn perfekcyjnie wpa-

sowuje się w panującą modę. Każdy szczegół jest wyeksponowany i porządny. Sprawia-

ją wrażenie, jakby miały przeżyć moje nienarodzone dzieci. Pilot z mikrofonem zbierającym 

dźwięk 360 stopni obsługuje iSprzęty i zrobiony jest tak, jak każdy by sobie tego życzył. 

Umieszczony w idealnym miejscu, pokryty stalą, z klikającymi gumowymi przyciskami.

Kolejnym akcentem nadającym toż-

samość jest łączący je splitter, na 

którym znajduje się podpis projek-

tanta. Szczegół, a jednak robi swo-

je i jest świetnym ukłonem w stronę 

pracowników. Dopełnieniem całości 

jest pozłacany jack, wykończony za-

bezpieczającą sprężyną i przewód 

o niespotykanej grubości.

Czuć, ile uwagi swojemu projektowi poświęciła firma RHA, takie podejście musi zostać do-

cenione. Zawsze twierdziłem, że słuchawki douszne są niczym biżuteria i powiązanie z tą 

rodziną produktów audio jest wyjątkowe. W tej kwestii firma RHA chyba w pełni się ze 

mną zgadza. Ich projekt – MA750i – to bez wątpienia jedna z najlepiej wykończonych kon-

strukcji na rynku.

W ramach przypomnienia dodam, że to wszystko za niespełna 500 zł. Oczywiście słuchaw-

ki to nie biżuteria, a za parę gramów stali nikt nie zapłaci 429 zł. Dlatego RHA postarało się 

również o dźwięk z tej półki, gdzie zamiast czwórki z przodu często znajduje się ósemka, 

a nawet dziewiątka. Charakterystyka dźwięku MA750i bardzo pasuje do samego wyglądu. 

RHA – MA750i

Ich industrialny dizajn perfekcyjnie 
wpasowuje się w panującą 
modę. Każdy szczegół jest 
wyeksponowany i porządny.
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Są zimne, tak jak industrialne opuszczone fa-

bryki i tak samo wzbudzają respekt i poczu-

cie mocy. Jasne i bardzo szerokie spektrum 

pozwala wyciągnąć z nagrań dużo szczegó-

łów. Tak jak w opuszczonym magazynie sły-

chać każdy szelest. Nie będę ukrywał, wolę 

te cieplejsze słuchawki, ale MA750i mnie za-

ciekawiły. Głównie za sprawą tej szeroko-

ści sceny. Słuchanie żywych instrumentów 

w tak dynamiczny i czysty sposób robi wra-

żenie. Trochę dziwna sytuacja jest w niskich 

częstotliwościach. Zachowują się bardzo róż-

nie – w zależności od słuchanego gatun-

ku. W elektronice i rocku bas brzmi świetnie, 

mocne pojedyncze uderzenia zgrywają się 

super. Jednak przy czarnej muzyce zaczyna 

się za bardzo rozciągać i tworzy trochę zbitą 

masę, która po dłuższej konsumpcji jest zbyt 

ciężka. Mocnym punktem jest ostra jak stalo-

wa piła w tartaku góra dźwięku. Jednak trze-

ba pamiętać, że nie każdy taki sposób gry 

lubi. MA750i to bardzo sprecyzowane dźwię-

kowo słuchawki w typie: albo mnie poko-

chasz, albo znienawidzisz.

W podsumowaniu największą uwagę zwra-

cam na stosunek ceny do jakości. Produkt RHA 

może otworzyć oczy i pokazać, ile słuchawek 

na rynku ma zbyt wygórowaną cenę. Jeśli któ-

ryś z producentów tłumaczy tę cenę użyty-

mi w produkcji materiałami, to oszukuje. Niech 

się przyjrzą dokładnie, jak wykonany jest mo-

del MA750i i przy następnej wycenie swojego 

produktu zastanowią się jeszcze raz.

calamuzyka

RHA – MA750i

RHA – MA750i             

Dane techniczne:
• Przetwornik: wykonany ręcznie 560.1

• Pasmo przenoszenia: 16 Hz – 22 kHz

• Impedancja: 16 omów

• Skuteczność: 100 dB

• Długość kabla: 135 cm

Cena: 429 zł
Dostępne w...

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.cortland.pl/rha-ma750i-sluchawki-czarne.html


PAWEŁ HAĆ

Nie darzę tanich produktów szczególnym zaufaniem. Do Lavi L podchodziłem więc z dużym 

dystansem – to słuchawki bezprzewodowe z niskiej półki cenowej. Żałowałbym jednak, 

gdybym ich nie wypróbował, bo są po prostu świetne.
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LUXA2-LAVI L

LUXA2-Lavi L
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Wzornictwo Lavi L jest nadzwyczaj skromne. Mają okrągłe nauszniki z błyszczącą obu-

dową, do tego dość cienki, matowy pałąk z widocznym metalowym mocowaniem – nic 

szczególnego, ale ich prostota przypadła mi do gustu. Ich brak ekstrawagancji sprawia, 

że pasują do większości codziennych strojów, nie wyróżniają się ani na siłowni, ani w biu-

rze. Słuchawki mają prosty mechanizm składania, pozwalający na złożenie nauszników do 

wnętrza pałąka, więc o wiele łatwiej zmieścić je do torby czy plecaka. Długość pałąka też 

oczywiście można regulować, i to w dużym zakresie. Nauszniki zrobiono z dość sztywne-

go, skóropodobnego materiału, który całkiem nieźle leży na uszach i nie grzeje mocno, 

stabilność na głowie poprawia też guma na wewnętrznej części pałąka. Słuchawki umoż-

liwiają zdalne sterowanie muzyką – na lewym nauszniku umieszczono przyciski zmiany 

i pauzowania utworów, a także złącze ładowania mini USB (co jest już rzadko spotykanym 

rozwiązaniem), na prawym zaś mamy włącznik, regulację głośności, mikrofon oraz diodę 

informującą o stanie pracy słuchawek. Przyciski są głośne, ale mają przynajmniej dobrze 

wyczuwalny skok. Dioda jest natomiast bardzo problematyczna – o ile rozumiem, że po-

winna świecić, gdy uruchamiamy, ładujemy lub parujemy słuchawki, to już jej miganie co 

kilka sekund podczas pracy bardzo przeszkadza. Fakt, podczas biegu jestem dzięki temu 

widoczny, ale w pozostałych sytuacjach oświetla ona wszystko wokół – jej moc jest zdecy-

dowanie zbyt duża.

W Lavi L zastosowano co prawda przestarzałe już mini USB, ale za to do łączności wyko-

rzystuje się Bluetooth w standardzie 4.0. Bateria słuchawek wytrzymuje dzięki temu wiele 
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godzin, średnio około 8. To bardzo długo, szcze-

gólnie że słuchawki są niewielkich rozmiarów, 

ale mają jednocześnie całkiem spore przetwor-

niki. Po ich rozładowaniu nie można z nich nie-

stety dalej korzystać, nie ma bowiem gniazda 

mini Jack, które pozwoliłoby podpiąć je do źró-

dła dźwięku przewodowo. Jak już wspomina-

łem, urządzenie ma wbudowany mikrofon, ten 

jednak nie jest szczególnie dobry. Owszem, je-

stem dobrze rozumiany przez rozmówcę, ale 

dźwięk wydaje się przytłumiony. Niemniej lep-

szy taki mikrofon niż żaden, nie muszę zdej-

mować słuchawek i przełączać się na telefon, 

by odebrać połączenie. Sterowanie odtwarza-

niem muzyki też nie pozostawia wiele do życze-

nia – przyciski, mimo że głośne, spełniają swoje 

zadanie, a regulacja głośności skorelowana jest 

z tą w iOS, więc poziomu dźwięku słuchawek 

nie ustawia się osobno. Umieszczono je w ta-

kim miejscu, że mogę wygodnie wciskać je kciu-

kiem, przytrzymując palcem wskazującym na-

usznik z drugiej strony.

Do tych słuchawek przekonała mnie wygoda 

i jakość dźwięku (oczywiście mając na uwadze 

tylko tę półkę cenową). Lavi L są niezwykle lek-

kie, na dodatek stabilnie trzymają się na uszach. 

Dopasowanie pałąka jest proste, wysuwa się on 

stopniowo z obu stron. Nauszniki, choć nieszcze-

gólnie miękkie, zaczęły uwierać mnie dopiero 

po godzinie. To dobry wynik, nie przepadam bo-

wiem za nausznymi słuchawkami, które moc-

no dociskają małżowinę ucha. Podczas słuchania 

w domu spisywały się nieźle – nie gubiły zasię-

gu, ale też panująca wokół cisza obnażała ich 

nieszczególnie dobre parametry dźwiękowe. Ni-

LUXA2-Lavi L

Urządzenie ma wbudowany 
mikrofon, ten jednak nie jest 
szczególnie dobry.



   /   SPRZĘT   /   97

skie tony wybrzmiewają krótko, brakuje im trochę głębi, górze natomiast szczegółowości. 

Standardowo już dla tańszych słuchawek, najlepiej wypadły średnie tony, choć i tu odczu-

wałem kiepską separację instrumentów. Jeśli jednak pod uwagę weźmiemy fakt, że kosz-

tują one niespełna 140 zł, to zdecydowanie można im to wybaczyć. To jednak nie w domu, 

a na zewnątrz radzą sobie świetnie. Przyzwoicie wygłuszają otoczenie, są przy tym na tyle 

głośne, że z powodzeniem mogę słuchać muzyki, idąc zatłoczoną ulicą, nie tracąc przy 

tym słuchu. Przy dużej głośności dźwięk robi się nieprzyjemny, jednak ma to miejsce do-

piero powyżej 80% maksymalnej głośności. Lavi L są też przyzwoite jako słuchawki spor-

towe – przebiegłem z nimi wiele kilometrów, nosiłem je też na siłowni. Podczas biegu czy 

jazdy na rowerze nie miałem ani jednej sytuacji, w której obawiałbym się, że zsuną się mi 

z głowy. Podczas bardziej dynamicznych ćwiczeń już je zdejmowałem, bo z pewnością by 

spadły, co jest jednak czymś normal-

nym w przypadku słuchawek pozba-

wionych dodatkowych elementów 

utrzymujących je na (lub w) uchu.

Przeciętna jakość wykonania i prze-

starzałe rozwiązania zniechęciły 

mnie do Lavi L, jak się jednak okazu-

je, niesłusznie. Polubiłem te słuchaw-

ki, pomimo tego, że nie oferują ani 

szczególnie dobrego brzmienia, ani 

też nie prezentują się wyjątkowo. Są 

jednak świetnym towarzyszem krót-

kich spacerów, dojazdów komuni-

kacją miejską i treningów. Ich bate-

ria działa na tyle długo, że nie muszę 

podłączać ich do ładowarki codzien-

nie, a dzięki małej wadze nie prze-

szkadzają mi ani podczas dłuższego 

słuchania, ani też wtedy, gdy no-

szę je na szyi. W tej cenie napraw-

dę trudno o lepsze słuchawki, i to na 

dodatek bezprzewodowe.

LUXA2-Lavi L             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 3,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Cena: 139 zł
Dostępne w...

pawelhac

Są jednak świetnym towarzyszem 
krótkich spacerów, dojazdów 
komunikacją miejską i treningów. Ich 
bateria działa na tyle długo, że nie muszę 
podłączać ich do ładowarki codziennie, 
a dzięki małej wadze nie przeszkadzają 
mi ani podczas dłuższego słuchania, ani 
też wtedy, gdy noszę je na szyi. 

LUXA2-Lavi L

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://m.agito.pl/sluchawki-thermaltake-luxa2-lavi-l-pl-1058322-ad-hdp-pcllbk-00/pd/DQZ6KMBB
http://www.twitter.com/pawelhac
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NORBERT CAŁA

Wristy

Twoi bliscy zawsze w zasięgu!

WRISTY
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Dużo gadżetów przewija się przez mój dom i więk-

szością żywo jest zainteresowany mój syn Maks, lat 

prawie 5. Zazwyczaj gdy zobaczy coś nowego, to 

pyta ze smutną miną: „To do testów?”. Wie, że rze-

czy, które mam do testów, bardzo rzadko może do-

tykać, ponieważ muszę je oddać w stanie przy-

najmniej dobrym, a on ma wyjątkowo dobrze 

dopracowany gen poznawania wnętrzności. Tym 

razem jednak rzecz do testów była przeznaczo-

na właśnie dla niego. Wszyscy wokoło mówią teraz 

o technologii ubieralnej, a ja już kiedyś wyrobiłem 

w sobie pewność, że najszybciej ubierzemy w nią 

właśnie nasze dzieci.

Wristy to zegarek. To zegarek z telefonem. To, jak 

piszą producenci, najprawdopodobniej najmniej-

Wristy
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szy telefon świata. To produkt wymyślony w Pol-

sce, choć wyprodukowany w Chinach. To wresz-

cie startup dwójki bardzo fajnych ludzi, mających 

dzieci. Ideą produktu jest hasło: „Twoi bliscy za-

wsze w zasięgu!”.

Zegarek, znaczy telefon Wristy, ma rozmiary 42 × 

34 × 11,5 mm i wagę 20 gramów. Nie wiem, czy to 

dużo, ale na ręku mojego syna nie wygląda na zbyt 

duży i chyba nie ciąży mu za bardzo. Zegarek zbu-

dowany jest z czarnego plastiku, który potem wkła-

damy w silikonowy futerał w kilku różnych kolorach 

– jest różowy, niebieski, biały i czarny, czyli chyba 

wszystkie istniejące kolory. Wristy wraz z futerałem 

możemy zaopatrzyć w klips i przypiąć do ubrania, 

powiesić na smyczy na szyi lub na elastycznej, sa-

mozaciskowej bransolecie zapiąć na ręku. Niestety 

mimo silikonowego futerału, Wristy nie jest wodo-

odporny i potencjalnie to jego największa wada.

Samo urządzenie jest do bólu proste. Nie ma GPS-

-a do śledzenia dziecka, nie odbiera SMS-ów oraz 

ich nie wysyła. Ma za to złącze na kartę micro SIM 

oraz niewielki wyświetlacz pokazujący godzinę, za-

sięg sieci i stan baterii. I oprócz tego – czerwony 

i zielony dotykowy przycisk odbierania i zakończe-

nia rozmowy oraz cztery przyciski wyboru nume-

rów. To chyba wszystko. Prostota jest tu celowa − to 

urządzenie głównie przeznaczone dla dzieci, któ-

re mają bezproblemowo zadzwonić do nas wtedy, 

kiedy będą odczuwały taką potrzebę oraz odebrać 

połączenie od nas wtedy, kiedy będziemy chcie-

li się z nimi skontaktować. Brak GPS też jest celo-

wy, zdecydowanie łatwiej przekonać nastolatka do 

noszenia zegarka, gdy nie będzie czuł się śledzony 

przez rodziców.

Wristy
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Konfiguracji zegarka, tfu – telefonu, dokonujemy 

przez stronę internetową. To na niej będziemy mogli 

zdefiniować, do kogo będzie kierował każdy z czte-

rech przypisanych numerów. Maks na początku wy-

brał mamę, mnie, wujka Jarka i ciocię Asię. Potem 

wujek Jarek został zastąpiony przez kolegę Wiktora 

(dostał taki sam zegarek, tfu – telefon), a ja zostałem 

zastąpiony przez jedną z babć. Wybieranie numeru 

do każdej z tych osób jest szalenie proste, wystarczy 

przytrzymać przycisk 1, 2, 3 lub 4. Niespełna 5-latek 

poradził sobie z tym znakomicie i zapamiętał, który 

przycisk kieruje do danej osoby. Na Wristy zaś może 

zadzwonić każdy, dlatego zadbajcie o to, komu da-

jecie numer. Interesującym zabiegiem jest to, że ze-

garek (Tfu! Telefon!) nie dzwoni, a jedynie wibruje. 

Wibracja jednak jest zawsze przez dziecko wyczu-

walna. Trochę szkoda, że nie ma opcji wymuszenia 

automatycznego odbioru, ale zgłosiłem to twórcom 

i może to rozważą. Dla mniejszych dzieci byłoby to 

przydatne. Bateria litowo-jonowa 400 mAh wbudo-

wana w urządzenie zapewnia maksymalny czas czu-

wania na jednym naładowaniu około 3 dni. Może-

my ją doładować z dowolnego portu USB i kabla 

z wtyczką micro USB.

Maks dosłownie oszalał w momencie, gdy skon-

figurowałem mu zegarek. Najchętniej by dzwonił 

z niego cały czas. Wstawał o 5:45 w sobotę, zakła-

dał go na rękę i dzwonił do wujka Jarka i cioci Asi. 

W tym momencie wyszło, że mają chyba włączone 

„Nie przeszkadzać”, bo żadne z nich nie odebrało. 

W tym ujęciu nie dziwi wymiana mnie na babcię. 

Wiadomo – babcia zawsze odbierze. Wybiega z ze-

garkiem na podwórko tylko po to, aby zadzwonić 

do mnie i powiedzieć, że kolegi nie ma w piaskow-

nicy. Po pierwszych dniach emocje trochę opadły 

Wristy

Prostota jest tu celowa – to 
urządzenie głównie przeznaczone 
dla dzieci, które mają 
bezproblemowo zadzwonić do 
nas, kiedy będą odczuwały taką 
potrzebę oraz odebrać połączenie 
od nas, kiedy będziemy chcieli się 
z nimi skontaktować
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i Maks zaczął traktować Wristy jako coś zwykłego. Zakłada go na rękę, gdy wychodzi do pia-

skownicy i wtedy wie, że może do nas zadzwonić lub my do niego, aby zaprosić go już na kola-

cję. Jest to do tego celu urządzenie idealne. Jestem też zaskoczony jakością dźwięku. Maks roz-

mawiał ze mną, zjeżdżając ze zjeżdżalni, goniąc kolegę, uciekając przed kotem i w kilku innych 

ekstremalnych sytuacjach. Za każdym razem jakość rozmowy stała na wysokim poziomie. Gdy 

sobie przypomnę ostatnią rozmowę z Apple Watcha, to jakość w Wristy była nieporównywalnie 

lepsza. Gdy Maks pojawił się z Wristy na ręku, wśród kolegów stał się kimś jak Krzysztof Jarzyna 

ze Szczecina – Szef wszystkich szefów. Dzieci mu zazdrościły, a rodzice pytali co to.

Po chwili kupiliśmy taki sam dla najlepszego przyjaciela Maksa – to ten moment, gdy Jarka za-

stąpił Wiktor, a potem się zaczęło. Gdzie można kupić to coś, ile to kosztuje, czy da radę przed 

dniem dziecka? Wyjaśniam – można kupić na wristy.com, kosztuje 300 zł i już nie da rady przed 

dniem dziecka. Wristy to przykład gadżetu, który tak samo podoba się dzieciom i rodzicom. 

Pierwsi widzą w nim tak pożądaną oznakę dorosłości, a drudzy – element kontroli – win-win. 

Myślę też, że to może być fajny gadżet dla starszego „nastolatka”, który wybierając się na czter-

dziestkę kumpla, zamiast brać iPhone 6, którego zgubi, powygina lub wyładuje mu się bateria 

w pierwszym barze, zabiera Wristy. Programujemy Żona, Kochanka, Taxi, Kumpel i możemy iść 

w miasto. Bezpieczni i bez balastu w kieszeni.

Dla czytelników iMagazine Wristy 
za 259 zł - wpisz hasło „imagazine-
”w polu kod promocyjny przy zaku-
pie wristy przez www.wristy.com. 
Obowiązuje do 30.06.2015 r.

Wristy                    

• byłoby 6/6, gdyby był wodoodporny)

Cena: 299 zł
Dostępne na wristy.com

Wristy

norbertcala

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://wristy.com/shop/
http://www.twitter.com/norbertcala
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KNOMO FOLIO 
DLA IPADA AIR 2

MACIEJ SKRZYPCZAK

Knomo Folio dla iPada Air 2

iPad Air 2 sprawia wrażenie urządzenia bardzo delikatnego. Oczywiście tak nie jest, co 

jednak nie oznacza, że nie można go doposażyć w dodatkową ochronę.
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Etui Knomo Folio dla iPada Air 2 stanowi kolejną propo-

zycję w dziedzinie akcesoriów należących do grupy etui 

ochronnych. Przednia strona Knomo Folio wykonana 

została ze skóry licowej na zewnątrz i sztucznego, dość 

miękkiego materiału wewnątrz. Wyżłobione są w niej 

dwa zagięcia, które pozwalają wygiąć okładkę w trójkąt. 

Ten z kolei stanowi podstawę umożliwiającą ustawienie 

iPada w pozycji poziomej z nachyleniem nadającym się 

do oglądania filmów lub lekkim uniesieniem boku ta-

bletu w pozycji do pisania. Skóra okładki jest dość przy-

jemna w dotyku i występuje w trzech kolorach: Air For-

ce Blue, czarnym i szkarłatnym.

Warto odnotować, że na wewnętrznej stronie okładki 

znajduje się specjalna etykieta z unikalnym numerem, 

który po zarejestrowaniu będzie przechowywany w ba-

zie danych Knomo. W przypadku zaginięcia etui oso-

ba, która je odnajdzie, będzie mogła sprawdzić na spe-

cjalnej stronie, kto jest jego właścicielem i w ten sposób 

zwrócić zgubę.

Tył etui wykonany jest z chropowatego poliwęgla-

nu, który nie tylko chroni plecy urządzenia, ale rów-

nież w pewnym stopniu zapobiega ślizganiu się etui. 

Plecki mają oczywiście specjalne wycięcia, dzięki cze-

mu dostęp do wszystkich łączy i przycisków jest 

bezproblemowy.

Trzeba przyznać, że Knomo Folio trochę waży. Za przy-

kład niech posłuży mój znajomy, który trzymał iPada 

z tym etui i mówił, że jest dość ciężki. Kiedy wyjąłem ta-

blet i podałem mu go, był zaskoczony zmianą wagi. Fakt 

ten może więc mieć duże znaczenie, jeśli chcemy ko-

rzystać dłuższy czas z urządzenia. Większa waga będzie 

wtedy oznaczać, że nasze ręce szybciej będą się męczyć 

od trzymania iPada. Z drugiej strony, etui daje poczucie 

Knomo Folio dla iPada Air 2
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bezpieczeństwa, iPad na pewno nie poobija się w nim 

zanadto.

Najbardziej w tym produkcie irytowało mnie to, że po 

otwarciu okładkę trzeba podtrzymywać, żeby nie lata-

ła. Miłym dodatkiem byłby na przykład magnes na tyle 

obudowy, który trzymałby okładkę.

Jeśli więc szukacie solidnej ochrony dla Waszych iPa-

dów, która dodatkowo zwiększy jego zastosowanie 

dzięki możliwości ustawiania tabletu pod różnymi ką-

tami, a przy tym nie będzie Wam przeszkadzać dodat-

kowa waga, to śmiało mogę polecić Knomo Folio. Tym 

bardziej, że wygląda bardzo porządnie.

mcskrzypczak

Knomo Folio             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Dane techniczne:
• dane

Cena: 249 zł
Dostępne w...

Knomo Folio dla iPada Air 2

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.cortland.pl/knomo-folio-etui-skorzane-do-ipada-air-2-granatowe.html
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JCPAL ORIGINAL CASE

PAWEŁ HAĆ

JCPAL Original Case

iPhone 6 prezentuje się doskonale i mało które etui może poprawić jego wygląd. 

Projektanci JCPAL doszli do wniosku, że są w stanie przenieść oryginalne wzornictwo 

telefonu na proste etui ochronne. Niestety, potraktowali ten pomysł zbyt dosłownie.
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Nowa osłona od JCPAL zrobiona jest z cienkiego, jednolitego plastiku, w kolorze obudowy 

iPhone’a. Sprawia niezłe wrażenie, choć wydaje się odrobinę zbyt śliski. Ma delikatne wgłębie-

nie, oddzielające tylny panel od bocznych krawędzi. Wygląda to całkiem dobrze, szczelina jest 

na tyle duża, że nie zbierają się w niej żadne paprochy. Etui chroni tył i boki, ale już nie ekran 

– ten jest mniej więcej na równi z bokami obudowy, stąd też nie można bezpiecznie położyć te-

lefonu wyświetlaczem na biurku. Wszystkie porty i przyciski są po prostu odsłonięte, więc moż-

na ich wygodnie używać. Z niewiadomych przyczyn niezabezpieczona jest górna krawędź 

smartfona. Dolne wycięcia pozwalają na swobodne podpięcie niemal dowolnych przewodów. 

Telefon pasuje też do większości docków, o ile nie przylegają ściśle do obudowy.

Pomimo tego, że użyty plastik jest przyzwoitej jakości, to już 

sposób, w jaki go uformowano, pozostawia sporo do życze-

nia. Wzdłuż całej krawędzi bocznej przebiega wyraźna, wysta-

jąca linia, która nie została zeszlifowana po odlaniu obudowy. 

Nie czuć jej co prawda pod palcami, ale wygląda kiepsko. Rów-

nie brzydkie jest okrągłe wycięcie na logo Apple. Wygląda… 

tandetnie. Miejsce na aparat jest już natomiast jak najbardziej 

JCPAL Original Case

Osłona od JCPAL zrobiona 
jest z cienkiego, jednolitego 
plastiku, w kolorze 
obudowy iPhone’a.
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potrzebne, a dzięki temu, że obudowa nie należy do przesadnie cienkich, obiektyw nie wysta-

je poza jej obrys. Jeśli jesteśmy już przy obciachowych elementach, to nie sposób nie wspo-

mnieć o narysowanych na obudowie paskach, imitujących te, które znajdują się na iPhonie. 

O ile te na telefonie wyglądają nieźle, to już przeniesione na obudowę prezentują się po prostu 

źle, zwłaszcza że zahaczają o wycięcie na aparat. Rozumiem zamysł projektantów – etui miało 

być mało widoczne, a jednocześnie chronić smartfona. Efekt jest jednak groteskowy. Obudowa 

spełnia jednak swoje zadanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Telefon upadający tyłem na pod-

łogę wyszedł ze zderzenia bez szwanku, a na obudowie JCPAL nie powstał żaden ślad. Może 

i nie wygląda więc najlepiej, ale jest za to trwałe.

Etui Original Case nie przekonało mnie do siebie. Winne temu są właściwie drobiazgi – zbędne 

wycięcie na „jabłko” oraz narysowane na tyle paski. Pozostałe elementy są jak najbardziej w po-

rządku, używanie iPhone’a jest praktycznie tak samo wygodne jak bez żadnej obudowy, ale 

jest on odporniejszy na upadki. Bezpieczeństwo to jednak nie wszystko, wzornictwo odgrywa 

tu równie dużą rolę. I niestety zawodzi, i to mocno.

pawelhac

JCPAL Original Case

JCPAL Original Case         

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Cena: 99 zł
Dostępne w...

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.zgsklep.pl/product-pol-814-Etui-dla-iPhone-6-JCPAL-Original-Case-SILVER-.html


GOALZERO NOMAD 
+ SWITCH 8

Rewolucja w ogniwach zasilających jakoś nie chce nadejść. Obecnie smartfon wytrzymujący więcej niż 

dzień pracy jest czymś zaskakującym, więc przy kilkudniowym wyjeździe za miasto trzeba uzbroić się 

w power banki. Tyle że w przeciwieństwie do urządzeń GoalZero, ich energia kiedyś się wyczerpie.

PAWEŁ HAĆ
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Racja, sprzęt GoalZero również nie będzie dostarczał energii w nieskończoność – uzależ-

niony jest on bowiem od słońca, więc gdy to przestanie świecić, stanie się całkowicie bez-

użyteczny. Niemniej gdy to w końcu nastąpi, rozładowana w smartfonie bateria będzie na-

szym ostatnim problemem (i to właściwie dosłownie ostatnim). Na razie się jednak na to 

nie zanosi, a produkowane przez GoalZero urządzenia można uznać za bardzo przydatne. 

Miałem przyjemność testować podstawowy, przenośny zestaw, składający się z panelu sło-

necznego Nomad oraz power banku Switch 8. Bateria wyróżnia się świetną, aluminiową 

obudową i surowym wzornictwem, początkowo miałem wrażenie, że jest też wodoszczel-

na, jednak odsłonięte porty i złącza USB dobitnie rozwiały moje wątpliwości. Power bank 

ma standardowy port USB oraz zintegrowaną wtyczkę, więc 

nie ma potrzeby noszenia ze sobą żadnych kabli, by go do-

ładować. Jego ogniwo cechuje się stosunkowo niską pojem-

nością 2200 mAh, ale jest ona całkowicie uzasadniona (co wy-

jaśnię nieco później). Panel słoneczny jest składany, ma kilka 

uchwytów, które pozwalają zamocować go na przykład na 

plecaku. Po jego drugiej stronie znalazła się niewielka prze-

twornica z gniazdem USB i krótkim przedłużaczem, do które-

go można podłączyć wspomniany już power bank. Znajduje 

GoalZero Nomad + Switch 8

W ciągu przeciętnego, 
w miarę słonecznego dnia, 
naładowanie akumulatora 
zajmuje około 6 godzin.
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się ona w siatkowej kieszeni zapinanej na suwak, więc 

podczas ładowania baterię można bezpiecznie zasu-

nąć w środku. Niewielki rzep pozwala też złożyć panel 

tak, by nie rozkładał się wśród innych bagaży.

Urządzenia GoalZero to typowo biwakowo-urlopo-

wo-wycieczkowy sprzęt, stąd też priorytetem nie 

jest wzornictwo (choć jest bardzo dobre), ale trwa-

łość i funkcjonalność. Oba sprzęty zostały zaprojek-

towane w ten sposób, by wytrzymać wszelkie otarcia 

i upadki, powierzchnia z panelami słonecznymi jest 

dodatkowo odporna na padającą na jej powierzch-

nię wodę. To jednak trochę mało – druga strona No-

mada nijak nie zabezpiecza znajdującej się tam elek-

troniki, co, biorąc pod uwagę kieszeń, w której jest 

zamykana, wzbudziło moje szczere zdziwienie. Wy-

starczyłoby, gdyby była ona wodoodporna, a nawet 

GoalZero Nomad + Switch 8
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ulewny deszcz nie byłby straszny temu urządzeniu. 

Podczas wędrówki w górach gwałtowne zmiany po-

gody są czymś naturalnym, zatrzymywanie się i cho-

wanie w pośpiechu panelu do plecaka nie jest ani 

czymś wygodnym, ani nawet czynnością, o której za-

wsze się pamięta. Power bank może już być wrażliwy 

na wodę, w końcu żadnego z urządzeń nie ładuje się 

w sytuacji, gdy narażone jest na zamoczenie.

Dostarczony z baterią panel słoneczny nie jest w sta-

nie wyprodukować w ciągu dnia szczególnie dużo 

energii, o ile nasłonecznienie nie odbiega od nor-

my. Po odpowiednim ustawieniu w kierunku słońca 

w bardzo słoneczny dzień bateria ładuje się w kilka 

godzin, ale gdy jest pochmurno, nie zapełni się ener-

gią praktycznie wcale. W ciągu przeciętnego, w mia-

rę słonecznego dnia, naładowanie akumulatora zaj-

muje około 6 godzin. To całkiem nieźle, zwłaszcza że 

energia ta pochodzi wyłącznie ze słońca. Niewielka 

pojemność power banku nie jest więc problematycz-

na, bo i tak niemal każdego dnia trudno naładować 

go o więcej niż 100% ładunku. 2200 mAh pozwala na 

podładowanie baterii iPhone’a 6 Plus od 20% do oko-

ło 70–80%, co nie jest złym wynikiem; teoretycznie, 

korzystając z Nomada i Switch 8 codziennie, moż-

na w ogóle nie podpinać telefonu do sieciowej łado-

warki. W razie potrzeby można się zresztą zaopatrzyć 

Teoretycznie, korzystając z Nomada 
i Switch 8 codziennie, można w ogóle 
nie podpinać telefonu do sieciowej 
ładowarki.

GoalZero Nomad + Switch 8
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GoalZero Nomad             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena: 449 zł
Dostępne w...

w panel o większej powierzchni, generujący znacz-

nie więcej energii, a także w odpowiednio pojemną 

baterię. To szczególnie ważne, jeżeli zamierzamy ła-

dować za pomocą zestawu więcej niż jedno urządze-

nie. Na moje potrzeby testowany zestaw okazał się 

jednak wystarczający. Niestety, nie udało mi się wy-

trzymać dłużej niż cztery dni bez tradycyjnego łado-

wania iPhone’a, czemu winna była kapryśna pogoda 

oraz intensywna eksploatacja telefonu. Podejrzewam 

jednak, że w warunkach urlopowych czas ten byłby 

znacznie dłuższy.

Podzespoły urządzeń mobilnych stały się już tak eks-

tremalnie energooszczędne, że naprawdę trudno 

znacząco wydłużyć ich czas działania na akumulato-

rze. Sprzęt GoalZero co prawda tego nie zmieni, jed-

nak pokazuje interesujący kierunek, w którym można 

podążać, by uzyskać dodatkową energię, na dodatek 

pozyskiwaną bez szkodzenia środowisku. Jestem po-

zytywnie zaskoczony działaniem otrzymanego zesta-

wu – nie wierzyłem w takie rozwiązania, a przynaj-

mniej nie w tak miniaturowej postaci. Cóż, myliłem 

się, i bardzo mi z tym dobrze.

GoalZero Nomad + Switch 8

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.goalzero24.pl/product-pol-636-SWITCH-8-sloneczny-zestaw-do-ladowania.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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ZASILANIE 
OD PNY

PAWEŁ HAĆ

Zasilanie od PNY

Liczba urządzeń, które ze sobą na co dzień noszę, sprawia, że zawsze wolę mieć przy 

sobie też dodatkową baterię. PNY udostępniło mi do testu kilka swoich produktów, które 

sprawdzą się nie tylko mobilnie, ale też uporządkują zasilanie urządzeń, które mam w domu.
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Power banki
To, jaki power bank noszę, uzależniam od tego, ile sprzętu zabieram 

ze sobą oraz jak zamierzam go używać. Jedna pojemna bateria za-

zwyczaj wystarcza, by uzupełnić energię każdego sprzętu, jednak 

jest ona sporych rozmiarów, a dodatkowo wymaga zazwyczaj za-

brania kabla do ładowania. Rozwiązania PNY są na tyle zróżnicowa-

ne, że mogę je precyzyjnie dobrać w zależności od tego, co robię.

Podstawowymi modelami baterii zewnętrznych w ofercie fir-

my są modele PowerPack T2600 oraz T5200, o pojemności odpo-

wiednio 2600 mAh oraz 5200 mAh. To bardzo proste urządzenia, 

zamknięte w plastikowych, matowych obudowach, lekko zaokrą-

glonych na krawędziach. Wymiary obu z nich są bardzo kompak-

towe, T2600 mierzy bowiem około 10 cm długości i waży około 

70 g, natomiast pojemniejsza T5200 jest podobnej długości, ale 

waży już ponad 120 g. Jej obudowa sprawia, że baterię dużo wy-

godniej nosi się w torbie niż w kieszeni spodni, obie są bowiem 

dość grube. Wszystkie porty baterii zostały umieszczone na jed-

nym końcu obudowy – do ładowania akumulatora służy mi-

cro USB, natomiast do pełnowymiarowego portu USB podłącza-

my inne urządzenia. Gniazda są co prawda bardzo blisko siebie, 

ale nie ma potrzeby, by jednocześnie do obu z nich podpinać ka-

bel. Miłym a jednocześnie coraz rzadziej spotykanym dodatkiem 

jest uchwyt na smycz. Stan naładowania akumulatora sygnalizu-

je prosty, diodowy wskaźnik. Prąd wyjściowy T2600 to 1 A, a jego 

moc wyjściowa równa jest 5 W, w przypadku większego T5200 

wynosi on już 2,1 A, a moc wyjściowa – 10,5 W.

Model M3000 charakteryzuje się zupełnie inną konstrukcją. Nie 

ma dużego portu USB, zamiast niego wyposażono go w zintegro-

wany kabel z wtyczką micro USB. Nie naładujemy więc nim iPho-

ne’a, ale z powodzeniem będzie pasował do innych telefonów 

oraz akcesoriów. W sprzedaży jest zresztą wersja mająca dwa ka-

ble, w tym Lightning. M3000 przypadł mi do gustu z jeszcze jed-

nego względu – jest o wiele cieńszy niż modele z wbudowanym 

portem USB. Bez większego problemu mieści się w kieszeni, i to 

Zasilanie od PNY
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nawet z telefonem, który jest do niego podłą-

czony. Podobnie jak T2600, jego moc wyjściowa 

to 5 W.

Testowane power banki łączą wysokie parame-

try techniczne. Wszystkie ładują się niezbyt szyb-

ko, mają jednak wysoką sprawność, równą około 

80%. Oznacza to, że dokładnie taka część ładun-

ku nominalnego baterii trafia do akumulato-

ra urządzenia, które jest ładowane. Tyczy się to 

oczywiście optymalnych warunków ładowania, 

czyli podłączenia zasilania w momencie, gdy ła-

dowane urządzenie jest naładowane do około 

20%. Model T2600 o pojemności 2600 mAh nała-

duje więc podpięte urządzenie ładunkiem o war-

tości około 2100 mAh. PNY przebadało też inne, 

tańsze rozwiązania – wyniki testu są mało opty-

mistyczne. Power bank produkcji bliżej nieokre-

ślonego producenta z Chin, ale o specyfikacji od-

powiadającej na papierze T2600, ma sprawność 

na poziomie zaledwie 60%, na dodatek napięcie 

wyjściowe okazało się często za niskie, by nała-

dować urządzenie. Chiński power bank miał też 

bardzo duże skoki napięcia na wyjściu, sięgają-

ce niemal 3000 mV, podczas gdy w T2600 sięga-

ły one zaledwie 140 mV. Ich występowanie jest 

czymś naturalnym, jednak im wyższą wartość 

przyjmują, tym większe jest ryzyko uszkodze-

nia baterii ładowanego urządzenia. W tanich po-

wer bankach skoki te spowodowane są brakiem 

choćby najprostszego układu dopasowujące-

go napięcie wyjściowe. W przypadku „chińskich” 

produktów, za niską ceną kryją się niestety ab-

surdalne oszczędności. I tak, na papierze specyfi-

kacja się zgadza, co jednak z tego, skoro faktycz-

na wydajność jest po prostu mizerna.

Zasilanie od PNY

Wszystkie ładują się niezbyt 
szybko, mają jednak wysoką 
sprawność, równą około 80%.
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Ładowarka biurkowa
Wraz z bateriami do testu dostałem ładowarkę biurkową Multi-USB Charger i, pomimo że słu-

ży jedynie do zasilania innych urządzeń, jestem nią zachwycony. Wyposażono ją bowiem 

w 5 portów USB, w tym dwa o mocy wyjściowej ponad 10 W, więc z powodzeniem naładuję 

nią wszystkie akcesoria. Porty umieszczono na jednej ścianie, w odpowiednio dużych odstę-

pach od siebie, więc bez trudu podepnę każdy kabel, nawet taki z szerszą końcówką. Obudo-

wa ładowarki jest stosunkowo niewielka, do tego świetnie wygląda. Zrobiono ją z błyszczące-

go, białego plastiku, boki są natomiast grafitowe. Urządzenie podłącza się bezpośrednio do 

gniazdka 230 V.

Dzięki temu, że do ładowarki mogę podłączyć naraz 5 urzą-

dzeń, na moim biurku zapanował porządek. Ładowarka jest 

schowana za monitorem, na stałe podłączyłem do niej potrzeb-

ne kable i poprowadziłem do odpowiednich doków i podsta-

wek, których używam. Jednocześnie oszczędziłem też sporo 

miejsca na listwie zasilającej, bo zamiast 5 gniazdek mam zaję-

te jedno. Liczba portów USB jest wystarczająca, bym nałado-

wał wszystkie potrzebne urządzenia, czyli iPada oraz iPhone’a, 

a także zegarek, power bank i służbowy telefon. Gdyby to było 

za mało, w sprzedaży jest też dostępny model z 6 portami. Cał-

W przypadku „chińskich” 
produktów za niską 
ceną kryją się niestety 
absurdalne oszczędności.

Zasilanie od PNY
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kowita moc wyjściowa urządzenia to 25 W, jednak sumaryczna moc wyjściowa, oferowana teo-

retycznie przez porty, przekracza tę wartość. Oznacza to, że przy podłączeniu do ładowania kil-

ku urządzeń jednocześnie, mogą się one ładować wolniej. Mnie zdarzało się to nieczęsto, iPada 

ładuję bowiem co kilka dni, podobnie jak power bank, jednak osoby mające inne wymagania 

mogą odczuć tę niedogodność. Nie uważam tego jednak za duży problem, bowiem ładowanie 

cały czas trwa, jest po prostu wolniejsze.

Podsumowanie
Często spotykam się z twierdzeniem, że na Amazonie czy w innym Deal Extreme mogę kupić 

świetne akcesoria, które nie dość, że są kilkakrotnie tańsze niż firmowe, to na dodatek mają 

lepsze parametry. Zarówno moje doświadczenie, jak i badania przeprowadzone przez PNY 

świadczą jednak o tym, że za ceną markowych urządzeń stoją nie tylko koszty ciekawszego 

wzornictwa, marketingu i dystrybucji, ale też badania, które pozwalają zdobyć certyfikaty po-

świadczające jakość sprzętu. Power banki nie są zresztą drogie, szczególnie jeśli zestawimy je 

z ceną urządzenia, które mają zasilać. Te, które miałem okazję testować, doskonale spełniają 

swoją funkcję. Fakt, mogłyby się ładować odrobinę szybciej, jednak ich jakość oraz wydajność 

stoją na bardzo wysokim poziomie. Ładowarka biurkowa to z kolei wielkie udogodnienie, po-

zwalające zapanować nad kablami, a tych, wraz z urządzeniami, które wymagają codzienne-

go ładowania, przybywa.

pawelhac

Zasilanie od PNY

PNY                       

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena:  
• PowerPack T2600 – 74 zł

• PowerPack T5200 – 109 zł

• PowerPack M3000 – 139 zł

• Multi-USB Charger (5 ports) – 149 zł

Dostępne w...

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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ELGATO 
THUNDERBOLT 2 DOCK

PAWEŁ HAĆ

Elgato Thunderbolt 2 Dock

Po premierze nowego MacBooka spotkałem się z mnóstwem opinii o bezsensie 

zastosowania w nim tylko jednego portu. Mam jednak wrażenie, że idea ta ani nie jest 

zła, ani też nowa. Co więcej, podpinanie wszystkich urządzeń przez tylko jedno złącze 

wydaje mi się niezwykle wygodne.
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Po krótkich poszukiwaniach znalazłem kilka urządzeń, które pozwoliłyby mi podłączyć do mo-

jego MacBooka Pro wszystkie sprzęty, których używam w domu. Jednym z nich był Thunder-

bolt Dock 2 stworzony przez Elgato, który trafił do mnie na test. Urządzenie to wygląda bardzo 

skromnie, ma prostą, aluminiową obudowę, dopasowaną stylistycznie do komputerów Apple, 

jest też na tyle niskie, że można je postawić pod monitorem lub pod podstawką na komputer 

– uważam to za dużą zaletę, skoro urządzenie ma uporządkować kable, to musi też być wystar-

czająco małe, bym mógł umieścić je dokładnie tam, gdzie chcę. Dock wyposażony jest w sze-

reg portów – od USB, przez HDMI, na Ethernet kończąc. Ma też własne zasilanie, podłączane do 

gniazdka. Dzięki temu może obsługiwać przenośne dyski twarde wymagające większej mocy, 

a także ładować podpięte do niego urządzenia. Zasilanie jest jednak aktywne przez cały czas, 

urządzenie nie ma wyłącznika. Z tego powodu niektóre z podpinanych do niego dysków twar-

dych pracowały bez przerwy – musiałem je odłączać, gdy kończyłem pracę.

Dock ma dwa porty Thunderbolt 2, jeden z nich 

wykorzystywany jest do połączenia z komputerem 

za pomocą dołączonego do zestawu krótkiego ka-

bla, drugi natomiast może posłużyć do podłącze-

nia dodatkowych akcesoriów i urządzeń. Urzą-

dzenie otrzymało też port HDMI, który obsługuje 

ekrany o rozdzielczości 4K, czyli 4096×2160 pikse-

li. Ponadto dock ma port Ethernet i trzy porty USB 

3.0, mogące służyć zarówno do transferu danych, 

jak i do ładowania urządzeń peryferyjnych (w tym 

Elgato Thunderbolt 2 Dock
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iPada). Rozmieszczenie gniazd jest nieźle przemyślane, zachowano między nimi duże odstępy. 

Jeden z portów USB znalazł się z przodu docka, co również uważam za rozsądne rozwiązanie. 

Obok niego wylądowały dwa gniazda mini Jack, czyli wejście oraz wyjście audio. Ich lokalizacja 

mi przeszkadzała – podłączyłem do nich na stałe głośniki, kable wystawały więc zawsze z obu 

stron urządzenia. Jeśli jednak zamierzacie podłączać tam okazyjnie słuchawki, to nie będzie to 

dla Was wadą. Jak już wspominałem, w komplecie z dockiem dostajemy kabel Thunderbolt. Ten 

ma zaledwie 50 cm długości, to zdecydowanie zbyt mało, by wygodnie podłączyć komputer 

w każdej sytuacji, zwłaszcza że kilka centymetrów kabla z każdej strony jest sztywne, a na do-

datek jest on podłączany z tyłu docka.

Thunderbolt Dock służy mi przede wszystkim do zachowania porządku z kablami oraz przy-

spieszenia pracy. Mój MacBook ma tylko dwa porty USB, nie wyposażono go też w Ethernet 

– będąc w mieszkaniu i pracując przy biurku, wolę korzystać z internetu przewodowego, o ile 

mam taką możliwość. Chcąc podłączyć się do dysku z multimediami i Time Machine, muszę za-

jąć dwa porty komputera, HDMI do podłączenia się do monitora to kolejny przewód, do tego 

dochodzi zasilanie i głośniki. Teraz do podpięcia tego samego zestawu urządzeń wystarcza 

mi jeden kabel Thunderbolt, więc nie dość, że jest mi o wiele wygodniej, to na dodatek zysku-

ję kilka wolnych portów. O ile w przypadku komputera stacjonarnego można sobie pozwolić 

na stałe podłączenie wszystkich tych urządzeń, to już przy laptopie szybkie podpinanie pe-

ryferiów jest naprawdę dużym udogodnieniem. Prędkość magistrali Thunderbolt 2, równa 20 

Gb/s, jest wystarczająca do obsługi dwóch podłączonych do docka dysków, pendrive’a, a tak-

że przesyłania obrazu do monitora. Podczas wykonywania kopii Time Machine i przy jedno-

czesnym transferze danych z komputera na drugi dysk podłączony przez USB 3.0 nie zauważy-

łem żadnej różnicy w prędkości transmisji danych. 

Nic w tym jednak dziwnego, magistrala Thunder-

bolt 2 ma czterokrotnie wyższą przepustowość niż 

USB 3.0. Dock umożliwia podłączenie dwóch do-

datkowych ekranów. Port HDMI obsługuje rozdziel-

czość 4096×2160 pikseli przy odświeżaniu 24 Hz. 

Wyższe częstotliwości odświeżania dostępne są dla 

Elgato Thunderbolt 2 Dock

Urządzenie otrzymało też port 
HDMI, który obsługuje ekrany 
o rozdzielczości 4K.
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niższych rozdzielczości obrazu: dla 3840×2160 jest to 30 Hz, natomiast dla 2560×1600 i niższych 

wynosi ona już 60 Hz.

Do prawidłowej pracy wymagane jest zainstalowanie specjalnego oprogramowania. Umożliwia 

ono prawidłowe rozpoznawanie podłączanych urządzeń, obsługę USB 3.0 z pełną prędkością 

oraz równoczesne wysuwanie ich przed odłączeniem komputera od docka (co ważne, wysu-

wane są wtedy jedynie te urządzenia, które podłączono do docka, pozostałe, łączące się przez 

porty komputera, są dalej zamontowane). Brakuje mi jedynie opcji przypisania do tej ostatniej 

czynności skrótu klawiszowego, zdarza mi się bowiem dość często zabierać komputer z biur-

ka. To jednak drobiazg, wysunięcie wszystkich urządzeń to zaledwie dwa kliknięcia. Tak jak już 

wspominałem, dock zasila porty nawet po odłączeniu od komputera – szkoda, że aplikacja nie 

umożliwia zmiany tego ustawienia, by zasilanie włączane było tylko wtedy, gdy komputer jest 

podłączony.

Podłączanie kabli do komputera nie jest trudne, ale zajmuje czas. Jeśli robi się to kilka razy 

dziennie, to czynność ta staje się uciążliwa. Zastąpienie kilku przewodów jednym jest najzwy-

czajniej w świecie wygodne, daje też sporo dodatkowych możliwości, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

komputer nie ma zbyt wielu portów (a ostatnie komputery Apple mają ich nadzwyczaj mało). 

Nie zawiodłem się na docku Elgato – działa niezawodnie, pozwala mi też podłączyć wszystkie 

urządzenia naraz. Zabrakło mi w nim tylko wyłącznika, który wstrzymywałby zasilanie peryfe-

riów. To niby niewiele, ale znacznie ułatwiłoby mi to pracę.

Elgato Thunderbolt 2 Dock

pawelhac

Elgato Thunderbolt 2 Dock        

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6

Cena: 1049 zł
Dostępne w...

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.cortland.pl/elgato-thunderbolt-2-dock-z-kablem.html


WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Byłem bardzo ciekawy, co sobą reprezentuje „chiński iPhone”, czyli Xiaomi Mi 4. Biały model 

przyjechał i czym prędzej rozpakowałem go, pokazując to na żywo na Periscope – pytań od 

Was było sporo, ale nie na wszystkie udało mi się znaleźć odpowiedzi. Niestety ze względów 

osobistych nie miałem czasu przeprowadzić bardzo szczegółowego testu, ale mam pewne 

spostrzeżenia, które być może rozjaśnią niektórym w umysłach.
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XIAOMI MI 4
Xiaomi Mi 4



Oprogramowanie
Xiaomi to ewidentnie produkt przeznaczony przede wszystkim na rynek chiński. Już pierwsze 

minuty z telefonem mi to uświadomiły. Na wstępie zostałem poproszony o założenie konta 

w serwisie, którego nie znam, a zakładam, że to odpowiednik Google Play. Potem, przegląda-

jąc ustawienia oraz dołączone aplikacje producenta, zwróciłem uwagę na to, że nie wszystko 

jest przetłumaczone na język angielski – sporo pozycji było opisanych znakami, które popu-

larnie w Polsce określa się jako „krzaczki”. Parę dni później zostałem poproszony o aktuali-

zację telefonu, więc tak też zrobiłem. Po tym język automatycznie przestawił się na chiński 

i zmusiło mnie to do poszukania filmu na YouTubie, który poprowadziłby mnie krok po kro-

ku do jego zmiany ponownie na angielski. Był co prawda już nieaktualny – układ menu w tym 

czasie się zmienił – ale udało się!

Pomijając powyższe problemy, które nie były specjalnie irytujące, system operacyjny MIUI V6 

bazujący na Androidzie wygląda świeżo i jest prawdopodobnie najładniejszym „Androidem” na 

rynku. A przynajmniej tak brzmiałoby hasło reklamowe Carlsberga, gdyby to oni za niego od-

powiadali. Jest stosunkowo płynnie i poza drobnymi przeskokami od czasu do czasu, całość 

nie podnosiła mi tętna, a przynajmniej tak twierdzi Apple Watch. Czułem się w nim „bardziej 

w domu” po przesiadce z iOS-a niż na jakimkolwiek Androidzie wcześniej, niezależnie, czy był 

„czysty” od Google, czy z nakładką producenta.
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Na wstępie zostałem 
poproszony o założenie 
konta w serwisie, którego 
nie znam, a zakładam, że to 
odpowiednik Google Play.



Sprzęt
Mi 4 wyposażono w Snapdragona 801 – w środku ma cztery rdzenie Krait 400 i Adreno 

330 służy jako GPU. Ekran ma przekątną 5", wykonano go w technologii IPS, ma rozdziel-

czość 1080×1920 px i gęstość 441 ppi. Do tego dochodzą dwa aparaty – przedni 8 Mpix i tyl-

ny 13 Mpix z przysłoną f/1.8. Ten drugi wspiera nagrywanie wideo przy 2160/30p. Prąd za to 

dostarcza akumulator o pojemności 3080 mAh, a telefon ma 3 GB RAM-u i sprzedawany jest 

w wersji 16 lub 64 GB.

Konstrukcja telefonu przypomina mi większego iPhone’a 5s. Ma podobnie wyprofilowaną me-

talową ramkę, ale plastikowe plecki. Te ostatnie nie sprawiają zbyt dobrego wrażenia, ale do 

reszty nie mam większych zastrzeżeń – moje odczucia były lepsze niż po spotkaniu z Samsun-

giem Galaxy S5. Jedyna rzecz, która mnie denerwowała, to przycisk Sleep/Wake zaraz pod przy-

ciskiem regulacji głośności – wielu producentów tak robi i nie rozumiem tego zupełnie. Regu-

larnie się mylę i wyłączam ekran zamiast ściszyć głośnik… W sumie efekt osiągam zbliżony, ale 

niezupełnie o to mi chodzi.

Pierwsze wrażenia
O ile parametry techniczne brzmią imponująco, to z wydajnością jest różnie – przez więk-

szość czasu telefon działa bardzo sprawnie, ale czasami występują dziwne spowolnienia, 

których nie jestem w stanie wytłumaczyć. Nie muszą one wcale być spowodowane ani sys-

temem operacyjnym, ani telefonem – być może jakaś aplikacja psociła w tle. Ekran za to wy-

gląda bardzo dobrze. Niestety nie byłem w stanie dotrzeć do testów kalibracji kolorów, ale 

moja sztuka była dosyć neutralna – barwy nie były przesycone ani nie biły po oczach. Ocenia-
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jąc subiektywnie, po własnych fotografiach, byłem 

więcej niż zadowolony. Niestety nie udało mi się 

w końcu przeprowadzić wystarczająco dobrych 

testów wydajności baterii, aby wyrobić sobie zda-

nie na jej temat, ale przy moich zastosowaniach 

tragedii nie było – umiejscowiłbym Mi 4 gdzieś 

pomiędzy iPhone’em 6 i 6 Plus, ale bliżej mniejsze-

go brata.

Copycat
Mi 4 jest stosunkowo tanim telefonem z dosyć 

mocnym wnętrzem. Przy cenach w Polsce w re-

jonie 1500 zł trudno znaleźć cokolwiek innego, co 

zbliżałoby się do niego pod jakimkolwiek wzglę-

dem. Należy jednak pamiętać o niedokończonym 

tłumaczeniu systemu operacyjnego oraz o filozo-

fii chińskiej firmy, która zasłynęła z kopiowania nie 

tylko ubioru i stylu prezentacji Steve’a Jobsa. Nie 

dość, że strona internetowa firmy żywo przypo-

mina tę od Apple, a na stronie www telefonu Mi 

3 wykorzystano ikonę Aperture, to o Xiaomi nie-

dawno było głośno z powodu bezprawnego wy-

korzystania zdjęcia Javi Inchusta Gonzalez. Pro-

blem w tym, że zdjęcie było wykonane Nikonem 

D700 i zostało wykorzystane jako przykład zdjęć, 

Xiaomi Mi 4

Mi 4 jest stosunkowo tanim telefonem 
z dosyć mocnym wnętrzem. Przy 
cenach w Polsce w rejonie 1500 zł 
trudno znaleźć cokolwiek innego, 
co zbliżałoby się do niego pod 
jakimkolwiek względem.



które robi Mi 3. Później wnikliwi internauci znaleźli w „rolce aparatu” zdjęcia National Geo-

graphic i innych fotografów, które również pozyskano bez autoryzacji. Nie pomaga też fakt, 

że prezes Lei Jun ubiera się w niebieskie jeansy i czarny golf, a przy prezentacji chociażby Mi-

Band używa zwrotu „One more thing…”. Jednocześnie musimy pamiętać, że kultura w tej 

części świata jest zupełnie inna niż u nas czy w USA – kopiowanie nie jest widziane jako coś 

złego, podobnie jak chwalenie się bogactwem jest dobrze widziane i odbierane przez innych.

Wszystkimi kierują różne wartości 

i priorytety – jeśli macie do powyższe-

go obojętny stosunek i szukacie tanie-

go telefonu o topowej specyfikacji, to 

warto się zainteresować Mi 4, szcze-

gólnie przy cenie na poziomie półto-

ra tysiąca złotych. Jego najbardziej in-

teresującym elementem jest dla mnie 

ekran, a ten subiektywnie wypada 

bardzo dobrze. Telefon przy okazji 

świetnie leży w ręce, biorąc pod uwa-

gę jego duży ekran, a jego zwiększona 

grubość nie jest uciążliwa. Całość jest 

atrakcyjna wizualnie i osobiście najbar-

dziej nie podobały mi się jego plecki, 

na które i tak rzadko się spogląda.

Czyli „nie jest źle”!
Mi 4 znajdziecie w ofercie iSklep.com.

pl. Dziękuję im za dostarczenie urzą-

dzenia do testów. 

morid1n

Xiaomi Mi 4             

Dane techniczne:
• Producent: Xiaomi

• Model: Mi 4

• SoC: Qualcomm Snapdragon 
801 (quad-core, Krait 400)

• GPU: Adreno 330

• RAM: 3 GB

• Aparat:

•  tylny: 13 Mpix, f/1.8, 2160/30p

•  przedni: 8 Mpix, 1080/30p

• Wymiary: 139,2 × 68,5 × 
8,9 mm (wys. × szer. × gr.)

• Waga: 149 g

• OS: MIUI V6

• Akumulator: 3080 mAh

Cena: ok. 1500 zł
Dostępne w...
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http://www.twitter.com/morid1n
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://i-sklep.com.pl/product-pol-2966-Xiaomi-Mi-4-Bialy.html
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PNY 
WIRELESS MEDIA READER

MACIEJ SKRZYPCZAK

PNY Wireless Media Reader

Jednym z zarzutów stawianych iUrządzeniom jest to, że nie można do nich podłączyć 

pamięci zewnętrznych. Całe szczęście producenci akcesoriów starają się nam to 

umożliwić.
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Jednym z takich produktów jest wypust firmy PNY — Wireless Media Reader (PNY WMR). 

To czarne pudełko, niewiele mniejsze od talii kart, ma z tyłu dwa porty — micro-USB do ła-

dowania oraz standardowe USB, z przodu zaś slot na kartę SD. U góry znajduje się nato-

miast wklęsły włącznik oraz trzy diody sygnalizujące kolejno: stan baterii, połączenie z in-

ternetem oraz ustanowienie stanu sieci Wi-Fi.

Jak sama nazwa urządzenia wskazuje, nasze iUrządzenia łączą się z nim drogą radiową. 

Musimy się przyłączyć do utworzonej sieci PNY WMR, a do niego podłączyć pamięć maso-

wą w postaci karty SD, pendrive’a lub dysku. Warto w tym miejscu odnotować, że nośniki 

danych muszą być sformatowane jako FAT lub NTFS.

Oczywiście do przeglądania zawartości pamięci masowych 

potrzebna jest specjalna aplikacja — Wireless Media Reader 

– dostępna zarówno w App Store, jak i Play Store. Przyznać 

muszę niestety, że wygląda ona okropnie… Interfejs przy-

PNY Wireless Media Reader

Przyznać muszę niestety, że 
wygląda ona okropnie…

https://itunes.apple.com/pl/app/wireless-media-reader/id860015951?mt=8&at=11lHMTt
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wodzi z grubsza czasy przed iOS 7, co nie byłoby 

złe, gdyby nie fakt, że wszystkie przyciski są dość 

małe, jakby nieprzygotowane z myślą o dotyku.

Pomińmy jednak dalszy opis wyglądu tej apli-

kacji. Oczywiście, by z niej skorzystać, musimy 

uprzednio ustanowić połączenie bezprzewodo-

we z samym urządzeniem. Wtedy otrzymamy 

dostęp do dwóch głównych miejsc — przeglą-

darki lokalnej oraz pamięci masowej. Oczywi-

ście służy to głównie do transferu danych. Część 

z plików możemy otworzyć bezpośrednio z pa-

mięci. Są to na przykład filmy, muzyka, obra-

zy czy dokumenty Office. Możemy je podejrzeć. 

Aplikacja mimo swojego wyglądu pozwala na 

dodane w iOS 8 udostępnianie plików do róż-

nych aplikacji, więc nie musimy kończyć tylko na 

samym odczycie danych. To jest dobre zwłasz-

cza w przypadku plików, które nie są obsługiwa-

ne przez aplikację Wireless Media Reader. Mu-

simy je tylko wtedy zgrać na pamięć naszego 

iUrządzenia i dopiero stamtąd otrzymamy moż-

liwość udostępnienia pliku innej aplikacji, np. 

obraz PSD otworzymy w Pixelmatorze. Warto 

również zauważyć, że z zasobów udostępnionej 

pamięci podłączonej do PNY WMR może bez za-

kłóceń korzystać do pięciu urządzeń.

PNY Wireless Media Reader

Z zasobów udostępnionej 
pamięci podłączonej do PNY 
WMR może bez zakłóceń 
korzystać do pięciu urządzeń.

https://itunes.apple.com/pl/app/pixelmator/id924695435?mt=8&at=11lHMTt
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PNY Wireless Media Reader       

• Design: 5/6 (urządzenie) 2/6 (aplikacja)

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 3/6

Cena: 259 zł
Dostępne w...

PNY Wireless Media Reader

PNY Wireless Media Reader to nie tylko bezprze-

wodowy czytnik. Drugim trybem tego urządzenia 

jest tryb power banku. Wbudowana bateria o po-

jemności 2000 mAh pozwoli na podładowanie do-

wolnego urządzenia mobilnego. Jest to zdecydo-

wanie przydatna opcja w sytuacjach awaryjnych.

Podsumowując, PNY Wireless Media Reader to 

przydatne urządzenie w sytuacji, gdy na przykład 

potrzebujemy zgrać zdjęcia z iUrządzenia lub po-

brać z pamięci masowej potrzebne pliki, które 

możemy później wykorzystać do dalszej obrób-

ki. Gdyby nie koszmarnie zaprojektowana apli-

kacja, korzystanie z tego produktu byłoby o wie-

le przyjemniejsze. Całe szczęście, że nadrabia ona 

funkcjami. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 

urządzenie może również pełnić funkcję awaryj-

nej zewnętrznej baterii.

PNY Wireless Media Reader dostępny jest w dys-

trybucji PowerSales w cenie 259 zł.

mcskrzypczak

http://www.twitter.com/mcskrzypczak


http://paweljonca.etsy.com
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Po ostatniej aktualizacji aplikacja App Store pojawiła się po polsku. 

Oprócz Polski, aplikację w swojej wersji dostali też użytkownicy 

z Czech, Węgier oraz Norwegii. W aplikacji możecie zarządzać swoimi 

zamówieniami ze sklepu Apple Store Online, robić zakupy, wyszukać 

najbliższy sklep Apple, w tym polskie APR, czyli iSpot lub Salon Cortland 

i umówić się na wizytę w Genius Bar. Pojawienie się tej aplikacji 

w naszym sklepie może oznaczać, że kiedyś pojawi się u nas stacjonarny 

Apple Store, ale równie dobrze może oznaczać coś odwrotnego.

Cena: za darmo       Pobierz

APPLE STORE

To chyba najbardziej znana gra na świecie. Kulka, ścigana przez 

włochate, potworne stworki, ma już… 35 lat. Czyli ta kultowa gra 

firmy Namco jest prawie w moim wieku. Trudno w to uwierzyć, bo 

jest dużo bardziej grywalna niż wiele nowych pozycji. W edycji na 35. 

urodziny dostaniemy wiele nowych plansz. Dziesiątki godzin świetnej 

zabawy. Dla mojego pokolenia to gra dużo ważniejsza niż Wiedźmin 

3: Dziki Gon! Jeśli nie jesteście z mojego pokolenia i nie wiecie, o czym 

piszę, to powinniście przynajmniej spróbować.

Cena: 4,99 euro; wersja demo: za darmo       Pobierz

PAC-MAN

https://itunes.apple.com/pl/app/apple-store/id375380948?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/pac-man/id281656475?l=pl&mt=8at=11lHMT
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Pierwszym naprawdę odjechanym zegarkiem było Casio 

z kalkulatorkiem. Chyba każdy z pokolenia lat 70. ubiegłego wieku 

miał taki zegarek. Teraz możecie sobie przypomnieć, jak to było 

dzięki aplikacji Geek Watch dla Apple Watch. To, co zobaczymy 

na ekranie naszego zegarka, wygląda dokładnie tak samo, jak 

zapamiętałem zegarek, który dostałem na komunię. Jest też 

prawie tak samo mało użyteczne. W małe przyciski trudno było 

trafić i tu jest identycznie. Jeśli jednak się zdecydujecie na tę 

aplikację, to możecie też zagrać w pierwszą na świecie grę dla 

zegarków, czyli kto szybciej wystartuje i zatrzyma stoper.

Cena: 0,99 euro      Pobierz

GEEK WATCH

Jeśli jednak kalkulator w zegarku, to CalcBot. Jest to doskonały 

kalkulator dla iPhone’a, który doczekał się równie doskonałej 

wersji dla Apple Watch. Tutaj klawisze są duże, łatwo w nie 

trafić, a interfejs wygląda na przemyślany. Oprócz obliczeń 

matematycznych, w których mamy dostępne cztery 

podstawowe działania, aplikacja powala także na przeliczanie 

podstawowych jednostek, takich jak kilometry na mile, euro 

na dolary czy też kilogramy na funty. To moim zdaniem 

najlepszy kalkulator dla Apple Watch. Marzy mi się, aby 

takie programy kiedyś działały na zegarku, bez konieczności 

połączenia z telefonem.

Cena: za darmo      Pobierz

CALCBOT

https://itunes.apple.com/us/app/geek-watch-retro-calculator/id985804550?mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/calcbot-intelligent-calculator/id376694347?l=pl&mt=8at=11lHMT
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Jestem ogromnym wielbicielem prasy. Czytam wszystko, no, 

prawie wszystko, ale to, czego nie czytam i o czym nie myślę, 

nie jest dostępne w Issuu. Issuu to platforma dla wydawców 

prasy, gdzie mogą umieszczać swoje magazyny całkowicie za 

darmo. Za darmo można je też czytać. Aplikacja jest wzorowo 

zaprojektowana i koncentruje się na łatwym wyszukiwaniu 

i późniejszym czytaniu publikacji. Aktualnie w systemie jest 

18 milionów publikacji w 30 językach, a dziennie dodawane jest 

20 tysięcy nowych. To naprawdę niesamowite, ile wiedzy jest 

aktualnie dostępnej całkowicie za darmo, dla każdego, wszędzie.

Cena: za darmo           Pobierz

ISSUU: A WORLD OF MAGAZINES

Gry i programy z App Store

Ja nie przepadam za Widgetami z Centrum powiadomień, 

ale wiem, że wiele osób je uwielbia. Pewnie właśnie dla nich 

powstał pakiet Orby Widgets, zawierający w jednym programie 

te, które są najbardziej potrzebne. Łącznie jest ich 12, a baczniej 

należałoby się przyjrzeć kilku. Konwerter jednostek, kalkulator, 

skróty do aplikacji, zużycie pakietu danych, informacje o pamięci, 

sieci oraz wiele więcej. Wszystko podane w bardzo ładnej, 

przystępnej formie.

Cena: za darmo              Pobierz

ORBY WIDGETS

norbertcala

https://itunes.apple.com/pl/app/issuu-world-magazines.-free./id914453825?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/orby-widgets-to-make-notification/id936035527?l=pl&mt=8at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala


http://nozbe.com
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Highball to kolejna piękna aplikacja od 

Studio Neat – zespołu odpowiedzialnego 

między innymi za Glifa i wiele innych 

akcesoriów oraz aplikacji. Tym razem wcielają 

użytkownika w barmana, a zbiorem jego 

przepisów na różnej maści drinki staje się 

właśnie Highball.

Program jest banalnie prosty, a zarazem prze-

pięknie zaprojektowany. Naszym głównym in-

terfejsem stają się karty, poukładane trochę jak 

w Passbooku, na których przetrzymywane są po-

brane z internetu przepisy. Możemy również do-

dawać własne. Te dwie możliwości pokazują, jak 

dobrze przemyślana jest aplikacja.

Dodawanie drinków
Tworząc przepis, mamy możliwość ustawienia 

absolutnie wszystkiego. Koloru karty, szklan-

ki oraz jej kształtu, tego, czy znajduje się w niej 

lód czy nie (i jaki!) oraz dodatki – jak na przy-

kład kawałek cytryny lub palemka. Sama edycja 

wyglądu szklanki z drinkiem jest przyjemnością, 

a jej możliwości przeogromne. Dopisywanie 

HIGHBALL 
– ZOSTAŃ BARMANEM

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

http://www.studioneat.com


   /   PROGRAMY   /   138

składników oraz sposobu ich przygotowania 

jest równie proste.

Drinki można również importować do aplika-

cji na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest dostęp 

do ogromnej bazy twórców oraz różnych źródeł 

z internetu, które są zaimplementowane w pro-

gramie. Na liście mamy nawet dostęp do współ-

dzielonych drinków przez innych użytkowników 

Twittera – program sam go przeszukuje. Bajka!

Dzielenie się
Każdy użytkownik może też eksportować swo-

je lub cudze drinki, celem ich archiwizacji lub po-

dzielenia się ze znajomym. Przy tym kroku two-

rzy się piękna grafika w postaci karty, która jest 

podbita kodem QR. Jeśli jednak to my znajdzie-

my przepis od innego użytkownika Highball i/lub 

on prześle nam taką kartę, to program rozpozna 

ją dzięki kodowi QR i zaimportuje do aplikacji (na 

przykład z Rolki Aparatu). Ponownie: bajka! To 

chyba pierwsze wzorowe wykorzystanie kodów 

QR, jakie widziałem.

Warto!
Program jest darmowy (a szkoda – chętnie za-

płaciłbym za niego), więc nie ma specjalnie nad 

czym się zastanawiać. Dotyczy to również absty-

nentów – Highball można używać do przepisów 

na różne shake’i lub po prostu drinki bezalkoho-

lowe, których jest przecież mnóstwo.

Highball – iPhone – za darmo

Highball – zostań barmanem

morid1n

https://itunes.apple.com/pl/app/highball-share-collect-cocktail/id973319934?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n
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Odkąd w moim życiu pojawił się Fuji X100T z opcją korzystania z elektronicznej migawki, 

zacząłem nim robić filmy poklatkowe. To sposób składania filmów z pojedynczych zdjęć, 

robionych w równych odstępach czasu.

Dla przykładu, jeśli chcę godzinny zachód słońca uchwycić na filmie, to musiałbym nakręcić go-

dzinny film. W przypadku filmu poklatkowego wystarczy wykonać wybraną liczbę zdjęć w sta-

łych odstępach czasu i potem je połączyć w całość. Dzięki temu godzinne przedstawienie może 

zostać przyśpieszone w specyficzny sposób, do na przykład kilkunastu sekund.

Jeśli chcemy wyliczyć, ile potrzebujemy zrobić zdjęć do filmu poklatkowego, potrzebujemy tro-

chę danych – takich jak chociażby wynikowy czas filmu, ile klatek na sekundę ma nasz projekt 

oraz długość trwania fotografowanego zjawiska. Można to robić na piechotę i tak dotychczas 

TIMECALC

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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robiłem, ale postanowiłem zrobić zestawienie naj-

lepszych kalkulatorów do tego celu z App Store. 

Niestety plan się zupełnie nie powiódł, ponieważ 

znalazłem tylko jedną aplikację, która była dostoso-

wana do ekranów iPhone’a 6 i 6 Plus − TimeCalc. Na 

szczęście jest świetna.

Program jest banalnie prosty, czyli dokładnie taki, 

jak lubię, a przy tym bardzo atrakcyjny. Składa się 

z zaledwie dwóch ekranów, gdzie na pierwszym 

wprowadzamy potrzebne dane do obliczeń, a na 

drugim mamy listę prostych i często zapominanych 

porad – zapewne ukłon od autora dla początkują-

cych. Na pierwszym ekranie wystarczy podać ocze-

kiwaną przez nas liczbę klatek na sekundę, długość 

fotografowanego wydarzenia i długość wynikowe-

go klipu. Potem już wystarczy wcisnąć „Calculate”, 

aby program przeniósł nas na stronę z wynikami. 

Dla przykładu, przy projekcie 25 fps, minutowym 

wydarzeniu i wynikowym klipie o długości 20 se-

kund TimeCalc wyliczył, że potrzebuję wykonać 

500 zdjęć, co 0,12 sekundy każde. To troszkę niereal-

ne, ale przy wydłużeniu czasu fotografowania wy-

darzenia do godziny interwał wynosi 7,2 sekun-

dy, co jest już wykonalne. Niestety wiele aparatów 

ma nastawy tylko na pełne sekundy, bez ułamków, 

więc trzeba na to wziąć odpowiednią korektę.

TimeCalc – iPhone – 0,99 euro

morid1n

TimeCalc

https://itunes.apple.com/pl/app/id938187716?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n
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W zeszłym roku Marek Moi zaprosił użytkowników iPhone’ów i iPadów w najcudowniejszą 

podróż, jaką można sobie wyobrazić. Dzięki niemu mogliśmy doświadczyć wyjątkowych 

fotografii Krzysztofa Onikijuka, który udał się w świat Żubrów. Do dzisiaj dobrze posiedzieć przy 

Bison Bonasus.

W tym roku Marek stworzył proste i piękne narzędzie dla iPhone’ów i iPadów, służące do poka-

zywania innym ludziom, o co nam właściwie chodzi. Próbowaliście czasami wytłumaczyć coś 

na odległość? Wskazać coś interesującego na fotografii lub screenie, kiedy druga osoba kom-

pletnie nie miała pojęcia, o co Wam chodzi? To aplikacja dla Was.

Ten program ma u mnie szczególne miejsce w sercu, ponieważ miałem w niego maluteńki, ma-

ciupeńki wkład. Któregoś dnia marca, bliżej końca (marca, nie dnia; 22.03 o 11:14 dla ciekawskich), 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

POINTOUT 
– HISTORIA PALETKI DO PING-PINGA 
I DEBIUTU APLIKACJI W APP STORE
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otrzymałem SMS-a z pytaniem o ocenę ikony, która 

była oznaczona hashtagiem #tajne/poufne.

– Paletka do ping-ponga lub tenisa – odpowiedzia-

łem szybko i zdecydowanie.

– Szlag, jak mój syn – odpisał Marek.

– Ping-pong nie zna granic wiekowych – odparłem 

całkiem poważnie.

Następnie zapytałem Marka o to, co ten program 

ma robić. Wytłumaczył mi i nawet szybko pojąłem, 

o co mu chodzi, ale wtedy jeszcze nie miałem po-

jęcia, jaką ostateczną formę przyjmie aplikacja. Za-

nim jednak do tego doszło, wdaliśmy się w dysku-

sję na temat cen w App Store. Przytoczyłem mu 

cytat Johna Grubera wypowiedziany przy okazji 
wydania kolejnej wersji Vesper:

(…) we’re going to charge something sane or die 

trying. We tried following the iOS App Store trend 

by pricing Vesper at just $2.99 for months. It didn’t 

work. Prices like that are not sane, and not sustaina-

ble, at least for well-crafted productivity apps. So Q 

Branch is drawing a line in the sand, and we hope 

other iOS developers will follow.

Wiem, ile pracy człowiek wkłada w napisanie pro-

gramu i obawiałem się, że Marek w końcu zniechęci 

się platformą iOS – nie mogłem do tego dopuścić, 

bo bardzo cenię jego twory. Czuć w nich indywidu-

alny styl, który wyróżnia się na tle innych progra-

mów. Problem z deweloperami jest taki, że jeśli nie 

zarobią wystarczająco dużo, to nie będą mieli mo-

tywacji, aby uaktualniać swoje aplikacje o nowe 

funkcje, rozdzielczości czy chociaż kompatybilność 

z kolejnymi wersjami iOS. Temat w każdym razie 

Marek obrał inną drogę, bo pije 
dużo kawy. Możecie mu ją postawić 
– od ristretto, przez espresso 
doppio, aż do espresso trippio.

PointOut – historia paletki do ping-pinga i debiutu aplikacji...

http://daringfireball.net/linked/2015/02/27/vesper-2005
https://itunes.apple.com/pl/app/vesper/id655895325?mt=8
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odłożyliśmy i przeszliśmy do rozmowy na temat na-

zwy tego nowego przedsięwzięcia.

– Deetl – zasugerował Marek.

– Show Detail, Display, Present, Exhibit, Zoom, 

Zoom In, Pixel Zoom… – szybko zripostowałem. 

Jego propozycja nie przypadła mi do gustu. Za 

krótko, za mało opisowo.

– Zoom.me zajęte! – odparł.

– Show Off, Make Clear, Point Out… – zasugerowa-

łem, zastanawiając się nad czymś wyjątkowym.

– Nooo, Point Out do mnie przemówił! – krzyknął, 

po czym zażartował. – Będziesz w creditsach.

Ta nazwa do mnie wtedy jeszcze nie przemówiła, 

ale lepsze to niż „Deetl”… A creditsy? Żarcik!

Chwilę później otrzymałem nowego screena z iko-

ną podpisaną „PointOut”. Nazwy nie komentowa-

łem, ale ikonę już tak.

– Balon na złamanym kijku. Ale kreskę dałbym 

bez załamania chyba. Może jakiś kołowy gra-

dient na kółku delikatny? Żeby symbolizował lupę? 

– rzuciłem.

– Aha, bo kojarzy ci się z lupą. Ja mam wizję takiego 

technicznego odnośnika – mała kropka na końcu li-

nii! – odpisał Marek.

– Widzę balon. Balon widzę! :-) – odpowiedziałem.

Na szczęście Marka szwagierka ma większy dar 

przekonywania niż ja – jak zobaczyła tę ikonę, to 

powiedziała mu, co o niej sądzi. Marek przekazał mi 

jej spostrzeżenia…

– Muszę zmienić. Szwagierka zerknęła i powiedzia-

ła: plemnik – powiedział ze smutkiem w głosie.

PointOut – historia paletki do ping-pinga i debiutu aplikacji...
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Dalszego ciągu naszych rozmów nie będę przytaczał, bo najważniejsze zostało osiągnięte. Nie 

będzie ani paletki do ping-ponga, ani plemnika – sukces gwarantowany!

Co tu się dzieje?!
PointOut to prosty program z podziałem na dwa lub więcej pól. Założenie jest proste – w jed-

no z nich (domyślnie to większe) wstawiamy na przykład zdjęcie lub screenshota i wskazuje-

my na nim detal, który nas interesuje. Pojawi się w tym miejscu stosowna strzałka, a wyszcze-

gólnione miejsce pojawi się w powiększeniu w innym polu. Można je przybliżać lub oddalać 

oraz manipulować na kilka innych sposobów. Samych strzałek jest kilka rodzajów, jest możli-

wość blokady przesuwania zdjęcia, obrotu całości i wiele więcej.

Program składa się z czterech elementów – główna część to wspomniany kwadrat, w którym 

umieszczamy zdjęcie i wskazujemy na nim to, co nas interesuje. Poniżej jest pole do przesuwa-

nia lewo/prawo, celem zbliżenia lub oddalenia interesującego nas fragmentu. Na samym dole 

jest pasek z opcjami: dodawanie nowych zdjęć, zmiana układu, narzędzia i możliwość współ-

dzielenia się finalnym produktem. Najciekawsze są dostępne layouty oraz narzędzia – to tam 

decydujemy, ile rzeczy chcemy wyszczególnić (obecnie od jednego od trzech) oraz jak mają 

wyglądać strzałki, czy tło ma być rozmyte (przy jednym z layoutów), kolor ramki i tak dalej.

Finalnie jednak otrzymujemy obrazek, który możemy zapisać do Zdjęć lub wysłać gdziekolwiek 

chcemy za pomocą systemowych Share Sheets – mailem, na Twittera, Facebooka czy innego 

Pinteresta. Podstawowe funkcje programu są darmowe, ale dodatkowe layouty (a jeden z nich 

w szczególności warto mieć, bo pięknie rozmywa tło!) kosztują.

Ile? Kawę. Po prostu kawę.
Swego czasu wspominałem o tym, jak bardzo podoba mi się pomysł wprowadzenia słoika na 

napiwki w program Pedometer++ – dzięki niemu każdy użytkownik może w każdej chwili po-

dziękować deweloperowi. Więcej niż raz. Marek obrał inną drogę, bo pije dużo kawy. Możecie 

mu ją postawić – od ristretto, przez espresso doppio, aż do espresso trippio. Jak chcecie, to na-

wet codziennie! Zaleta takiego rozwiązania jest dwutorowa – Wy odblokowujecie sobie wszyst-

kie funkcje programu, a Marek będzie na tyle trzeźwy, że nie przestanie jej rozwijać.

Liczę na to, że Marek zachęcony sukcesem wprowadzi kolejne układy i narzędzia – potencjał jest!

PointOut – iOS – za darmo

morid1n

PointOut – historia paletki do ping-pinga i debiutu aplikacji...

https://itunes.apple.com/pl/app/pedometer++/id712286167?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/id985172637?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


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

Czy jesteś gotowy na old schoolowy survival horror w stylu Silent Hill? Jeśli tak, to czeka Cię 

prawdziwa uczta! Bowiem Forgotten Memories to godny pretendent do miana najlepszego 

grywalnego horroru na iOS w 2015 r.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Mimo że nie jestem wielkim fanem gry-

walnych horrorów (może dlatego, że 

większość z nich nie dorasta do miana 

horroru), gdy tylko zobaczyłem pierwsze 

zwiastuny tej gry, wiedziałem, że muszę 

zagrać w Forgotten Memories. Najnow-

sza produkcja firmy Psychoz Interacti-

ve od samego początku wzbudzała moje 

niemałe zainteresowanie.

Gra cieni
Dlaczego? Otóż większość grywalnych 

horrorów – zwłaszcza tych na urządzenia 

mobilne – odpada już na samym począt-

ku ze względu na średniej jakości grafi-

kę. Niedopracowana, „sztuczna” niekiedy 

oprawa graficzna dość skutecznie potrafi 

popsuć odbiór gry, a już w szczególności 

tak pożądane uczucie strachu.

W tym wypadku jest jednak zupełnie 

inaczej. Wszystko to za sprawą rewela-

cyjnej oprawy graficznej gry, a w szcze-

gólności genialnej gry cieni. Sposób, 

w jaki ekipie Psychoz udało się odwzoro-

wać to, jak wygląda ciemne, opuszczone 

pomieszczenie, gdy oświetlimy je jedy-

nie światłem naszej latarki, jest po prostu 

mistrzowski.

Dodajmy do tego bardzo dobry podkład 

muzyczny, który inteligentnie buduje na-

pięcie nawet wtedy, gdy właściwie nic 

nadzwyczajnego się nie dzieje oraz inte-

resującą fabułę i mamy gotowy przepis 

na sukces.

Forgotten Memories: Alternate Realities

https://www.youtube.com/watch?t=169&v=eEeevL4239I
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Naprawdę trudno jest oddać samymi słowami to, jak odgłosy skrzypiących desek podłogi, 

połączone z przemykającym, dziwnym cieniem potrafią postawić nas w stan pełnej goto-

wości. O ile tylko posłuchasz rady twórców i postanowisz zagrać w grę w nocy, z założony-

mi słuchawkami, zauważysz, że Twoje serce bije nieco szybciej, a oddech staje się krótszy 

z powodu błahego cienia rzuconego przez latarkę podczas obracania się w miejscu. Gdy 

myślisz, że już możesz się uspokoić i iść naprzód, nagle okazuje się, że naprawdę cholernie 

przerażające jest to, co dopiero dostrzegłeś – na końcu korytarza, którym masz iść, niewy-

raźny cień siedzącego dziecka, śpiewającego coś pod nosem i bawiącego się nożem.

Psychologiczny horror z elementami układanki
Gra osadzona jest w opuszczonym od lat zakładzie psychiatrycznym, wypełnionym lal-

kami, manekinami i mnóstwem świec, do którego to przybywa nasza główna bohater-

ka o imieniu Rose. Szukając zaginionej dziewczynki (Eden), będzie musiała skonfrontować 

swoje najgłębsze lęki, aby odsłonić tajemnicę przerażającego śledztwa.

Zamknięta w niekończącej się tragedii, która została „zamrożona w czasie”, Rose będzie 

krok po kroku odkrywać przerażającą historię morderstwa pielęgniarki, „znikających pa-

cjentów” czy psychopatycznych lekarzy. Fabuła gry, choć nie jest idealna, świetnie pomaga 

Forgotten Memories: Alternate Realities
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nadać charakter i duszę miejscu, w którym się znaleźliśmy, dodatkowo motywując nas do 

szybszego wydostania się z tego zapomnianego przez świat ośrodka.

Od ideału jeden krok
Jak przystało na tzw. survivalowy horror, w grze nie unikniemy walki z ożywającymi mane-

kinami, nawiedzonymi lalkami czy innymi upiorami. W tym momencie niestety uwydatnia 

się nam największa słabość gry. O ile system kontroli postaci jest generalnie OK i w zupeł-

ności wystarcza do sprawnego przemieszczania się po labiryncie korytarzy i zamkniętych 

pokoi, o tyle w momencie walki zdecydowanie ujawniają się jego braki i niedokładności.

Nie byłoby w tym właściwie jakiegoś większego problemu, gdyby nie to, że nasze postę-

py w grze możemy zapisać jedynie w wybranych lokalizacjach. A dokładniej – w miejscach, 

gdzie znajdziemy… działający komputer, dodatkowo używający czegoś tak prehistorycz-

nego jak dyskietka. Jeśli więc połączymy ze sobą ograniczenie dostępu do zapisywania 

gry oraz nieprecyzyjną kontrolę, które w momencie walki z większą liczbą wrogów mogą 

łatwo sprawić, że zginiemy, szybko może okazać się, że będziemy musieli powtórzyć ostat-

nie pół godziny grania, bowiem nie mieliśmy jak wcześniej zapisać naszych postępów.

Forgotten Memories: Alternate Realities
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Ponowne przechodzenie tych samych lo-

kalizacji nie tylko wydłuża sztucznie czas 

rozgrywki; jest też zdecydowanie mniej 

straszne i nieco psuje tak mozolnie budo-

wane uczucie grozy i strachu. Osobiście 

brakuje mi też możliwości synchronizacji 

postępów w grze między różnymi urzą-

dzeniami. Choć grę możemy teoretycz-

nie skończyć w jeden dłuższy wieczór, to 

trudno mi było takowy znaleźć. Musia-

łem więc odkładać dalszą grę na chwilę, 

w której akurat będę miał czas, aby usiąść 

i pograć na iPadzie.

Na słowa pochwały zasługuje natomiast 

inteligentne rozdzielenie poziomów trud-

ności rozgrywki. Polega ono bowiem na 

zwiększeniu samego realizmu rozgryw-

ki, a nie tylko liczby wrogów, z jakimi 

przyjdzie nam się zmierzyć. Dla przykła-

du – na poziomie łatwym możemy zapi-

sać grę przy niemal każdym komputerze, 

bez konieczności szukania dyskietek. Do-

datkowo nasza latarka zawsze ma pełną 

baterię. Poziom normalny działa już zu-

pełnie inaczej. Baterie w latarce z czasem 

zaczną się wyczerpywać, a stan gry mo-

żemy zapisać tylko wtedy, kiedy znajdzie-

my działający komputer i będziemy mieć 

dyskietkę, na której chcemy go faktycz-

nie zapisać.

Co ciekawe, autorzy gry pracują już po-

dobno nad trybem „trudnym”, który 

może być ciekawym wabikiem, zachę-

cającym nas do ponownej rozgrywki. Ja 

Forgotten Memories: Alternate Realities
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osobiście szczerze polecam Wam grę w trybie 

normalnym. Uczucie, kiedy w podziemiach bu-

dynku wyczerpuje nam się bateria od latarki, jest 

właściwie niezastąpione! 

Podsumowanie
Mimo swoich kilku drobnych wad Forgotten 

Memories to świetna pozycja. Gra bardzo inte-

ligentnie i skutecznie wraca do korzeni klasycz-

nych serii survival horrorów z lat 90. Mamy tu 

więc system zapisywania gier jak w Resident Evil 

czy klimat znany nam z serii Silent Hill. Mamy też 

fantastyczną oprawę graficzną z mistrzowskim 

zastosowaniem gry cieni i światła, które w po-

łączeniu z dobrze dobraną oprawą muzyczną 

tworzą iście makabryczny klimat. Twórcom gry 

na pewno udało się stworzyć produkt intrygu-

jący, a przedstawiony w nim świat jest na swój 

chory sposób nawet wciągający. Trzeba jed-

nak jasno stwierdzić, nie jest to pozycja dla ludzi 

o słabych nerwach.

Forgotten Memories:   
Alternate Realities             

• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 5/6
Plus:
• Genialna grafika i gra cieni
• Muzyka i odgłosy budujące 

ciągły stan napięcia
• Potrafi przestraszyć nie na żarty!
Minusy:
• Brak synchronizacji postępów 

między urządzeniami
• Niedopracowany system walki
Cena: 4,99 euro
Trailer 
Link do sklepu
Oficjalna strona
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https://www.youtube.com/watch?t=169&v=eEeevL4239I
https://itunes.apple.com/pl/app/forgotten-memories-alternate/id834715612?mt=8
http://www.forgottenmemoriesthegame.com/


www.iphotobook.pl Poleca:

✔ zeskanuj je

✔ wyślij gotowy plik do nas, a my go wydrukujemy

✔  za pomocą programu iPhoto stwórz samodzielnie

projekt albumu np. w stylu retro

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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WYSZUKIWANIE APLIKACJI 
ZA POMOCĄ SPOTLIGHT

MACIEJ SKRZYPCZAK

Podobnie jak w OS X, również iOS został wyposażony w bardzo przydatne narzędzie, 

jakim jest Spotlight. Bardzo ułatwia ono choćby uruchamianie aplikacji, wystarczy tylko, że 

podamy ich nazwę.

Tips&Tricks 

Jak wiadomo, w widoku naszego ekranu widać tylko skrócone nazwy aplikacji. 

Spotlight umożliwia jednak wyszukiwanie po ich pełnych nazwach.

Na przykład takie aplikacje jak Spotify czy Screens widnieją właśnie w ten spo-

sób na homescreenie, ale ich pełne nazwy to odpowiednio:

• Spotify Music

• Screens VNC – Control your computer remotely

Gdy użyjemy któregoś ze słów zawartych w nazwie, Spotlight wskaże właśnie tę 

aplikację w wynikach.

W niektórych przypadkach pozwala to skrócić czas odnalezienia szukanej aplikacji.

mcskrzypczak

https://itunes.apple.com/pl/app/spotify-music/id324684580?mt=8&uo=4&at=11lHMTt
https://itunes.apple.com/pl/app/screens-vnc-control-your-computer/id400012962?mt=8&uo=4&at=11lHMTt
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
JAK NIE KUPIĆ iWATCHA

KINGA OCHENDOWSKA

Rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, kiedy chcemy oprzeć się potrzebie 

kupowania nowych gadżetów.

#lifehacker - Jak nie kupić iWatcha

Kiedy Apple przedstawiło aWatcha, publicznie oświadczyłam, że będzie to pierwszy produkt, 

który kupię w dniu premiery. Z czasem ogarnęły mnie jednak wątpliwości i zaczęłam szu-

kać powodów, dla których lepiej byłoby poczekać z zakupem. Problem w tym, że rozsądek 

swoje a lśniący, nowy gadżet swoje. A do tego czas realizacji zamówienia staje się coraz krót-

szy… Co jakiś czas przypominam sobie więc, dlaczego postanowiłam się wstrzymać. Ponie-

waż nie jestem wyjątkiem i wielu z Was dosięgają podobne rozterki, postanowiłam przedstawić 

krótką listę powodów, dla których warto poczekać z zakupem zegarka. Oto ona.

1.  Pierwsza generacja jest dla geeków
W przypadku każdego produktu pierwsza generacja to produkt testowy, wypuszczony na ry-

nek dla szerokiej grupy beta testerów. Druga generacja, pozbawiona najbardziej uciążliwych 

wad i wzbogacona o oczekiwaną funkcjonalność, jest dla użytkowników.

2. Bateria jest słaba
O ile fanatycy będą się ze mną spierać, zegarek, który trzeba ładować codziennie, a nawet 

– o zgrozo! – doładowywać w ciągu dnia, nie jest produktem funkcjonalnym.

3. I będzie jeszcze gorzej
Powszechnie wiadomo, że sprawność działania baterii spada w czasie użytkowania. Ledwo wy-

starczająca bateria po pół roku może okazać się baterią zupełnie niewystarczającą.

4. Nie znamy okresu życia produktu
Nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, co jaki czas Apple będzie wypuszczało nowe modele 

zegarka. Przy okresie dwuletnim można spokojnie kupić pierwszy model. Przy okresie rocznym 

rozsądne wydaje się poczekanie na model wolny od wad okresu dziecięcego.
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5. Aplikacje firm trzecich są słabe
Nie mając do dyspozycji fizycznego produktu, twórcy aplikacji nie zdołali dopasować swoich 

programów do oczekiwań użytkowników. Zanim rynek zorientuje się, czego oczekują posiada-

cze zegarka, minie sporo czasu. Dla nas jest to czas na zastanowienie się, jak bardzo chcemy ku-

pić zegarek i zorientowanie się, czy ma on wady dyskwalifikujące produkt w naszych oczach.

6. Zegarek działa wolno
Lagowanie programów to spora bolączka dla tych, którzy oczekują sprawnego funkcjonowania 

zegarka. Oczywiście, w wielu przypadkach jest to wina deweloperów, jednak warto poczekać 

na bardziej dopracowany, szybszy model.

7.  Funkcje fitnessowe pożerają baterię
Poza informacjami i notyfikacjami, Apple Watch to zegarek, który ma mierzyć naszą aktywność. 

Co z tego, jeśli kilkugodzinny spacer na wolnym powietrzu potrafi zjeść połowę baterii?

8. Apple Watch nie mierzy snu
Nic dziwnego, skoro musimy go podłączać do ładowania na noc. Raczej nie spodziewam 

się wprowadzenia tej funkcji bez zmian hardware’owych.

9. Zacinająca się koronka
Koronka zegarka jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia, które powodują, że obraca 

się z trudem. W celu ich usunięcia, należy włożyć zegarek pod bieżącą wodę. Zawał serca 

gwarantowany!

10. Wadliwy taptic engine
Taptic engine produkują dwie firmy – w Japonii i w Chinach. Jak się okazało, chiński producent 

wypuścił wadliwy produkt, co dodatkowo wpłynęło na opóźnienia w dostarczaniu zegarka. Nie 

wiadomo też, czy i ile wadliwych zegarków trafiło na rynek.

11. Nie można go kupić od ręki
Chociaż czas oczekiwania ciągle się zmniejsza, na dostawę nadal musimy poczekać kilka tygodni.

Tak to sobie tłumaczę za każdym razem, kiedy odwiedzam stronę Apple i kursor zawiesza 

się nad przyciskiem zamówienia. Jeśli macie jeszcze inne argumenty na „nie” – podzielcie się ze 

mną. Każda cegiełka się liczy!

santee76

#lifehacker - Jak nie kupić iWatcha

http://www.twitter.com/santee76
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AVENGERS: 
CZAS ULTRONA

JAN URBANOWICZ

Powiedzmy sobie szczerze, jak w większości przypadków, filmy Marvela albo 

się lubi, albo nie. Albo kupujemy całą tę konwencję i formę, albo nie. Ja nale-

żę do tych osób, które przy każdym seansie wiercą się z podniecenia w fote-

lu i pomimo tego, że jestem świadom głupoty i absurdów bijących do mnie 

Odkąd Disney nabył prawa do wytwórni filmowej Marvela, co rok swoimi 

produkcjami miażdży konkurencję w kinach. Każdy z ich filmów okazuje 

się wielkim kasowym hitem i niemal każdy bije jakiś rekord. W tym roku 

najbardziej wyczekiwanym ich tytułem był „Avengers: Czas Ultrona”. 

Czekałem i ja. Czy warto było? Oj tak!

     

https://www.youtube.com/watch?v=cjF9-9Sysgs
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z ekranu, to za każdym niemal razem mam dwie godziny znakomitej rozrywki. 

Kiedy około siedmiu lat temu na ekrany kin wszedł pierwszy „Iron Man”, wie-

działem, że coś w kinie superbohaterskim się zmieniło. Zmieniło i nigdy już nie 

pozostanie takie samo. Późniejsze produkcje takie jak „The Incredible Hulk”, 

„Thor” czy „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie” tylko to potwierdzały i przygo-

towywały nas na ten wielki plan Marvela, jakim było stworzenie monumen-

talnego filmowego uniwersum, które miało nas bawić w kinie jeszcze przez 

wiele, wiele lat. I ten plan jest cały czas skrupulatnie realizowany; najpierw po-

znaliśmy każdego członka drużyny Avengers w osobnych filmach, później mie-

liśmy jeden, który scalał całą załogę, by następnie znów móc ich oglądać w so-

lowych misjach. Nadszedł więc czas na kolejny film, w którym wszyscy się 

spotkają i znów będą mogli stawić czoła złu, które się na nas czai.

Właśnie tym są „Avengers: Czas Ultrona”. Walczyć muszą z… Ultronem, któ-

ry pojawia się w tytule filmu. Ale kim jest ów Ultron? To sztuczna inteligencja, 

która początkowo miała chronić Ziemię przed niebezpieczeństwami, czyha-

jącymi na nas nie tylko na naszej planecie, lecz niestety wymknął się on spod 

kontroli i postanowił Ziemię unicestwić. Ktoś chciał dobrze, coś poszło nie tak, 

jak przewidywano i teraz wszyscy mamy przechlapane. Któż może sobie z tym 

poradzić i uratować nas przed marnym końcem? Oczywiście, Avengers!

Nie zagłębiajmy się zbytnio w szczegóły fabularne, gdyż nie ma to zbyt więk-

szego sensu. Jaki jest fen film na tle innych, które mieliśmy szansę sobaczyć 

w tym uniwersum? Prawda jest taka, że nie różni się od nich zbyt wiele. Mamy 

tu praktycznie te same twarze (plus kilka nowych), doskonale znane nam tem-

po akcji, podobne poczucie humoru i oczywiście ogromne ilości efektów spe-

cjalnych, które momentami wprawiają nas w zachwyt i sprawiają, że czujemy 

się kinie jak małe dzieci, które zaraz będą miały 

odpakować prezent od Świętego Mikołaja.

Dodatkowo, niektóre znane nam postacie dosta-

ły trochę więcej czasu antenowego w porówna-

niu do poprzedniego filmu i wyszło to zdecydo-

wanie na plus. Przykładami są Czarna Wdowa czy 

Hawkeye. Tony Stark jest chyba jeszcze bardziej 

zarozumiałym bucem, a Thor znów nieco więcej 

Powiedzmy sobie 
szczerze, jak w większości 
przypadków, filmy Marvela 
albo się lubi, albo nie.

Avengers: Czas Ultrona
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się uśmiecha i wprowadza do filmu humor. Cie-

kawi są również nowi bohaterowie jak Quicksi-

lver, Scarlet Witch czy tytułowy Ultron. W przy-

padku tego ostatniego mamy do czynienia 

z głosem użyczonym przez Jamesa Spadera, ale 

nie można mu odmówić, że sprawdził się w tej 

roli znakomicie. Swój epizod zaliczył również 

Andy Serkis (znany z ról Golluma czy Cesara z no-

wej „Planety małp”), który każdą swoją rolą – nie-

ważne czy w motion capture, czy będąc fizycznie 

na ekranie – sprawia, że lubię go jeszcze bardziej.

Rozumiem, co może się ludziom w nowych Avengers nie podobać. W sumie 

to ten film naprawdę jest nieco wtórny, nie pokazuje nic nowego, momenta-

mi może nudzić i wydawać się absurdalnie idiotyczny. Naprawdę nie oceniam 

nikogo, kto tak sądzi. Film mało śmieszył wymuszonymi żartami, walki mogły 

nie być tak epickie, jak się nam wydawało, że będą, a aktorzy mają podpisane 

umowy już na wiele filmów, więc nawet nie muszą się specjalnie na planie wy-

silać, bo „czy się stoi, czy się leży…”. Jestem w stanie zrozumieć te argumenty. 

Jednak… nie zgadzam się z nimi. Dla mnie ten film to kolejne spełnione marze-

nie nerda. Widziałem na ekranie wszystko, co chciałbym w tym filmie zobaczyć 

i nie rozczarowałem się nim. Owszem, ma on wady, ale który film nie ma? Mało 

jest takich. Ja to uniwersum Marvela kupuję w pełni. Konwencja, jaką obrali kil-

ka lat temu, bardzo mi się podoba i chętnie zobaczę kolejne filmy. Zwłaszcza 

że z tytułu na tytuł pojawia się w nich coś mrocznego, co bardzo dobrze roku-

je na końcówkę serii – w tym filmie zresztą mieliśmy drobny tego przedsmak. 

Jeśli więc ktoś mnie zapyta, czy warto iść na „Avengers: Czas Ultrona”, odpo-

wiem, że jeśli lubi się poprzednie filmy, to nie 

można tego nie obejrzeć. Ja z chęcią pójdę dru-

gi raz. Natomiast jeśli filmy Marvela nie przypada-

ją Wam do gustu, to wybierzcie się na inny seans, 

gdyż tutaj nie zobaczycie nic, czego nie widzieli-

ście w poprzednich, których nie lubicie.

yasiek_

Widziałem na ekranie 
wszystko, co chciałbym 
w tym filmie zobaczyć i nie 
rozczarowałem się nim.

Prawda jest taka, że nie 
różni się od nich zbyt wiele.

Avengers: Czas Ultrona

http://www.twitter.com/yasiek_
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MAD MAX: 
NA DRODZE GNIEWU

JAN URBANOWICZ

Tym razem w kinie nie zobaczymy już Mela Gibsona, ale nad tym chyba nikt specjalnie nie pła-

cze. Miller zdecydował się zmienić aktora, który zagra główną rolę, a sam film również nie jest 

zbytnio powiązany ze swoimi poprzednikami pod względem fabularnym. Sądzę, że „Mad Max: 

Na drodze gniewu” to film, na który wiele osób bardzo mocno czekało, a także się go obawiało. 

Ja należę do obu grup. Początkowo film przechodził dość trudne chwile. Przekładano jego pre-

mierę i ostatecznie kompletnie zapomniałem, że miał powstać. Aż tu nagle, pewnego piękne-

go dnia, ukazał się pierwszy zwiastun i od razu się zakochałem. Nie mogłem się doczekać, kiedy 

Ponad trzydzieści lat temu swój początek miała seria, która z Mela Gibsona uczyniła 

wschodzącą gwiazdę kina. Gdyby nie te filmy, pewnie nie powstałoby wiele innych, 

które dziś wpisują się w kanon kina. I tak oto, trzydzieści sześć lat później, reżyser George 

Miller powraca, z czwartą już częścią przygód „Mad Maksa”.

      

https://www.youtube.com/watch?v=G90uxmCD0sQ
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zobaczę ten film w kinie. I tak oto nastał ten czas – kilka tygodni temu miałem szansę zobaczyć 

film na przedpremierowym jeszcze pokazie prasowym. Nie zawiodłem się ani trochę.

Żeby podsycić moje oczekiwania, około tygodnia przed pokazem świat filmowy obiegła infor-

macja o owacjach na stojąco po seansie na tegorocznym festiwalu w Cannes. Tak, ten film był 

podobno tak dobry, że ludzie na jednym z najważniejszych filmowych festiwali wstali i bili bra-

wo. Teraz nie pozostało już nic innego, jak ten film zobaczyć.

Po moim seansie nie dziwiłem się ani trochę publiczności z Lazurowego Wybrzeża. Powiem to 

otwarcie, w tym gatunku dawno nie widziałem czegoś tak rewelacyjnego! W tym filmie gra ze 

sobą dokładnie wszystko i oglądało mi się go z czystą przyjemnością oraz z zapartym tchem. Nie 

wiem do końca, czym to było spowodowane, ale nie mogłem oderwać wzroku od ekranu – co 

na tego typu produkcjach zdarza się dość rzadko.

Pierwszym sporym atutem filmu jest Tom Hardy. Uwielbiam tego aktora i oglądam każdy kolejny 

film z jego udziałem. Tutaj również się nie zawiodłem i Hardy wypadł znakomicie. Jak dla mnie, 

rewelacyjnie zastąpił on swojego kolegę po fachu – Mela Gibsona. Był dokładnie taki, jaki czu-

łem, że powinien być Max – twardziel, ale i z dobrym sercem, niebojący się ubrudzić sobie rąk.

Aktorstwo to ogólnie bardzo mocna strona filmu; zaczynając od rewelacyjnej Charlize Theron, 

idąc przez Nicholasa Houlta czy na Hugh Keays-Byrne kończąc. Nie widziałem tu żadnej roli, do 

której mógłbym się o coś przyczepić. Wszystko miało być takie, jakie było w samych zamierze-

niach. Bardzo mi się to podobało w tym filmie.

Jednak nie to jest jego największym atutem. Nie wiem do końca, na czym się skupić, więc na-

piszę po prostu – wszystko inne! Akcja, scenografia, charakteryzacja, efekty specjalne, muzyka, 

montaż. Dla mnie wszystko w tym filmie ze sobą znakomicie współgrało i dzięki temu oglądało 

mi się całość bardzo przyjemnie. Ba, trudno mi było usiedzieć na fotelu z wrażenia.

„Mad Max: Na drodze gniewu” to film, nad którym można wzdychać, którym można się zachwy-

cać lub… po prostu można go obejrzeć. Ja planuję wybrać się niebawem na kolejny seans oraz nie 

mogę się doczekać wydania Blu-ray za kilka miesięcy, które zdecydowanie nabędę. George Miller 

dokonał rzeczy niemożliwej. Wskrzesił swoją starą serię sprzed ponad trzydziestu lat i dostosował 

ją do aktualnych czasów, zachowując przy tym powiew świeżości. Szybki montaż, dużo sekwencji 

akcji i fenomenalne zdjęcia sprawiły, że to film niemal idealny. Idealna forma rozrywki, którą prak-

tycznie każdy może przyjąć. Jestem w szoku. Wam życzę tego samego po wyjściu z kina.

yasiek_

Mad Max: Na drodze gniewu

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
CZERWIEC 2015

JAN URBANOWICZ

Najnowszy film Paula Thomasa Andersona – reżysera, któ-

ry zachwycał nas już takimi obrazami jak „Magnolia”, „Aż 

poleje się krew” czy „Mistrz”. W rolach głównych między 

innymi Joaquin Phoenix oraz Josh Brolin. Film niestety nie 

pojawił się ostatecznie w polskich kinach, dlatego uwa-

żam, że koniecznie trzeba go nadrobić, a premiera DVD 

to dobra okazja. Filmy Andersona nie są łatwe, ale potrafią 

poruszać i na to czekam.

Jeden z najlepszych filmów, jakie miałem okazję 

w tym roku zobaczyć. Niesamowity pastisz bondow-

skich produkcji, olbrzymia dawka akcji i specyficzne-

go humoru w doborowej obsadzie. Jeśli lubicie kino 

szpiegowskie w nieco luźniejszej konwencji, to ten 

film jest dla Was stworzony. W kinie bawiłem się wy-

bornie i nie mogę się doczekać, kiedy powtórzę tę 

całą przygodę.

WADA UKRYTA

KINGSMAN: TAJNE SŁUŻBY
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Takie filmy potrafi robić jedynie Clint Eastwood. 

Historia Chrisa Kyle’a, który ma miano najskutecz-

niejszego snajpera w historii Ameryki. Prawdziwa 

historia, opowiedziana w prawdziwy i przejmują-

cy sposób. Możemy tu pływać w morzu patosu, 

jednak takie filmy tworzy Eastwood. Nie jest to 

może najlepszy argument, jednak ja ten film ku-

piłem w całości. Do tego Bradley Cooper jest tu 

minimalistycznie genialny!

SNAJPER

Film o życiu genialnego fizyka Stephena Hawkin-

ga. Nagrodzony Oscarem za pierwszoplanową rolę 

męską Eddie Redmayne. Wzruszający i ciekawy 

film, jednak pod wieloma względami dość banal-

ny i niezaskakujący. Chociaż myślę, że warto go zo-

baczyć, chociażby dla roli Redmayne’a oraz pięknej 

Felicity Jones.

TEORIA WSZYSTKIEGO

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


http://www.egazety.pl/index.html
http://www.egazety.pl/index.html
http://www.egazety.pl/index.html


   /   CAŁA MUZYKA 164164

Snoop Dogg znowu jest Snoop Doggiem, jakkolwiek abs-

trakcyjnie to brzmi. Jednak powrót do macierzystej ksywy 

nie oznacza powrotu do Campton, gdzie młody Snoop, po-

kazując środkowy palec policji, nagrywał gangsterski rap. 

Teraz raper, jeśli można jeszcze o nim tak napisać, z turbo 

niebezpiecznego Campton odjechał swoim cadillakiem ca-

brio w stronę słonecznych bulwarów Los Angeles.

Za takie projekty jak ten, nazwany „Bush”, kocham Snoop 

Dogga. Dla tego człowieka nie ma absolutnie żadnej bariery w muzyce. Snoop był już ra-

stamanem, a nawet amerykańskim wieśniakiem przytupującym do country. Nie boi się ba-

wić muzyką i zawsze pozostaje otwarty na świat, co jest niezwykle imponujące. Jednak nie 

można zapomnieć o tym, że mimo iż na okładce widnieje tylko Snoop Dogg, to za tym pro-

jektem stoi fabryka hitów, czyli Pharrell Williams. Pharrell robi to, w czym jest mistrzem 

– podśpiewuje w refrenach i przede wszystkim produkuje rzeczy, które na długo pozostają 

w głowie. „Bush” trafia idealnie w panującą za oknem aurę, jest przyjemny jak wyczekiwany 

SMS z banku na początku miesiąca. Ponad czterdzieści minut radosnego funku z melodyj-

nymi perkusjami znanymi z projektów The Neptunes. Słychać, że Pharrellowi pomagał daw-

no niesłyszany Chad Hugo. Nie ma zbyt dużo gościnnych numerów, ale jak już pojawia się 

w tym projekcie jakieś nazwisko, to jest to gwiazda. W utworze zaczynającym „Bush” śpie-

wa sam Stevie Wonder, a dalej swoją obecność zaznaczają Charlie Wilson i Gwen Stefani.

Na koniec czyha na nas jedyny utwór, w którym słyszymy, jak to mówi mój znajomy, ra-

punek. Dwie mocne zwrotki w numerze „I’m Ya Dogg” nagrali Rick Ross i Kendrick Lamar. 

Cały materiał na pewno nie zmieni historii muzyki rozrywkowej, ale z pewnością umili 

wiele chwil ze znajomymi. Gdy wracałem dzisiaj z pracy, świeciło słońce, a w moim aucie 

dosyć głośno śpiewał Snoop. Poczułem się trochę tak, jakbym to ja jechał tym cadillakiem 

cabrio po Long Beach w L.A. Różnice były niewielkie, zamiast cadillaca cabrio – citroen 

hatchback, a zamiast Kalifornii – Mazowsze.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

SNOOP DOGG
BUSH
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Dla fanów na całym świecie wyczekiwanie na nową płytę 

zespołu Blur w pełnym, oryginalnym składzie, można po-

równać do tego, co czuje amerykański skazaniec, słysząc 

w sądzie werdykt: „174 lata pozbawienia wolności”. Na po-

czątku jest absolutny brak nadziei, a później pojawia się 

małe światło w tunelu, które z dnia na dzień staje się coraz 

bardziej wyraźne. Tak właśnie czuli się zagorzali słuchacze 

Blur przez te szesnaście lat od powstania ich ostatniego 

dzieła. Po prostu cały czas żyli nadzieją, że ta chwila „wol-

ności” nadejdzie, chociaż mało kto w to wierzył. Stało się, udało się uwolnić od wszyst-

kich złych demonów, które nagromadziły się nad członkami brytyjskiego zespołu i na-

gle, trochę niespodziewanie, powstał „The Magic Whip”.

Nagrany spontanicznie podczas przerwy między trasą w Hong Kongu, gdzieś w ma-

łym studio. Po prostu grupa dobrych znajomych z niewyobrażalnym talentem chwyci-

ła za instrumenty i nagrała numery prosto z serca. Dobrze, że ktoś pomyślał i podczas 

tego jamu postanowił wcisnąć przycisk „record”. Wyszło nadspodziewanie dobrze – tak 

dobrze, że gdyby był owoc o nazwie blur, to ten album byłby stuprocentowym sokiem 

z bluru. „The Magic Whip” brzmi tak, jakby Alborn, Coxon, James i Rowntree zebra-

li wszystkie nagrane przez siebie winyle i przetopili je w jedną, piękną płytę. Po pierw-

szej nutce każdego utworu słychać, że to mógł nagrać tylko Blur. Blisko 52 minuty, na 

których usłyszymy wszystko to, co do tej pory każdy z członków zespołu stworzył. Bit-

popowe numery z cudowną gitarą, które często przez specyficzny sposób śpiewa-

nia wprowadzają w stan melancholii i nostalgii. Bywają też momenty elektroniki, które 

znamy z projektu Alborna Gorillaz. Mnie szczególnie uwodzi spontaniczny i niezwykle 

naturalny sposób, w jaki cały album został nagrany. Garażowe wręcz produkcje poka-

zują, że nadal można tworzyć rzeczy proste, bez zbędnych fajerwerków oraz szukania 

na siłę czegoś nowego i innowacyjnego. Mam nadzieję, że „The Magic Whip” nie jest 

pięknym pożegnaniem, bo niestety trochę tak brzmi, czyli jak podsumowanie wielkich 

rzeczy, które tworzyli razem muzycy Blur.

BLUR
THE MAGIC WHIP

calamuzyka
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