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ATH-ANC40BT to douszne słuchawki Bluetooth™ z aktyw-
ną redukcją hałasu zewnętrznego. Znakomicie sprawdzą się 
wszędzie tam, gdzie chcesz słuchać swojej ulubionej muzy-
ki. Wbudowany mikrofon i możliwość odbierania połączeń 
sprawią, że zawsze będziesz w kontakcie z przyjaciółmi.

Bez hałasu. Bez kabli. Bez ograniczeń.
Muzyka w każdych warunkach.

Salony firmowe Audio Technica: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/audio-technica-ath-anc40bt-czarny.html?utm_source=iMagazine&utm_medium=PDF&utm_content=audio-technica&utm_campaign=ath-anc40bt
http://tophifi.pl
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https://www.gerdalock.com
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Od czasu zakupu MacBooka 12” jestem 

zachwycony jego minimalizmem. Brak kla-

sycznych portów w 90% czasu nie prze-

szkadza, ale na pozostałe 10% warto mieć 

alternatywę. 

Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, więc 

powiem wprost. Bez względu na to, czy 

dzieje się to w majestacie prawa, czy poza 

nim – i tak jesteście inwigilowani.

Skłamałbym, gdybym napisał, że dobrze 

pamiętam moją majówkę z 2014 roku, gdzie 

miałem przyjemność testować pierwszy 

głośnik HK z serii Onyx. Z opowieści wiem, 

że to był dobry czas, a nieoszczędzany 

Onyx zrobił robotę.

Klawiatura jest pokryta nietypowym mate-

riałem, powstającym w bliżej niezrozumiały 

zwykłemu śmiertelnikowi sposób – wyko-

rzystano do tego celu lasery i być może 

nawet proszek z członka (rogu, Wojtku!  

– przyp. korekty) jednorożca (nigdy nie wia-

domo, ile magii jest w magii Apple).

Już jest luty i wcale nie chodzi mi o naszego Pawła. Czas bie-

gnie szybko. Miałem napisać coś o numerze, ale zobaczyłem 

dziś w internecie nagranie z kamery w samochodzie poka-

zujące straszny wypadek, który wydarzył się kilka dni temu 

na krajowej S8. Niestety śmiertelny. Luty to okres wzmożo-

nych wyjazdów, bo zaczynają się ferie. Jeździmy na narty. 

Pamiętajcie, aby zachowywać się ostrożnie i dostosować 

prędkość jazdy do warunków panujących na drodze. To, że 

będziecie jechali szybciej, nie oznacza, że szybciej dotrze-

cie do celu. Zdjęcie nogi z gazu i bezpieczna jazda ułatwi 

podróż nie tylko Wam, ale również pozostałym kierowcom. 

Nam zależy, żebyście dojechali bezpiecznie na miejsce, wypo-

częli, spotkali się z rodziną czy znajomymi i na koniec dnia, 

w ramach odprężenia, przeczytali najnowsze wydanie iMaga.

A jest o czym czytać w nowym wydaniu. Mamy dla Was 

dużo recenzji sprzętu grającego, idealnie nadającego się na 

wyjazdy. Mamy też świetne artykuły o podróżach, w tym 

gościnny tekst Jedzonelki, felietony, programy… Mógłbym 

wymieniać jeszcze długo, ale zamiast tego polecam lekturę 

całego wydania, bo naprawdę warto.

Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA JAROSŁAW CAŁA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

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


Piekielnie inteligentny. 
Nowy PLAY:5 

Poznaj zupełnie nowy PLAY:5; piekielnie inteligentny głośnik, 
który dzięki perfekcyjnemu dostrojeniu dźwięku gwarantuje 
muzykę pełną energii i emocji ujętych w oryginalnym 
nagraniu artysty. Czysty, mocny, atrakcyjny i wierny dźwięk.

www.muzykabezkabli.pl
www.sonos.comD
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IMAGAZINE DLA WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2016
Jak co roku na początku stycznia odbył się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 

roku Orkiestra ugrała rekordową kwotę – ponad 44 mln złotych!

2950 zł z tej kwoty pochodzi od iMagazine – z tradycyjnej już licytacji okładki lutowego numeru.

W tym roku, podobnie jak dwa lata temu, okładkę wygrała firma Stuport Sebastian 
Czubała, która jest dystrybutorem na terenie Polski między innymi JBL, Harman Kardon, 

AKG, Infinity oraz innych marek audio.

Gratulujemy i bardzo dziękujemy!
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NADAWAJ NA ŻYWO Z GOPRO ZA POMOCĄ PERISCOPE
GoPro od lat robi ogromne zamieszanie na rynku sportów ekstremalnych. Periscope od niedawna imponu-

jąco się rozwija na rynku aplikacji do streamowania wideo na żywo. Od wczoraj GoPro i Periscope mogą ze 

sobą współpracować.

Czytaj dalej...

WYNIKI FINANSOWE 
APPLE ZA Q1 2016
26 stycznia odbyła się konferencja telefo-

niczna dla akcjonariuszy Apple, na której 

ogłoszono wyniki za pierwszy kwartał 

roku finansowego 2016 (ostatni kwar-

tał roku kalendarzowego 2015). Odbyły 

się w nim premiery nowych iPhone’ów, 

iPada Pro, iPada mini 4, a objął również 

okres Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj dalej...

PRZYSZŁOŚĆ TELEWIZJI TO 
APLIKACJE – NOWY SPOT 
APPLE TV 
Praktycznie kwartał po premierze Apple TV firma 

z Cupertino zdecydowała się na premierę kolejnego 

spotu promującego urządzenie. Kolejny raz nacisk 

postawiono na dedykowane aplikacje..

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2016/01/27/nadawaj-na-zywo-z-gopro-za-pomoca-periscope/
http://imagazine.pl/2016/01/27/wyniki-finansowe-apple-za-q1-2016/
http://imagazine.pl/2016/01/22/przyszlosc-telewizji-to-aplikacje-nowy-spot-apple-tv/
https://www.youtube.com/watch?v=bisUwKlSi60


W tym roku zmieniliśmy trochę reguły zabawy i tytuły w poszczególnych kategoriach przy-

znawaliście osobno Wy, Drodzy Czytelnicy, i osobno redakcja iMagazine.

Wybór Czytelników

• w kategorii Akcesorium elektroniczne – Fitbit ChargeHR

• w kategorii Sprzęt muzyczny – słuchawki Beoplay H8

• w kategorii obudowy, pokrowce, torby – pokrowiec Mujjo Wallet Case 80°

• w kategorii produkt Apple zaprezentowany w 2015 roku – Apple Watch

Wybór Redakcji iMagazine

• w kategorii Akcesorium elektroniczne – Sphero BB-8

• w kategorii Sprzęt muzyczny – głośnik Zeppelin Wireless

• w kategorii obudowy, pokrowce, torby – torba Knomo Kinsale

• w kategorii produkt Apple zaprezentowany w 2015 roku – MacBook

Po długich redakcyjnych obradach i przeczytaniu kilkudziesięciu zgłoszeń, które 

nadesłaliście do nas w ramach konkursu, tytuł Gadżetu Roku 2015 iMagazine 

zdobywa Apple Watch.
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W związku z tym, że większość z Was zagłosowała na Apple Watch, zwyczajnie nie mieliśmy 

innego wyjścia i przyznaliśmy tytuł główny właśnie jemu.

Nagrody Wygrali

• Adrian Banicki – zegarek Fitbit Surge i książka od Wydawnictwa Insignis

• Sławomir Herok – klawiatura BrydgeAir+ i książka od Wydawnictwa Insignis

• Mateusz Desaniuk – ładowarka podróżna Twist i książka od Wydawnictwa Insignis

• Wiktor Karkocha – ładowarka podróżna Twist i książka od Wydawnictwa Insignis

• Maciek Bejgier – magnetyczny uchwyt samochodowy OSOt i książka od Wydawnictwa 

Insignis

• Jakub Chojnacki – magnetyczny uchwyt samochodowy OSOt i książka od Wydawnictwa 

Insignis

Poniżej znajdziecie listę pozostałych osób, wyróżnionych książką od Wydawnictwa Insignis.

Wyróżnieni

• Paweł Grzeszczak

• Mateusz Bauman

• Tomasz Bogdanowicz

• Grzegorz Kramer

• Radosław Mizera

• Dariusz Gardyński

• Wojciech Jakiela

Gratulujemy i dziękujemy za świetne zgłoszenia! Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo, 

na adres podany w zgłoszeniu. Prosimy o cierpliwość.

Dziękujemy bardzo naszym partnerom. Nagrody dla Czytelników zostały ufundowane przez:

• Alstor

• ZGSklep.pl

• Wydawnictwo Insignis

   /   AKTUALNOŚCI   /   15

• Daria Waśkowiak

• Maciek Trzos

• Artur Skoczylas

• Tomasz Zimny

• Przemysław Załęcki

• Aleksander Kołodziej

• Damian Dylewski



16   /   AKTUALNOŚCI   /   16

NETFLIX W POLSCE 
– JUŻ JEST
Od 6 stycznia mamy w Polsce dzia-

łającego Netfliksa. Netflix w Polsce 

dostępny jest w trzech wariantach 

– Basic, Standard lub Premium. 

Kosztują odpowiednio 7,99 euro, 9,99 

euro lub 11,99 euro. Różnią się jako-

ścią przesyłanego obrazu (Basic to 

SD, Standard to HD, a Premium to 

Ultra HD) oraz ilością urządzeń, na 

których można równocześnie z niego 

korzystać – na odpowiednio jednym, 

dwóch lub czterech ekranach.

Czytaj dalej...

SWISS ALP WATCH 
OD H. MOSER & CIE. 
– SZWAJCARSKI KLON 
APPLE WATCHA
Szwajcarzy od dłuższego czasu zastanawiają się co 

zrobić z Apple Watchem oraz innymi produktami 

w tej kategorii. Dotychczas ich najpopularniejszym 

rozwiązaniem na wszelkie zagrożenia było podnosze-

nie cen. Przez ostatnich kilka lat niektóre firmy pod-

niosły ceny nawet dwukrotnie i dopiero w ostatnim 

roku odnotowano wyraźny spadek zainteresowania 

mechanicznym zegarkami w miejscach, gdzie ich 

sprzedaż była wyjątkowa.

Czytaj dalej...

CENY IPHONE’ÓW I IPADÓW W NIEMCZECH POSZŁY 
W GÓRĘ ZE WZGLĘDU NA OPŁATĘ REPROGRAFICZNĄ
Ceny iPhone’ów i iPadów w niemieckiem Apple Store zostały podniesione o nowy podatek – opłatę 

reprograficzną. Niestety, koszt poniosą klienci, a nie producenci, 

którzy jej podlegają, w tym również Apple.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2016/01/06/netflix-w-polsce-juz-jest/
http://imagazine.pl/2016/01/08/swiss-alp-watch-od-h-moser-cie-szwajcarski-klon-apple-watcha/
http://imagazine.pl/2016/01/05/ceny-iphoneow-i-ipadow-w-niemczech-poszly-w-gore-ze-wzgledu-na-oplate-reprograficzna/
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Nie jest to klasyczny model. Postal Bag jest sprytnym połączeniem messengera z klasyczną, 

pionową torbą do noszenia w ręku. Konstrukcja torby daje nam możliwość składania jej 

w połowie. W zależności od tego, jak dużo rzeczy chcemy nieść ze sobą (lub jak duży jest 

nasz komputer), nosimy ją złożoną lub rozłożoną. W rozłożonej wersji mieszczą się nawet 

Macbooki Pro 15”.

Wydaje się, że w świecie toreb trudno o coś oryginalnego i praktycznego. 

Większość toreb na ramię, tak zwanych messengerów, jest do siebie podobna. Jeśli 

chcecie się wyróżnić, pomyślcie może o nowej torbie, która pojawiła się w ofercie 

Bluelounge – Postal Bag.

POSTAL BAG – NOWA TORBA OD BLUELOUNGE

http://www.bluelounge.com/products/postal-bag
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Jak to jest w zwyczaju Bluelounge, torba jest eko-

logiczna i wykonana w 100% z materiałów po 

recyclingu. Ma dwie zapinane, zewnętrzne kiesze-

nie – jedną mniejsza, na suwak, i drugą większą 

– na rzep. Do dyspozycji mamy też dużą komorę 

główną oraz dwie kieszenie ukryte w miejscu skła-

dania torby do mniejszego rozmiaru.

Postal Bar dostępna jest w dwóch kolorach 

– jasnoszarym oraz rudym.

Można ją kupić w iMad w cenie 409 złotych, na 

hasło „Bluelounge-iMagazine” będziecie mieli 10% 

rabatu na zakup przez cały luty.
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NADSZEDŁ CZAS 
PROJEKTORÓW
Rok 2016 może okazać się rokiem projek-

torów, a raczej początkiem nowej mody 

na projektory w kinie domowym. Na 

początku lutego w Amsterdamie BenQ 

zaprezentuje swój referencyjny pro-

jektor 4K, a to nie pierwszy tego typu 

sprzęt na rynku.

Czytaj dalej...

APPLE OTWIERA PIERWSZE 
W EUROPIE CENTRUM 
DEWELOPERSKIE DLA APLIKACJI 
NA IOS
Apple 21 stycznia ogłosiło stworzenie pierwszego cen-

trum deweloperskiego dla aplikacji na iOS we Włoszech. 

Zadaniem centrum będzie dostarczenie studentom odpo-

wiednich praktycznych umiejętności i treningu w pisaniu 

aplikacji na iOS.

Czytaj dalej...

NETFLIX 
Z SERIALAMI 
W HDR CZY 
PRZEPUSTKA DO 
LEPSZEJ JAKOŚCI 
Pojawienie się Netfliksa w Polsce 

to szersza dostępność oferty 

w wysokiej jakości, a już wkrótce 

jeszcze lepszej. To Netflix będzie 

jednym z pierwszych dostaw-

ców treści w HDR i Dolby Vision. 

Podpowiadamy, dlaczego warto 

na to zwrócić uwagę.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2016/01/22/nadszedl-czas-projektorow/
http://imagazine.pl/2016/01/21/apple-otwiera-pierwsze-w-europie-centrum-deweloperskie-dla-aplikacji-na-ios/ 
http://imagazine.pl/2016/01/20/netflix-z-serialami-w-hdr-czy-przepustka-do-lepszej-jakosci/
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W briefmorning o targach CES

Krajobraz po CES

Samochody na targach

Zamiast nowości ukazują trendy w technologii

Najciekawszy smartwatch targów

Sony niezwykle zaskakuje

Samsung Galaxy Gear S2

Nowe telewizory Samsunga jeszcze ładniejsze

Fitbit Blaze

Paweł Okopień

Za nami Consumer Electronics Show 2016 – impreza, która pozwala przyjrzeć się temu, 

co aktualnie dzieje się w technologiach. To przegląd prototypów, wizji producentów 

oraz wysyp nowości. Nie mogło więc tam nas zabraknąć. Oto relacja z Las Vegas:

CES 2016 TECHNOLOGIE W MIEŚCIE GRZECHU

http://imagazine.pl/2016/01/13/w-briefmorning-o-targach-ces/
http://imagazine.pl/2016/01/12/krajobraz-po-ces-2016-smart-tv-ciagle-w-lesie/
http://imagazine.pl/2016/01/11/samochody-na-targach-ces-2016-idzie-nowe-autonomiczne/
http://imagazine.pl/2016/01/08/targi-ces-2016-zamiast-nowosci-ukazuja-trendy-w-technologii/
http://imagazine.pl/2016/01/07/casio-wsd-f10-najciekawszy-smart-watch-targow-ces-2016/
http://imagazine.pl/2016/01/06/sony-niezwykle-zaskakuje-podczas-ces-2016/
http://imagazine.pl/2016/01/06/samsung-galaxy-gear-s2-dostanie-wsparcie-ios-lodowka-hitem-konferencji/
http://imagazine.pl/2016/01/05/ces-2016-nowe-telewizory-samsunga-jeszcze-ladniejsze/
http://imagazine.pl/2016/01/06/ces-2016-fitbit-blaze/
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APPLE MUSIC MA 
JUŻ 10 MILIONÓW 
PŁACĄCYCH 
UŻYTKOWNIKÓW
Tylko pół roku zajęło Apple zdobycie 10 milio-

nów subskrybentów usługi Apple Music. 

Serwis, który wystartował w ostatnim dniu 

czerwca goni Spotify, jednocześnie jak na razie 

realizując jedynie 10% założeń Tima Cooka.

Czytaj dalej...

DOLBY ATMOS Z KIN 
DO SOUNDBARÓW 
Dolby Atmos to wciąż młoda technolo-

gia dźwięku. Zmienia ona sposób realizacji 

samego dźwięku, wymaga nowego nagło-

śnienia w kinach, a także w domu. Efektem 

jest dźwięk przestrzenny, jakiego nie znamy. 

Co ciekawe, teraz trafia on do naszych 

domów także dzięki soundbarom.

Czytaj dalej...

APPLE WATCH HERMES MA BYĆ DOSTĘPNY WE 
WSZYSTKICH APPLE STORE’ACH
Od piątku, 22 stycznia, Apple Watch Hermes jest dostępny dla kupujących online na stronach 

Hermes oraz w Apple Store.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2016/01/11/apple-music-ma-juz-10-milionow-placacych-uzytkownikow/
http://imagazine.pl/2016/01/18/dolby-atmos-z-kin-do-soundbarow/
http://imagazine.pl/2016/01/20/apple-watch-hermes-ma-byc-dostepny-we-wszystkich-apple-store/
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PERFEKCJA HISTORII 
– Z WIZYTĄ W APPLE MUZEUM W PRADZE
KRZYSZTOF KOŁACZ

Perfekcja historii - z wizytą w Apple Muzeum w Pradze
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W piątek, 29 stycznia, wybraliśmy się wraz 

z Norbertem Cała, Jackiem Łupiną z E.R.A. 

Muzeum, Maćkiem Nowakowskim oraz moim 

imiennikiem – Krzysztofem Grochowskim z Bang 

& Olufsen Polska, do Apple Muzeum w Pradze. 

Pięciu facetów doznało prawdziwego szoku, 

kiedy przekroczyli progi tej małej świątyni. 

Zarówno Norbert, jak i ja zdecydowanie chcie-

libyśmy, aby tak wyglądał nasz raj. Co może być 

ciekawego w pokazywaniu i podziwianiu nad-

gryzionych owoców ze starego sadu? Ich histo-

ria, rzecz jasna, ale aby ją naprawdę docenić 

– potrzebna jest jeszcze odpowiednia forma.

O nią założyciele czeskiego Apple Muzeum 

zadbali w każdym detalu. Muzeum urzekło nas 

perfekcjonizmem ekspozycji. Eksponaty poka-

zane są dokładnie w takich samych gablotach, 

jak w latach dziewięćdziesiątych, kiedy istniało 

jeszcze oficjalne muzeum Apple w Stanach 

Zjednoczonych. W tle słychać głos Steve’a Jobsa, 

a dokładniej najważniejsze fragmenty wystąpie-

nia na Uniwersytecie Stanforda w 2005 roku. Nie 

są nachalne, raczej łagodne. Stymulują niejako 

naszą mapę myśli podczas zwiedzania. 

Trzeba mieć w sobie ogrom determinacji i pasji, 

aby cyzelować najdrobniejszy szczegół każdej 

gabloty, każdego podpisu, wytłaczać na ścia-

nach napisy i nawet zatrudnić specjalnego pra-

cownika, który będzie przecierał co kilka minut 

każdą z gablot. Wszystko po to, aby zachować 

całkowitą sterylność, niejako w hołdzie Apple. 

Jest nawet drzewo genealogiczne iPodów. 

Tak: drzewo genealogiczne. Znajdziecie je na 

zdjęciach. 

Perfekcja historii - z wizytą w Apple Muzeum w Pradze
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Kustosze Apple Museum w Pradze udzielili iMagazine wywiadu, w którym opowiadają mię-

dzy innymi o historii tego niezwykłego miejsca, technologii wczoraj i dziś oraz ambitnych 

planach na najbliższą przyszłość.

Krzysztof Kołacz: Opowiedz, proszę, krótko o historii muzeum. Skąd pomysł? 
Dlaczego Praga? Czy Apple oficjalnie pomogło wam je zorganizować?
Lai James: Przede wszystkim jesteśmy stąd, a od lat badaliśmy społeczność użytkowników 

Apple na całym świecie. Zgłosiło się do nas wielu kolekcjonerów z całego świata, chcą-

cych zaprezentować swoje prywatne kolekcje. Obejmują one urządzenia de facto z okresu 

1976–2012.

K: Zamierzacie zostać w Pradze na zawsze, czy uczynić z tutejszych eksponatów 
kolekcję wędrowną?
LJ: Wierzymy, że wystawa zostanie w Pradze na zawsze. Pracowaliśmy z projektantami nad 

wystrojem muzeum przez ponad sześć miesięcy.

K: Co myślisz na temat kolekcjonerów Apple? Skąd w nich ta pasja i dlaczego ludzie 
chcą kolekcjonować właśnie sprzęty z Cupertino?

Perfekcja historii - z wizytą w Apple Muzeum w Pradze
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LJ: Uważam, że oni ciągle wierzą w ideę Apple, 

w jego filozofię. To są ludzie, dla których Apple 

jest czymś w rodzaju kultu. Wiele mu zawdzię-

czają. Ta firma integruje swoją społeczność jak 

żadna inna na świecie.

K: Czy eksponaty należą do jednego 
kolekcjonera?
LJ: Nie, eksponaty należą do wielu kolekcjonerów 

z całego świata. Tak jak mówiłem na początku, to 

dzięki nim udało nam się otworzyć to muzeum. 

Gdyby nie oni, nie mielibyśmy czego tutaj 

pokazywać.

K: Bardzo ciekawie i przejrzyście zaprezen-
towane są urządzenia – mamy na przykład 
drzewo genealogiczne iPodów? Skąd ten 
pomysł i kto jest jego twórcą?

Perfekcja historii - z wizytą w Apple Muzeum w Pradze
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LJ: Każdy wniósł coś od siebie. To wspólne dzieło. 

Niektórzy kolekcjonerzy sami jednak zażyczyli 

sobie określonej formy prezentacji eksponatów.

K: Czy w waszym muzeum znajduje się 
Macintosh z podpisami jego twórców znajdu-
jącymi się wewnątrz obudowy lub Apple I?
LJ: Tak, posiadamy obydwa te komputery. Co cie-

kawe, posiadamy także schemat płyty głównej 

Apple I, pochodzący z urzędu patentowego USA, 

który można zobaczyć w przybliżeniu, dzięki spe-

cjalnej konstrukcji gabloty.

K: Czy z którymś z nich wiąże się niezwy-
kła historia, warta opowiedzenia naszym 
czytelnikom?
LJ: Tak. Planujemy zorganizowanie specjalnego 

wydarzenia w tym roku z okazji rocznicy założenia 

firmy Apple. Szczegóły są jednak w tej chwili jesz-

cze tajne. Będziemy o nich informować w odpo-

wiednim czasie.

K: Czy Tim Cook lub Steve Woźniak tutaj byli?
LJ: Jeszcze nie. Istnieje spora szansa, że się jeszcze 

pojawią. 

K: Jaka jest szacunkowa wartość eksponatów, 
znajdujących się w muzeum? Ile kosztował 
najdroższy z nich i co to jest?
LJ: Znacznie powyżej miliona dolarów.

K: To zapytam inaczej, czy najcenniejszy eks-
ponat to rząd wielkości 10 milionów dolarów?
LJ: Tak. To zdecydowanie okolice tej kwoty, ale nie 

możemy powiedzieć, co nim jest.

Perfekcja historii - z wizytą w Apple Muzeum w Pradze
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K: Jak według ciebie wygląda dzisiaj cykl życia produktów Apple, zanim staną się 
eksponatami muzealnymi? Patrząc wyłącznie na prędkość rozwoju technologii.
LJ: Ludzie, którzy pamiętają dawne czasy rozwoju technologii, na przykład kiedy ja dora-

stałem, odnoszą to do dzisiejszej prędkości rozwoju technologii. Dzisiaj, można to odnieść 

załóżmy do tego, jak szybko starzeje się iPhone 6. Nie jesteśmy w stanie ocenić tego obec-

nie precyzyjnie. Doświadczenie jednak uczy, że przeciętna długość życia produktu to około 

20–22 lat.

K: Jak sądzisz, czy można jeszcze bardziej, zminiaturyzować komputery? Czy elektro-
nika kiedyś fizycznie zniknie?
LJ: Tak, jak najbardziej. Wystarczy spojrzeć chociażby na nanotechnologię, która rozwija się 

w szalonym tempie. Myślę, że urządzenia – tak jak zasugerowałeś – staną się prędzej czy 

później niewidzialne. 

K: Co współcześnie oznacza „Think different”?
LJ: To właśnie podążanie w przeciwnym kierunku niż tłum. To kreowania rzeczy 

doskonałych.

Perfekcja historii - z wizytą w Apple Muzeum w Pradze



   /   WYWIAD   /   30

K: Podobno Steve Jobs zamknął 
w 1997 roku jedyne oficjalne muzeum 
Apple. Czy wiecie Państwo dlaczego?
LJ: Nie, niestety nie mam informacji na ten 

temat. Pewna część tego muzeum, podobno, 

znajduje się na Uniwersytecie Stanforda.

K: Czy kochasz Apple?
LJ: Tak, najbardziej Jony’ego Ive’a, ponieważ 

sam studiowałem projektowanie graficzne. 

On dbał, z niesamowitą pasją, o czystość 

wzornictwa i to widać w produktach. 

K: Dlaczego inne marki nie są dziś tak 
innowacyjne jak Apple? Dlaczego nie są 
kochane przez tyle osób?
LJ: Samsung nie jest innowacyjny. Jest fabryką 

kopii różnych rozwiązań z całego świata. 

Apple wygrało na tym, że podało swoim użyt-

kownikom produkt kompletny. Posiadający 

system, który idealnie współgra z maszyną. 

Do tego będący odpowiedzią na pytanie: 

„Czego mam używać?”. Apple to zdefiniowało.

K: Czy według Ciebie rynek elektro-
niki użytkowej jest dziś zapchany? 
Przepełniony? Czy potrzeba nam kolejnej 
rewolucji, przełomu, wizji i osoby, która tę 
wizję wcieli w życie?
LJ: Tak, uważam że w przyszłości wszystko się 

zmieni. UI już się zmienia. Historia pamięta 

wielkich wizjonerów, jak Ford, którzy zmieniali 

całe gałęzie przemysłu i naszego życia. To się 

wydarza i musi wydarzać. Rzeczywiście, teraz 

trochę na to czekamy.

Perfekcja historii - z wizytą w Apple Muzeum w Pradze
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K: Dlaczego ludzie są tak spolaryzowani, jeśli chodzi o krytykowanie Apple i podąża-
nie za jego filozofią?
LJ: Ludzie to albo „fanboje”, albo klienci, którzy oczekują od Maca czegoś więcej niż od 

Windowsa. Oczekują aktualizacji swojego życia. Dosłownie.

K: Co robisz, kiedy słyszysz o nowym produkcie Apple?
LJ: Kocham oglądać keynote i słuchać, w jaki sposób Apple opowiada historie. To praw-

dziwa sztuka storytellingu. Steve to potrafił perfekcyjnie, ale Tim Cook także wnosi na scenę 

swój indywidualizm. Uważam za fantastyczny fakt, że możemy to obserwować.

K: Jak skomentujesz spadki sprzedaży iPada? Czy jego też czeka muzeum?
LJ: Ja mam iPada 4. Jest dla mnie najlepszy. Nie czuję potrzeby wymiany co roku na nowy 

model. Jeśli coś jest odpowiednie do twoich potrzeb – nie wymieniasz tego na nowe. To 

proste. Długość życia iPada jest naprawdę spora.

K: Bardzo dziękujemy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie
LJ: Bardzo proszę. Do zobaczenia!

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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USA – SHOT ON iPHONE 6
TOMASZ SZYKULSKI
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Zimowa wycieczka do Stanów Zjednoczonych, którą opisuję w pozostałych arty-

kułach, była świetną okazją do wykonania wielu ciekawych zdjęć. Nic w tym dziw-

nego – wielkie miasta, niezwykłe parki narodowe i bezkres amerykańskich dróg 

to doskonałe tematy do utrwalenia. Tak jak w przypadku każdego większego 

projektu fotograficznego, moim podstawowym narzędziem była profesjonalna 

lustrzanka. Jednak w wielu sytuacjach starałem się równolegle fotografować tele-

fonem, czyli iPhone’em 6. Nie bez powodu postanowiłem zatytułować ten artykuł 

nazwą kampanii reklamowej, w której Apple prezentowało wybrane zdjęcia foto-

grafów z całego świata wykonane za pomocą iPhone’a. 

34USA – Shot on iPhone 6



Pomimo mojej wielkiej sympatii do większej optyki i nadal 

niedoścignionej jakości obrazu, od wielu miesięcy twier-

dzę, że moim ulubionym aparatem jest iPhone. Mam go 

zawsze w kieszeni – wykonanie zdjęcia zajmuje zaledwie 

ułamek sekundy, a jego obrobienie i opublikowanie to kwe-

stia najwyżej kilku minut. Wraz z poprawiającą się jakością 
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obrazu, kamery w telefonie systematycznie wypierają z rynku kompaktowe apa-

raty fotograficzne, a nawet ograniczają liczbę sytuacji, w których konieczne jest 

wykorzystanie lustrzanki. Należy pamiętać, że większość rynku stanowią laicy 

i fotoamatorzy, którzy nie potrzebują zaawansowanych funkcji, pełnowymiarowej 

optyki i perfekcyjnej jakości zdjęć; wolą oni kompaktowe urządzenie, które dzięki 

jasnemu obiektywowi i dobremu oprogramowaniu w większości sytuacji pozwoli 

wykonać wysokiej jakości zdjęcia. Takim sprzętem jest w tej chwili iPhone. 
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Wszystkie zdjęcia w poniższej galerii wykonałem moim iPhone’em 6. Do obróbki 

wykorzystałem jedynie systemową aplikację Zdjęcia, która dzięki kilku efektow-

nym filtrom i wygodnym suwakom pozwala na całkiem zaawansowaną edycję.  

Więcej zdjęć zrobionych iPhone’em w USA znajdziecie na mojej stronie.

t_szykulski
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http://www.szykulski.com/photography/2016/1/12/usa-shot-on-iphone
https://twitter.com/t_szykulski


PONOWNIE 
W CUPERTINO

TOMASZ SZYKULSKI

Podczas mojego niedawno pobytu w San Francisco nie mogłem odmówić sobie krótkiego 

wypadu do Doliny Krzemowej, by po raz drugi odwiedzić siedzibę firmy Apple w Cupertino 

oraz kilka innych miejsc.  
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Pierwsze kilka dni po przylocie do Stanów Zjednoczonych spędziłem w San Francisco, 

które jest moim ulubionym miastem w tym kraju. Jako że była to moja druga wizyta, mia-

łem już wyrobione zdanie o większości atrakcji i popularnych miejsc, dzięki czemu ograni-

czony czas przeznaczyłem na najbardziej interesujące pozycje – pieszą wędrówkę na most 

Golden Gate oraz punkt widokowy, wieżę Coit Tower, port, okolice Moscone Center, prze-

jazd tramwajem linowym itd. Obowiązkowym punktem była również krótka wycieczka do 

Cupertino, które znajduje się zaledwie 50 minut jazdy od centrum San Francisco. Dużym 

ułatwieniem był fakt, że zdecydowaliśmy się wynająć samochód – podczas pierwszej 

wizyty w Dolinie Krzemowej byłem zmuszony do skorzystania z komunikacji miejskiej, co 

znacznie wydłużyło podróż do celu.  

Wizytę w Dolinie Krzemowej zaczęliśmy od Infinite Loop, czyli słynnej „pętli”, która otacza 

najważniejsze budynki siedziby Apple. Z perspektywy kierowcy dużym plusem był wydzie-

lony parking dla gości i turystów odwiedzających to miejsce, znajdujący się tuż przy wejściu 

do firmowego sklepu. Tak jak podczas mojej pierwszej wizyty, siedziba firmy wywarła na 

mnie bardzo pozytywne wrażenie – zadbany teren, nowoczesna architektura, dużo zieleni 

i otoczenie wzgórz z całą pewnością stwarzają idealne warunki do pracy.  

39Ponownie w Cupertino
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Wielkim rozczarowaniem okazała się natomiast 

wizyta w sklepie Apple na Infinite Loop, który 

w ostatnim czasie przeszedł gruntowny remont. 

Miejsce to znane jest jako jedyne na świecie, 

w którym można kupić oficjalne gadżety z logo 

Apple – i słowo „gadżety” nie oznacza w tym 

miejscu urządzeń, a koszulki, długopisy, kubki 

i inne pamiątki. Podczas mojej pierwszej wizyty 

w Cupertino sklep ten zupełnie nie przypomi-

nał innych lokali firmy na świecie – był ciasny, 

stary, zapchany wieszakami i regałami z wszel-

kiego rodzaju produktami. Miało to jednak swój 

specyficzny klimat, a oferta i cennik były bardzo 

atrakcyjne – t-shirt kosztował niecałe 20 dola-

rów, zestaw ołówków – 7 dolarów, bluza – 40 

dolarów. Niestety, remont zmienił to miejsce na 

gorsze. Plusem jest fakt, że sklep stał się bardziej 

Ponownie w Cupertino



   /   PODRÓŻE   /   41

dopasowany do innych lokali 

firmy – nowoczesny i elegancki; 

aktualna oferta jest jednak nie-

zwykle uboga, a ceny znacząco 

wzrosły. Idealnym przykładem 

niech będzie jedyny model 

długopisu, który kosztuje aż 35 

dolarów i jest dostępny w czte-

rech kolorach. Nietrudno zgad-

nąć, że są to kolory… iPhone’a: 

space gray, silver, gold i rose 

gold. Kubek z logo Apple to 

koszt 25 dolarów, t-shirt – 30 

dolarów, notatnik – 20 dola-

rów. Do wszystkich cen należy 

doliczyć podatek. Większość 

powierzchni sklepu – podobnie 

jak w punktach na całym świe-

cie – zajmują teraz Macbooki, 

iPady, iPhone’y i inne urzą-

dzenia. W skrócie: było tanio 

i klimatycznie, jest dizajnersko 

i drogo. Szkoda. 

Dzięki temu, że do Cupertino 

przyjechaliśmy samochodem, 

udało nam się również odwiedzić dwa inne punkty związane z Apple. Pierwszym 

z nich był dom i słynny garaż rodziny Steve’a Jobsa, w którym zaczęła się znana 

nam historia firmy. Znajduje się on na jednej z niewielkich uliczek miasteczka Los 

Altos, zaledwie kilka minut jazdy od obecnej siedziby na Infinite Loop i nie wyróż-

nia się niczym szczególnym – poza tablicami zabraniającymi zbliżania się do 

posesji i informującymi o możliwości wykonywania zdjęć tylko z ulicy. Na koniec 

wizyty w Dolinie Krzemowej oddaliliśmy się kilka mil na wschód, by zobaczyć plac 

budowy nowej siedziby Apple – Campus 2. Chociaż wysokie ogrodzenie skutecz-

nie ograniczało widoczność, zarys konstrukcji i skala inwestycji zrobiły na mnie 
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ogromne wrażenie. Budynek na planie wielkiego koła jest jeszcze na wczesnym 

etapie, z całą pewnością będzie jednak imponujący po zakończeniu prac. 

Tak jak po poprzedniej wizycie, tak i teraz mogę z czystym sumieniem polecić 

krótki wypad do Cupertino i jego okolic każdej osobie, którą interesuje Apple. 

Pomimo zmian w firmowym sklepie, nadal jest to jedyne miejsce na świecie, które 

pozwoli zakupić wyjątkowe ubrania i akcesoria z logo firmy. Dolina Krzemowa 

to niezwykle malownicze miejsce, w którym dominuje niska zabudowa, wszech-

obecna zieleń i wzgórza otaczające miasteczka. Stanowi ono świetną odskocznię 

od wielkich amerykańskich miast, które w pierwszej kolejności odwiedza więk-

szość turystów. Właśnie dlatego warto przemyśleć wynajęcie samochodu i jedno-

dniowy wyjazd w ten rejon Kalifornii.  

t_szykulski
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APLIKACJE W PODRÓŻY, 
CZYLI O DWÓCH TAKICH, CO POJECHAŁY DO AZJI

MAJA JAWOROWSKA
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„Jedź do Azji, Maja!”, mówili. „Będzie tanio i bez-

piecznie!”, mówili. No to przyjaciółkę pod pachę 

i jazda. W ciągu 25 dni odwiedziłyśmy Filipiny, 

gdzie spędziłyśmy cudowny tydzień na rajskiej 

wyspie Boracay i dwa dni grozy w piekielnie 

zaskakującej Manili oraz Tajlandię w wersji Janusz 

Podróży, czyli ograniczyłyśmy się do Phuket 

i Bangkoku. Odbyłyśmy łącznie dziewięć lotów, 

odwiedziłyśmy siedem miast i – mówiąc tak 

popularną dziś mową motywacyjną – odnalazły-

śmy siebie.

Ten trip był moją pierwszą dużą podróżą. 

Dotychczas preferowałam bezpieczne połącze-

nia, absolutnie nie wychyliłam nosa poza granice 

Europy, a najdalej na Wschód byłam w Lublinie. 

Coś mnie jednak ciągnęło w stronę przygody. 

Wykorzystałam więc fakt, że Karolina kończyła 

akurat semestr na wymianie studenckiej w Seulu, 

kupiłyśmy bilety, spakowałyśmy torby i 25 grud-

nia 2015 roku rozpoczęła się nasza podróż w nie-

znane. Bardzo nieznane. Właściwie wszystko 

miało być nowe...

...poza przyzwyczajeniami. Ci, którzy mnie znają, 

wiedzą, że bez iPhone'a przy sobie nie zrobię pię-

ciu kroków. Nie inaczej było tym razem, a rozu-

miejąc doskonale dobrodziejstwa jedynego 

urządzenia elektronicznego, które zabrałam 

w podróż (poza Kindle’em i power bankiem, sza-

nujmy się!), zasiadłam do researchu, który miał 

wyłonić kompletny zestaw aplikacji mających 

wspierać mnie podczas pobytu w Azji.

Co ważne – podczas wyjazdu nie korzystałam 

z mojej polskiej karty SIM. W sumie na Filipinach 
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nie korzystałam w ogóle z karty SIM, miałam jed-

nak szczęście do wyszukiwania Wi-Fi na każdym 

kroku. W Tajlandii z kolei zaszalałam, kupując 

za 400 batów 1,5 GB internetu na tydzień. Swoją 

drogą takie mam spostrzeżenie – po tygodniu 

karta nie wygasła, a internet nie przestał działać 

nawet po wykorzystaniu pakietu. Czary!

Poniżej znajdziesz, drogi Czytelniku, zestawie-

nie podstawowych aplikacji mobilnych, które 

pozwoliły mi przeżyć na Filipinach i w Tajlandii. 

Wszystkie programy są darmowe i pochodzą 

z App Store’a.

iPolak – o aplikacji Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych nie słyszałam aż do rozpoczęcia 

przygotowań do tripu. Jest to wyjątkowo prosta 

i przejrzysta apka, zbierająca do kupy najważniej-

sze informacje niezbędne Polakowi za granicą. 

Telefon do najbliższej Ambasady? Proszę bardzo! 

Alerty terrorystyczne? Oczywiście – i to z noty-

fikacjami. Cła, przepisy, wjazdy. Nawet informa-

cja o stolicy odwiedzanego kraju, tak na wszelki 

wypadek, gdyby ktoś nie wiedział. Dodam tylko, 

że na szczęście nie musiałam z iPolaka korzystać.

Airbnb – mając do wyboru opcje Couchsurfingu 

i innych Booking.com, zdecydowałyśmy, że noc-

legi zorganizujemy sobie, korzystając jedynie 

właśnie z oferty Airbnb. Część miejsc znalazłyśmy 

jeszcze przed podróżą, apka mobilna okazała 

się jednak niezastąpiona. Nie tylko, gdy trzeba 

było szybko wysłać skargę na jednego z hostów, 

ale do kontaktu ze wszystkimi hostami w ogóle. 

Dogrywanie kwestii transportu z i na lotnisko, 

pytania dotyczące zajmowanego miejsca i porady 
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dotyczące atrakcji w okolicy. Nie lubię mnożyć kanałów komunikacji, ale jeszcze 

bardziej nie lubię używać prywatnych do tak krótkich relacji.

Kurrency – aplikacji przeliczających waluty znalazłam jak „mrówków”, ale do 

Kurrency przekonał mnie po prostu jej design. Apka jest prosta, ładna, przejrzysta 

i z tego, co mi intuicja podpowiedziała (a później także wyciąg z konta), całkiem 

wiarygodnie podliczała nasze finansowe podboje w Azji.

iMessage i Telegram – wrzucam do jednego wora, bo te dwie aplikacje to pod-

stawa mojej komunikacji ze światem niezależnie od czasu, miejsca i stanu, w któ-

rym się znajduję. W Azji przerzuciłam się tekstowo jednak tylko na Telegram, 

a z dobrodziejstw Apple korzystałam, gdy trzeba było zadzwonić na Facetime do 

chłopaka lub przyjaciół.

Viber – bo widzisz, drogi Czytelniku, moja mama niespecjalnie wyobrażała sobie 

sytuację, w której nie dzwoni do mnie codziennie – w nosie miała, że dziecko 
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jedzie na wakacje, kontakt ma być i już. Z większo-

ścią bliskich mogłam spokojnie porozumiewać się 

za pomocą aplikacji wymienionych wcześniej, ale 

że mama wyjątkowa jest, to i wyjątkowo dla niej 

zainstalowałam nam obu Vibera, który pozwala 

na prowadzenie rozmów telefonicznych po Wi-Fi. 

Aplikacja nie sprawiła mi żadnych problemów, 

może poza częstotliwością, z jaką korzystała z niej 

rodzicielka.

Zdjęcia – tu zagwozdka. Do pewnego momentu 

życia byłam święcie przekonana, że nie spotka 

mnie nic lepszego w kwestii obróbki zdjęć na tele-

fonie niż aplikacja VSCO. Jakby to powiedział jed-

nak Radosław Kotarski „Nic bardziej mylnego!”. Po 

szeregu aktualizacji okazało się, że w zupełności 

wystarczy do tego natywna apka zdjęciowa na 

iOS, trzeba tylko chcieć. Sekret tkwi w rozbijaniu 

suwaków w menu edycji zdjęcia – na „Jasność” 

składa się na przykład kontrast, ekspozycja, cienie 

i tym podobne. Ten „pro pro tip” zapożyczyłam od 

redaktora Szykulskiego.

mBank – taaaak... To trudna miłość, ale jak się jest 

w jednym banku przez dokładnie połowę życia, 

to trudno tak po prostu odejść – nawet gdy apli-

kacja mobilna pozostawia tyle do życzenia, co ta 

konkretna. Ot, przywiązanie. Niemniej bez spraw-

nej aplikacji bankowej nie byłabym w stanie sobie 

na tym wyjeździe poradzić z finansami. Przelewy 

wewnętrzne, organizacja stanu konta, bieżące śle-

dzenie historii transakcji w celu „Sprawdzić, czy 

nas Kurrency nie robi w konia”. Na większy trip 

rzecz niezbędna.

Aplikacje w podróży, czyli o dwóch takich, co pojechały do Azji



   /   PODRÓŻE   /   49

Google Maps – tak, jestem jedną z tych osób. W mapy natywne nie wierzę i nie 

uwierzę, dopóki nie włożę dłoni w krwawiący bok. Google Maps ratowała więc 

niejednokrotnie sytuację, nawet przy wyjątkowo „biednym” połączeniu, a muszę 

przypomnieć, że jako dwie, samotnie podróżujące po Azji Europejki, nie zawsze 

mogłyśmy pozwolić sobie na zgubienie się na trasie. Po prostu dobrze czasem 

wiedzieć, gdzie się jest, i że nie jest to czarna rzyć.

Mapy od wujka zamykają moje zestawienie aplikacji używanych podczas podróży 

do Azji Południowo-Wschodniej. Poza nimi zdarzyło mi się wejść do apki Gmaila, gdy 

trzeba było wyciągnąć dane kolejnego lotu, czy sociale – w moim przypadku był to 

przede wszystkim Twitter, gdzie spędzam większość swojego wirtualnego życia.

Summa summarum i tak wszystko zależy od preferencji użytkownika. Podczas 

wyjazdu lubisz dobrze zjeść? Pamiętaj o TripAdvisorze! A może jesteś amatorem 

szybkich, zupełnie niezobowiązujących spotkań i (niekoniecznie) miłosnych unie-

sień? Tinder rozwiąże sporo Twoich problemów. Nie daj się zwieść poradnikom 

– potraktuj je jako dobrą podstawę przy tworzeniu własnego stylu podróżowania.

A, nie masz swojego stylu podróżowania? No to może najwyższy czas ruszyć 

wreszcie w świat? 

jedzonelka
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WSZYSTKIE OBLICZA KICZU, 
CZYLI WITAMY W LAS VEGAS

PAWEŁ OKOPIEŃ

Umieścić cały współczeczny świat w jednym miejscu i zrobić z tego centrum rozrywki dla 

dorosłych. Nie jest to jakiś futurystyczny pomysł szaleńca, udało się tego dokonać ludzkości 

dzięki praniu pieniędzy mafiozów. Las Vegas to miasto grzechu, miasto, które nigdy nie śpi, ale 

przede wszystkim – to światowa stolica kiczu.
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Jeśli widziałeś Vegas, to widziałeś już wszystko. Na środku pustyni znajduje się miasto, na 

które co roku w styczniu skierowane są oczy wszystkich fanów technologii. Na co dzień jest 

świetną scenografią dla filmów i seriali. Słynie z szybkich ślubów, kasyn i niezapomnianych 

(a raczej zapomnianych za sprawą upojenia alkoholowego) imprez.

W rzeczywistości Las Vegas nie urzeka – to nie miasto typu Nowy Jork czy Paryż, w którym 

można się zakochać. To miasto, które w swej popkulturowej odsłonie składa się tylko z jed-

nej ulicy. Tak zwany Strip to nieco ponad pięciokilometrowy odcinek drogi, wokół której 

są zgromadzone największe hotele świata (6 w pierwszej dziesiątce i łącznie 26 z pierwszej 

pięćdziesiątki). Hotel The Venetian posiada aż 7117 pokoi, a Mandalay Bay, w którym gości-

łem – 4426. Baza hotelowa samego Las Vegas jest zbliżona do tej w całej Polsce; w 2015 roku 

miasto grzechu odwiedziło 40 milionów osób, a liczba ludności to zaledwie 580 tysięcy 

mieszkańców (aglomeracja 1,8 mln). Na warunki amerykańskie to wręcz miasteczko, dziwne 

miasteczko, ponieważ wokół szeregu wynaturzonych wieżowców są ulokowane niewielkie, 

skromne domki.
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Tym, co robi największe wrażenie, a zarazem 

przeraża, są właśnie hotele, w tym liczące po 40 

pięter. Wspomniany Strip zaczyna się od sław-

nego szyldu witającego gości jadących od strony 

Los Angeles, a kończy na 350-metrowej (najwyż-

szej w Stanach Zjednoczonych) wieży obserwa-

cyjnej hotelu The Stratosphere, na której górze 

znajduje się minipark rozrywki z wysięgnikiem 

będącym fragmentem kolejki górskiej. Las Vegas 

to niesamowicie ciesząca oczy ostoja kiczu. 

Najlepszym tego przykładem jest hotel Luxor, 

czyli szklana piramida, w której windy jeżdżą 

bokiem niczym wagoniki kolejki górskiej, a na 

zewnątrz znajduje się wielka replika Sfinksa i obe-

lisk. Tuż obok mieści się hotel Excalibur, którego 

motywem jest oczywiście średniowieczny zamek. 

Prawda jest taka, że od średniowiecza w kasynie 
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nie były w wymieniane dywany, wystarczy tam 

wejść na minutę, by na kilka tygodni mieć dosyć 

papierosowego dymu. Za kolejną przecznicą, 

naprzeciwko MGM Grand – słynącego z gal bok-

serskich i pokazów Davida Cooperfielda – znajduje 

się hotel NewYork NewYork mający przypomi-

nać to słynne miasto. Jest Statua Wolności, Most 

Brooklyński i hotelowe wieże udające Manhattan. 

Największe wrażenie w Las Vegas robi jednak The 

Venetian stylizowany na Wenecję. Wewnątrz znaj-

duje się centrum handlowe, pośrodku – kanał, po 

którym pływają gondole. W mieście grzechu nie 

zabrakło też Paryża. Z atrakcji hotelowych chyba 

najsympatyczniej prezentują się nocne pokazy 

fontann przed Bellagio nawiązującego do wło-

skiego jeziora Como.

No właśnie, jak to jest z tym grzechem w Las 

Vegas? Jeśli chcesz się zabawić w Las Vegas, 

to będziesz bawić się przednio, zwłaszcza gdy 

masz przy sobie sporo zielonych banknotów. To 

nie jest miasto dla biednych ludzi; aby posma-

kować Vegas, trzeba nieco zaszaleć, przespać 

się w jednym z tych drogich hoteli, przepuścić 

kilka dolarów w kasynie, przejechać się limu-

zyną – olbrzymimi, wydłużonymi hummerami 

albo busami (w których środku, oprócz kanapy 

i barku, znajduje się też rura dla striptizerek), 

zjeść dobrego steka, iść do klubu, latem zabawić 

na hotelowym basenie. Choć sama prostytucja 

w Las Vegas nie jest legalna, to na każdym skrzy-

żowaniu zaczepi nas Portorykańczyk wręczający 

ulotki dziewczyn na telefon. Skąpo odziane panie 

również dość łatwo znajdą się w zasięgu naszego 

wzroku, a w drugiej połowie stycznia na dodatek 

możemy załapać się na targi porno. Obowiązkowo 
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też należy wybrać się na jeden ze spektakli lub koncertów organizowanych 

w hotelach. Występy Cirque de Soleil, musicale, koncert Céline Dion – na takie 

atrakcje można trafić każdego wieczoru.

Las Vegas to nie tylko atrakcja turystyczna i miejsce szalonych imprez ameryka-

nów, to światowe centrum konferencyjne. W 2014 roku odbyło się tu 22 103 kon-

ferencji i targów. Oczywiście, są to różnej wielkości imprezy – czasem to zloty 

firm, w których bierze udział kilkaset osób, czasem to jednak olbrzymie wyda-

rzenia, a największym z nich jest CES, w którym w 2015 roku w ciągu tygodnia 

uczestniczyło 178 tysięcy osób. Warto to mieć na uwadze, planując swoją podróż 

do Vegas. W zależności od imprezy różnią się ceny hoteli, co jest uwarunkowane 

między innymi tym, że różne branże bardziej lub mniej chętnie grają w kasynach. 

A skoro już o planach wyjazdowych mowa, to nie sposób odmówić sobie zaku-

pów w jednym z outletów ulokowanych na południu i północy – znajdziemy tam 

wiele znanych marek, których produkty w Polsce są znacząco droższe. W samym 

centrum Las Vegas trafimy za to na niezwykle luksusowe sklepy, a na ulicy zoba-

czymy samochody, które zwykle widujemy wyłącznie na zdjęciach i w magazy-

nach motoryzacyjnych.

To miasto wyjątkowe, inne niż wszystkie. Raczej do zabawy niż do życia, choć ci, 

którzy tam mieszkają, raczej nie narzekają. Nie jest to też miejsce, w którym mie-

libyśmy co robić przez tydzień czy dłużej. Będąc na zachodnim wybrzeżu Stanów 

Zjednoczonych, musimy je jednak odwiedzić choćby na jedną noc i zaliczyć przy-

najmniej kilka sztandarowych atrakcji.

paweloko
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NIE MAM BIURA. 
BO I PO CO?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

A to przecież nie biuro robi robotę, tylko my!
Kiedy kilka lat temu przesiadłem się na iPada, mianując go moim głównym kom-

puterem, wiele osób uważało, że mam coś nie tak z głową. Że do „prawdziwej 

pracy” trzeba mieć komputer. Że iPad to taka dotykowa zabawka i „nie da się” na 

nim pracować. Że to niepoważne.

Synonimem każdej działalności gospodarczej jest biuro. Chcąc założyć firmę, w pierwszym 

rzędzie zastanawiamy się, gdzie zorganizujemy siedzibę. Pytanie, czy nasi klienci będą tam 

przychodzić. Pewnie nie, ale my potrzebujemy biura bardziej dla siebie. Aby mieć poczucie, że 

nasza nowa firma „jest poważna”.
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Nawiązuje to do fajnej definicji „rewolucji”:
„To jest wtedy, kiedy wszyscy w branży wiedzą, co się da, a czego się nie da. 

I według tych zasad wszyscy pracują i konkurują. Po czym pojawia się ktoś, kto 

nie wie. Komu nie wytłumaczono. I on robi rzeczy zupełnie inaczej, co powoduje 

rewolucję w branży… i przyczynia się do jego zwycięstwa”.

I nie, nie chodzi o to, że wygrałem. Niczego nie wygrałem, oprócz tego, że dzięki 

przesiadce na iPada mogę całą moją robotę wykonywać na jakimkolwiek urzą-

dzeniu z iOS i Mac OS. Nie zależę od mojego głównego komputera. Nie zależę od 

miejsca, gdzie stoi mój iMac. Dzięki tej zmianie podejścia, mając przy sobie iPho-

ne’a o rozmiarze Plus, mogę praktycznie cały dzień na nim pracować.

Gdzie jest moje biuro?
Po tym długim wstępie wracam do pytania, które często mi zadają nowo 

poznane osoby w kontekście Nozbe:

– Gdzie macie siedzibę?

Na to pytanie wskazuję na mojego iPada spoczywającego w torbie: 

– Tutaj jest moja siedziba.

– No tak, ale gdzie faktycznie macie siedzibę firmy?”

Wtedy się pytam: 

– Pytasz o to, gdzie mamy biuro?

– Dokładnie o to. Gdzie macie biuro?

Ja na to: 

– Nie mamy biura. Wszyscy pracujemy z domu.

Wtedy w myślach widzą taką „niepoważną” firmę, w której kilku chłopaków pró-

buje coś tam sklecić i mówią: 

– Jasne, w sumie skoro jest was tylko kilkoro, to możecie jakoś tak sobie na razie 

poradzić.

To ten moment, gdy już nie wytrzymuję i zabijam: 

W głównym trzonie zespołu Nozbe są dziś 24 osoy. Do tego mamy 10 współ-

pracowników, czyli stanowimy ponad 30-osobowy team osób, pracujących nad 
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Nozbe codziennie. Prawie wszyscy z głównego zespołu to Polacy, ale nie wszyscy 

mieszkają w Polsce. Niektórzy we Francji, inni w Niemczech, Belgii, Hiszpanii czy 

nawet Japonii i na Tawanie. Współpracownicy to głównie obcokrajowcy rozsiani 

po całym świecie. Nozbe istnieje od dokładnie dziewięciu lat (premiera odbyła się 

1 lutego 2007 roku), nie jest to więc stan chwilowy. Od zawsze mamy ten sam for-

malny adres, ale to jest tylko miejsce, do którego przychodzi oficjalna korespon-

dencja. I wiesz, co? Jakoś przez niemal dekadę nikomu spośród kilkuset tysięcy 

użytkowników Nozbe na całym świecie nie przyszło do głowy, aby się zasta-

nawiać, gdzie jest nasza siedziba. Oni znają tylko ten adres: nozbe.com i to im 

w zupełności wystarcza.

Kurtyna w dół. Kopara osoby, z którą właśnie rozmawiałem też. Mój rozmówca 

w tym momencie jest już nieźle skonfundowany.

Nie mam biura. Bo i po co?



A musi być?
Nie piszę tego, aby się pochwalić, bo nie ma czym. Robię to po to, by zwrócić 

uwagę na to, że w roku 2016 ciągle takie podejście jest „szokujące” dla większości 

osób. I nadal trudno mi zrozumieć dlaczego.

Żyjemy w niesamowitych czasach, w których technologia po prostu zapiera dech 

w piersiach.

Jak pisałem wcześniej, jeśli mam w ręku „telefon”, to mogę całkiem normalnie 

pracować – realizować zadania, odpowiadać na feedback od zespołu, pisać arty-

kuły, być w kontakcie przez social media, prowadzić rozmowy konferencyjne, 

nagrywać podcast, nagrywać video na żywo, zmontować film, skomponować 

utwór, napisać kod programu, zarządzać serwerem…

Mamy zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, które powoduje, że możemy wyko-

nywać pracę, gdziekolwiek jesteśmy. Czy to za pomocą iPhone’a, iPada czy Maca.

Dzięki współczesnej technologii możemy wybierać, kiedy faktycznie powinniśmy 

pracować sami, a kiedy z innymi osobami. Co więcej, możemy decydować, jak 

będziemy z innymi pracować. Bo nie zawsze praca „twarzą w twarz” jest najbar-

dziej skuteczna.

Jeśli nie pracujemy w fabryce, gdzie składamy „fizyczne” produkty, to nie potrze-

bujemy faktycznie być w żadnym konkretnym miejscu, aby dobrze wykonać 

robotę. Mamy wolność decyzji co do tego, gdzie chcemy pracować.

Dzięki technologii mamy dziś wybór. Wybór jakości życia.
Dlaczego więc ciągle najlepszym wyborem zdaje się mieszkanie na obrzeżach 

miasta i dojeżdżanie w korku do biura w centrum? Dlaczego to biuro w centrum 

ma taki status i bez niego firma w oczach niektórych zdaje się „niepoważna”?

Cóż, zostawię Cię z tymi pytaniami.

Sam nadal będę dzisiaj nad nimi myślał, kiedy w połowie dnia wyskoczę pobie-

gać na plaży…

MSliwinski
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i sam stwórz ciekawy projekt.

Fotokalendarz z Twoich zdjęć cyfrowych 
przypomni cudowne chwile każdego dnia!

SPRAW SOBIE I BLISKIM WZRUSZAJACĄ PAMIĄTKĘ NA CAŁY ROK!

poleca:

JUŻ NOWY ROK! 
CZAS NA KALENDARZ!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/


   /   LIFESTYLE MACUSERA   /   

LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

BIELIZNA RILKE – CENY OD 75 PLN
Nie będę za bardzo oryginalna, ale przed nami dzień, w któ-

rym każdy, na swój wyjątkowy sposób, chce podziękować 

drugiej osobie za uczucie, jakim jest miłość. Dzień świętego 

Walentego to znakomita okazja do przewietrzenia szuflad 

z bielizną, a pozostałe można wymienić na coś nowego, 

co świetnie sprawdzi się również wieczorem. Proponuję 

doskonały materiał, który zniesie z nami trudy całego dnia, 

zachwycające wzornictwo, uwydatniające nasze naturalne 

piękno, oraz nietuzinkowość zdecydowanie wyprzedzającą 

„sieciówki”. Mowa o polskiej marce Rilke założonej przez 

projektantkę Rillę Pawlaczyk, w której domu projektowanie 

i krawiectwo uprawiano od pokoleń. Zero poduszek, fiszbin 

i wypełniaczy – tylko czysta koronka i my.

OZDOBY DO BUTÓW COQUET – CENY OD 40 PLN 
Szafa wypełniona różnego rodzaju szpilkami, balerinami, 

czółenkami, a zdarzają się sytuacje, że żadne z nich nie 

pasują do zaplanowanego zestawu ubrań. Możemy oczywi-

ście udać się na zakupy i po godzinach poszukiwań bardzo 

często wrócić z niczym. Możemy też puścić wodze fantazji 

i samodzielnie zmienić opatrzone już nam buty. Nie mam tu 

na myśli samodzielnych prac plastycznych, lecz wykorzysta-

nie klipsów do butów. Jedną z firm w tym wyspecjalizowaną 

jest Coquet, rodzimy producent z Krakowa.

W sklepach stacjonarnych, jak również w sklepie interneto-

wym, znajdziemy ozdoby na każdą okazję. Z klasycznych 

czarnych szpilek wyczarujemy efektowne wieczorowe, 

smutnym balerinkom nadamy powiewu świeżości.

Dla niej 61
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ODZIEŻ SPORTOWA CARDIO BUNNY 
– CENY OD 179 PLN
Wyciskamy siódme poty na siłowni, chcąc 

przywrócić naszemu ciału wygląd idealny 

lub utrzymać ten wypracowany. Doskonała 

prezencja wpływa na naszą samoocenę, 

pewność siebie oraz poprawia nasze samo-

poczucie. Starannie dopieramy strój do 

pracy, na spotkania z przyjaciółmi a od teraz 

– również na siłownię. Od niedawna możemy 

kupić sportową odzież marki Cardio Bunny, 

której gama kolorystyczna może przypra-

wić nas o zawrót głowy. Nie to jednak jest 

najważniejsze.

Przełomem jest wykorzystanie do produkcji 

materiału alg morskich, które nadają leggin-

som właściwości antybakteryjnych, poma-

gają w leczeniu chorób skóry i sprawiają, 

że podczas ćwiczeń skóra jest bardziej roz-

grzana, co przyspiesza proces spalania tkanki 

tłuszczowej. Są w pełni biodegradowalne, 

więc i środowisko na tym skorzysta.
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EHANG MANNED DRONE – CENA NIEZNANA.
Świat opanowały drony – to podobno najpopu-

larniejszy prezent na komunię. Teraz wyobraź 

sobie, że masz drona, do którego możesz wsiąść 

i potem nim odlecieć. Dron Ehang dokładnie 

to potrafi, jest trochę większy od bezzałogo-

wych dronów, ale przypomina je wyglądem. Jest 

wyposażony w osiem wirników, tdzięki którym 

może wznieść się na wysokość 1500 stóp (prawie 

500 m!) i podróżować z szybkością prawie 100 

km/h. Oprócz siebie, na pokład zabierzemy też 

mały bagaż. Niestety cały lot może trwać maksy-

malnie 23 minuty i po tym czasie musimy naszego 

drona naładować. Powinno to jednak wystarczyć 

na „dolot” do pracy. Jest jeden minus, nie wia-

domo, kiedy wejdzie od do sprzedaży i ile będzie 

kosztował, ale prototypy już latają. 

ZEGAREK H. MOSER & CIE. SWISS ALP WATCH 
– CENA OKOŁO 100 000 PLN
Jeśli podoba się Wam kształt Apple Watch, ale jednak woli-

cie mechaniczne zegarki, to najlepszą propozycją będzie 

Zegarek H. Moser & Cie Swiss Alp Watch. Już na pierwszy 

rzut oka przypomina Apple Watcha, ale w środku koperty 

wykonanej z 18-karatowego złota mamy autorski mechanizm 

HMC 324 calibre. Unikatowy mechanizm możemy oglądać 

przez szybę z szafirowego szkła. Szafirowe szkło jest również 

z przodu, a pod nim – cyferblat wyglądający tak, jakby był 

cyferblatem z Apple Watch. Tak oto historia zatoczyła koła, kla-

syczne zegarki udają smart zegarki. Limitowany do zaledwie 

50 sztuk zegarek kupicie za 24 900 dolarów, to nawet drożej niż 

złoty Apple Watch. Plus jest taki, że nigdy nie dostaniecie na 

niego żadnego powiadomienia.

Dla niego 63
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TYT
tek

TATUAŻ INKBOX – CENA OD OKOŁO 100 PLN
Czy chcielibyście mieć tatuaż, ale boicie się bólu, nie wiecie, czy będziecie chcieli mieć go na zawsze lub jest 

cokolwiek innego, co was powstrzymuje przed tym krokiem? Rozwiązaniem jest InkBox. To dość rewolucyjny 

sposób na tymczasowy tatuaż, który utrzyma się na naszym ciele około dwóch tygodni. Możemy wybrać 

sobie jeden z ponad 300 wzorów w rozmiarach od nieco ponad 1 cm do 12 cm. W najbliższym czasie będzie 

można też projektować własne wzory. W przeciwieństwie do tymczasowych tatuaży, które są umieszczane na 

skórze, ten wygląda jak prawdziwy tatuaż umieszczony pod skórą, ponieważ powstaje w procesie reakcji che-

micznej. Jest podobno nie do odróżnienia od prawdziwego i jest w 100% bezpieczny dla skóry. 



https://geo.itunes.apple.com/pl/book/wszystko-o-ios-9-os-x-capitan/id1061607860?mt=11&at=11lHMT&ct=iMag201512


JAROSŁAW CAŁA

Na pierwszy rzut oka zgadza się tylko jedna rzecz. Uwielbiam słuchawki douszne i ten 

model Audio Technica jest właśnie taką konstrukcją. Im dalej w las, tym moja wizja 

takich słuchawek rozmywa się, niczym przedwyborcze obietnice. Bezprzewodowe 

słuchawki douszne z redukcją szumów? Serio?
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AUDIO TECHNICA 
ATH-ANC40BT

Audio Technica ATH-ANC40BT



Ile to już razy rozpisywałem się o tym, że w audio kocham pro-

stotę i klasyczne rozwiązania, które moim zdaniem w rezulta-

cie prowadzą do muzyki w najczystszej postaci? Takiej, w jakiej 

artysta chciał przekazać swój materiał. Często po testach byłem 

zaskoczony i przekonywałem się do rozwiązań, jakich wcześniej 

absolutnie nie uznawałem. Elektronika przez ostatnie lata rozwi-

nęła się niewiarygodnie, a najważniejsze, że wiele z nowych roz-

wiązań idzie w parze również z jakością dźwięku. Przekonałem 

się o tym dosyć dobrze na swojej skórze i kilka razy musiałem 

„odszczekać” to, co pisałem przed rozpoczęciem testu. 

Dlatego właśnie, w przypadku tego testu wolałem napisać taki 

mały wstępniak, bo to, co otrzymałem, jest dokładnym zaprze-

czeniem słuchawek, jakie lubię. Na pierwszy rzut oka zgadza się 

tylko jedna rzecz – uwielbiam słuchawki douszne i ten model 

Audio Technica jest właśnie taką konstrukcją. Im dalej w las, 

tym moja wizja takich słuchawek rozmywa się, niczym przed-
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ATH-ANC40BT 
– tak nazywa się 
model słuchawek 
i prawdopodobnie 
oznaczenie zostało 
wybrane w taki sposób, 
żeby nikomu nie udało 
się go zapamiętać. Brawo 
Audio Technica, ta sztuka 
udała wam się idealnie.
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wyborcze obietnice. Bezprzewodowe słuchawki douszne z redukcją szumów? Serio? To jedno 

z tych zdań, których napisanie przyszło mi z największym trudem. Wszystko mi w tym zdaniu 

nie pasuje. To nie może być prawda! Jednak po głębszej analizie okazuje się, że to zdanie jest 

w 100% prawdziwie – właśnie takie słuchawki mam na swojej głowie. 

ATH-ANC40BT – tak nazywa się model 

słuchawek i prawdopodobnie ozna-

czenie zostało wybrane w taki sposób, 

żeby nikomu nie udało się go zapamię-

tać. Brawo Audio Technica, ta sztuka 

udała wam się idealnie. Po wypakowa-

niu z przyjemnego dla oka pudełka nie 

bardzo wiedziałem, od czego zacząć. 

Dlatego trochę pobawiłem się dobrze 

wykonanym pokrowcem dołączonym 

do słuchawek. Później podłączyłem 

słuchawki douszne kablem USB, w celu 

ich naładowania. Dziwnie się poczułem 

i odczekałem chwilę, przyglądając im 

się uważnie. Wnioski? Mieszane, mam 

obawy, że będę się w nich źle czuł, 

a osoby postronne uznają, że jestem 

członkiem tajnych służb i mam kontakt 

z bazą. Z drugiej strony, ten śmieszny pałąk, który muszę założyć na szyję, jest bardzo dobrze 

wykonany, przyjemny w dotyku i elastyczny jak przedstawiciel handlowy. Dobra, naładowały 

się i mogę już włożyć swój garnitur i okulary przeciwsłoneczne, czas na akcję. 

Nie mam w zwyczaju nosić czegokolwiek na szyi, dlatego na początku wrażenie jest takie 

sobie. Jednak już po chwili zaczynam się przyzwyczajać, a wspomniany wcześniej pałąk jest 

naprawdę przemyślany i przyjazny, jak uśmiechnięty Amerykanin. Pałąk pełni najważniejsze 

funkcję i jest mózgiem całego projektu. Jego wnętrze kryje technologię Bluetooth z 10-metro-

wym zasięgiem, mikrofon do rozmów i system aktywnej redukcji szumów. Znajduje się w nim 

również bateria, która przy włączonej redukcji szumów wystarczy na około osiem godzin słu-

chania muzyki. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo jak na naszyjnik, a jego wielkość komplet-

nie nie pokrywa się z tym, co potrafi. 

Audio Technica ATH-ANC40BT
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W tym momencie możemy wrócić do tego, co napisałem na początku, czyli do niesamo-

witego rozwoju elektroniki użytkowej. Podsumujmy. Właśnie na mojej szyi znajdują się słu-

chawki douszne, które bezprzewodowo komunikują się z moim iPhone’em, wyciszają szumy 

z zewnątrz, mają wbudowany mikrofon do rozmów i działają na baterii osiem godzin. OK, 

jestem pod wrażeniem. Tylko… czy potrzebuję tego wszystkiego? I czy kosztem tych rozwiązań 

nie jest jakość dźwięku przekazywanego przez te słuchawki? Odpowiedź na pierwsze pytanie 

jest prosta. Ja nie potrzebuje, ale muszę przyznać, że ta bezprzewodowość niebezpiecznie kusi. 

Brak wiszącego przewodu, który plącze się i przeszkadza, to naprawdę komfortowe rozwiąza-

nie, nawet kosztem swego rodzaju obroży na szyi. Natomiast drugie pytanie jest już trudniej-

sze, ale w dalszej części tekstu na nie odpowiem, a przynajmniej będę się starał to zrobić. 

Zostając jeszcze przy cechach użytkowych słuchawek, to mam na ten temat kilka uwag. 

Plusem, którego się nie spodziewałem, jest ten pałąk, jestem w szoku, że absolutnie w niczym 

mi on nie przeszkadza. Nawet zapomniałem, że mam coś obcego na swojej szyi. Żeby nie było 

tak kolorowo, to są rzeczy drażniące. Na kosmicznej obroży znajduje się pilot, którym możemy 

odbierać rozmowy oraz regulować dźwięk. Moje pytanie brzmi: dlaczego jest on umieszczony 

Audio Technica ATH-ANC40BT
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po lewej stronie?! Dużo wygodniej sterowałoby się prawą 

ręką, serio. Audio Technica mogłaby się również lepiej posta-

rać i dostarczyć większą ilość gumowych nakładek. Idealnie by 

było, gdyby w zestawie znalazły się pianki, ponieważ w moim 

przypadku w rozmiarach gumek nie było tego idealnego. 

W zakładce komfort można zdecydowanie umieścić aktywną 

redukcję szumów. Już same gumki, w połączeniu z konstrukcją 

kopułki słuchawkowej, sprawdzają się bardzo dobrze i tłumienie 

jest odpowiednie. Gdy włączymy funkcję redukcji szumów, to 

obroża przenosi nas do gwiazd, a tam jest martwa cisza. Trzeba 

uważać, bo może Was potrącić Airbus A380, jeśli jakimś cudem 

znajdziecie się nagle na pasie startowym jakiegoś lotniska. 

Można się zapomnieć i najlepiej taką sytuację zobrazuje wkle-

jany wszędzie John Travolta, w scenie z filmu Pulp Fiction. Czyli kolejny raz muszę przyznać, że 

spodobało mi się coś, co do tej pory było dla mnie bezsensownym rozwiązaniem. Chociaż na 

swoją obronę, jak zwykle, mam mocną broń pod tytułem „odsłuch”. 

W tym momencie weryfikuje się wszystko, bo przecież kupując słuchawki, chcemy usłyszeć 

muzykę w najlepszy możliwy sposób, prawda? Czy może tylko ja tak mam? Niestety, w tej kwe-

stii jestem bezkompromisowy i żadnych niespodzianek nie było. Słuchawki podłączone za 

pomocą kabla, z wyłączonym systemem aktywnej redukcji szumów grają najlepiej i koniec. 

Dlatego piękne jest to, że mamy wybór i każdy może dostosować możliwości tego modelu do 

swoich potrzeb. Podczas odsłuchu na tej najlepszej w moim mniemaniu konfiguracji, uśmiech 

na twarzy mówi wszystko. Audio Technica, faszerując ten model różnymi systemami, nie zapo-

mniała o najważniejszym. ATH-ANC40BT (sic!) grają 

na wysokim poziomie, adekwatnym do ceny. 

777 złotych – te szczęśliwe siódemki znają swoją war-

tość. Pierwszym, co usłyszałem, była niesamowicie 

ostra góra, która przeszywa całe ciało. W połączeniu 

z niekończącą się skalą potencjometru, to połączenie 

może okazać się dosłownie bolesne. Fani głośnego 

grania będą wnioskowali o wielki pomnik w kształ-

cie tych słuchawek albo o nazwanie jakieś dużej 

ulicy „ATH-ANC40BT”. Słysząc, co się święci, od razu 

Audio Technica ATH-ANC40BT

Na kosmicznej obroży 
znajduje się pilot, gdzie 
możemy odbierać rozmowy 
i regulować dźwięk. Moje 
pytanie brzmi: Dlaczego 
jest on umieszczony po 
lewej stronie?! 

Fani głośnego grania 
będą wnioskowali o wielki 
pomnik w kształcie 
tych słuchawek albo 
o nazwanie jakieś dużej 
ulicy „ATH-ANC40BT”.
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odpaliłem sobie najnowszy krążek duetu Disclosure i po zamknięciu oczu znalazłem się w naj-

lepszym klubie świata. W tym klubie wziąłem udział w jednej z lepszych imprez mojego życia. 

Te słuchawki zostały stworzone do muzyki elektronicznej. Szczerze mówiąc, nie miałem ochoty 

wychodzić z tego klubu i odsłuchiwać czegokolwiek innego. Można powiedzieć, że zamkną-

łem imprezę i wyrzucony przez ochroniarza musiałem przenieść się do innego świata. Bolesny 

powrót na ziemie nazywał się „soul”. Ta wysoka góra tak się mocno narzuca, że niestety traci 

na tym środek. Nie zrozumcie mnie źle, on nadal jest i to całkiem w porządku, ale ja nadal chcę 

wrócić do tamtego klubu. Dziwna sytuacja jest w dolnych częstotliwościach. Momentami mam 

wrażenie, że ich kompletnie nie ma i mam ochotę dać duży minus. Po chwili jednak sytuacja się 

zmienia i tam, gdzie do czynienia mamy z bardzo niskim zakresem, to bas pojawia się w pięk-

nym stylu. Kłopoty zaczynają się, gdy na dole robi się gęsto i skomplikowanie, wtedy słuchawki 

gubią się i w efekcie bas rozmywa się, stając się tłem dla tej wyrazistej góry. Dlatego, po co się 

męczyć, wróćmy do klubu i zatraćmy się w imprezowym rytmie. 

Jeszcze nigdy nie słuchałem tak głośno muzyki i to takiej muzyki, zwłaszcza podczas pisania 

recenzji. Właśnie odpływam, słuchając prawie na maksymalnej skali Basemant Jax. Spróbujcie, 

a nie pożałujecie!

ATH-ANC40BT             

Dane techniczne:
• Typ: douszne

• Przeznaczenie: mobilne aktywne

• Impedancja: 16 Ohm

• Skuteczność: 100 dB

• Pasmo przenoszenia: 
20 Hz–24 000 Hz

• Konstrukcja: zamknięta

• Wtyk: Jack 3,5 mm

• Przewód: 1,2 m

• Mikrofon: -42 dB 

calamuzyka

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/calamuzyka
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HARMAN KARDON 
– ONYX STUDIO 2

JAROSŁAW CAŁA

Harman Kardon – Onyx Studio 2

Skłamałbym, gdybym napisał, że dobrze pamiętam moją majówkę z 2014 roku, 

gdzie miałem przyjemność testować pierwszy głośnik HK z serii Onyx. Z opowieści 

wiem, że to był dobry czas, a nieoszczędzany Onyx zrobił robotę i nawet po swoim 

czterodniowym koncercie zyskał zainteresowanych klientów. 



Przy pierwszych dźwiękach wydobywających się z głośnika, który stoi tuż 

obok mnie, wiedziałem, co musiało zainspirować jego twórców. Nazwa 

Onyx na zawsze pozostanie zarezerwowana w moim sercu dla kultowej, 

hip-hopowej grupy z Nowego Jorku. Chłopaki z Queens w latach 90. 

nagrywali tak zwany hardcore rap, co w praktyce oznaczało dużo 

hałasu. Taki właśnie jest Harman Kardon – Onyx Studio 2, 

dlatego skojarzenie było jednoznaczne. Oczywiście dla 

większości populacji nazwa „onyks” oznacza określe-

nie pewnego minerału i zapewne to właśnie sie-

działo w głowach osób odpowiedzialnych za ten 

projekt. 

Projekt, który – dodam – Harman Kardon 

prowadzi od dawna, a model Studio 2 

jest kontynuacją gatunku. Skłamałbym, 

gdybym napisał, że dobrze pamiętam 

moją majówkę z 2014 roku, gdzie mia-

łem przyjemność testować pierwszy 

głośnik HK z serii Onyx. Z opowieści 

wiem, że to był dobry czas, a nie-

oszczędzany Onyx zrobił robotę 

i nawet po swoim czterodniowym 

koncercie zyskał zainteresowanych 

klientów. Po takich przeżyciach 

wiedziałem, czego mogę się spo-

dziewać po głośniku dostarczonym 

przez Norberta. Mogę wam zdradzić 

już na początku, że wszystko, czego się 

spodziewałem, zostało potwierdzone. 

Mógłbym w ciemno na kartce wypisać 

w podpunktach cechy tego głośnika, a później, 

niczym kontroler z Sanepidu, odznaczać ptaszkami 

po kolei wszystkie te punkty. Jak się jednak okazało, 

podpunktów było za mało, Harman Kardon nie stoi w miejscu 

i niczym Forrest Gump biegnie przed siebie. 
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Od razu po wypakowaniu rzuca się w oczy wykonanie i użyte do tego materiały. Niby nic 

nowego, przecież ta marka zawsze dbała właśnie o ten aspekt i to odróżniało HK od swojej 

matki, czyli firmy JBL. Mimo że oczywiście jednym z pierwszym podpunktów na mojej liście 

było wykonanie, to muszę przyznać, że Harman Kardon i tak mile zaskoczył. Widać i czuć, 

że ostatnie produkty są jeszcze lepiej wykonane niż poprzednie. HK dąży do doskonałości 

i dobrze wie, jak trzeba walczyć ze skandynawską konkurencją. Onyx Studio 2 jest właśnie 

takim zawodnikiem, którego amerykański producent może posłać na ring do walki z wro-

giem. Przede wszystkim mówię tu o użytych materiałach, w tej kwestii nie ma kompromisów. 

Najbardziej podoba mi się przednia maskownica, 

która jest pokryta solidnym materiałem z bliska 

wyglądającym jak ręczna robota. Przypomina mi 

to koronki robione przez moją teściową. Piękna 

sprawa, a takie detale doceni każdy esteta. 

Z tyłu urządzenia nie jest gorzej, w tej części HK 

postanowił użyć materiału przypominającego skórę. 

To raczej nie jest prawdziwa skóra – ale nie odna-

lazłem potwierdzenia tej kwestii – ale w dotyku 

i wizualnie nie ma do czego się przyczepić. Dobrym 

pomysłem jest wyżłobienie na rękę w górnej części, 

w praktyce bardzo wygodne, wręcz idealne. 

Harman Kardon – Onyx Studio 2

HK dąży do doskonałości 
i dobrze wie, jak trzeba walczyć 
ze skandynawską konkurencją. 
Onyx Studio 2 jest właśnie takim 
zawodnikiem, którego amerykański 
producent może posłać na ring do 
walki z wrogiem.
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Kolejnymi estetycznymi pierwiastkami są nóżki, na których Onyx Studio 2 stabilnie i pewnie 

stoi. W wersji czarnej, która znalazła się u mnie, wszystkie dodatki do czerni są rdzawozłote. 

W tym miejscu chyba znowu mogę doszukiwać się nawiązania do hip-hopowej grupy Onyx. 

Wizualną „kropką nad i” jest, dobrze znana z serii Onyx, membrana głośnika niskotonowego. 

Umieszczona z tyłu, wykończona aluminium z dużym napisem Harman Kardon, pięknie 

porusza się w rytm wybijanych bębnów. Uwaga – może was zahipnotyzować. Ważną rolę 

w konstrukcji tego głośnika odgrywa również pierścień oddzielający przednią część od tyłu. 

Jest pokryty dobrej jakości gumą i znajduje się na nim panel sterowania. Składa się na niego 

pięć wygodnych przycisków, które w pełni kontrolują wszystko, co ma nam do zaoferowania 

Onyx Studio 2. Włącznik, głośność, Bluetooth i odbieranie połączeń telefonicznych. 

Tym sposobem, płynnie przechodzimy do funkcjonalności, a te HK również poprawił. 

Amerykanie od jakiegoś czasu postawili na coś, czego często skandynawskiej konkuren-

cji brakuje. Przecież nie od dzisiaj wiadomo, że rozmowy telefoniczne są w Ameryce czymś 

na wzór oddychania. Podobno przykładny obywatel Stanów Zjednoczonych na rozmowy 

telefoniczne poświęca ponad 24 godziny swojej doby. Dzięki Onyx Studio 2 te rozmowy 

mogą być naprawdę wysokiej jakości. Być może idealnym prezentem od Baracka Obamy dla 

Władimira Władimirowicza Putina byłby właśnie produkt Harman Kardon? Może w końcu 

bez problemów dogadaliby się w każdej kwestii. HK w swoim produkcie zastosował szereg 

systemów, które finalnie mają wpływ na rozmowy telefoniczne. Wbudowany głośnik z funk-

cją mikrofonu oraz technologią tłumienia zakłóceń i echa VoiceLogic. Muszę przyznać, że ja 

Harman Kardon – Onyx Studio 2



wyimek

głośno i wyraźnie słyszałem każdy rozkaz swojej żony, a więc system działa poprawnie. Onyx 

Studio 2 jest głośnikiem mobilnym, dlatego wyposażono go w baterię, bez której taki tytuł 

byłby niemożliwy. Litowo-jonowy akumulator 2600 mAh starcza na około pięć godzin słu-

chania muzyki, ale oczywiście sporo zależy od tego, jak ustawimy potencjometr. 

Funkcjonalności dopełnia klasyczny Bluetooth, który jest jak prąd w gniazdku, po prostu 

musi być. Teraz przejdziemy do podpunktów mojej listy, związanych z efektami dźwięko-

wymi. Tutaj byłem pewny swego i na żadne niespodzianki nie natrafiłem. Onyx jest mocny 

i dynamiczny, jak rozpędzony na bramkę Michał Jurecki, nic go nie zatrzyma. Taki głośnik 

może zastąpić spore głośniki w salonie i posłużyć jako idealna broń na znienawidzonego 

sąsiada. Amerykanie lubią dużo, a nawet więcej i to żadna nowość. Potężne uderzenie basu 

i podciągnięta góra to styl HK. Raczej nie zaliczam się do fanów takiego stylu, ale na rynku 

jest spora część odbiorców, którzy będą więcej niż usatysfakcjonowani. Onyx aż kipi mocą, 

nie znosi cichego grania, a przycisk „+” aż prosi się o aprobatę. 

Harman Kardon moją listę podpunktów wypełnił, a nawet co chwilę wymuszał na mnie 

dopisywanie kolejnych. Muszę stwierdzić, że jestem miło zaskoczony – widać i słychać, że HK 

zbroi się do walki ze Skandynawią, która ostatnio dosyć mocno opanowała rynek takich gło-

śników. Nam, odbiorcom, taka sytuacja może wyjść tylko na dobre.

Onyx Studio 2             

Dane techniczne:
• Dynamiczne pasmo przenoszenia: 

2402 MHz–2480 MHz

• Czułość/Impedancja wejścia: 4

• Czas pracy akumulatora: 5 godzin

• Czas ładowania akumulatora: 5 godzin

• Moc nadajnika Bluetooth: 0 4 dBm

• Modulacja nadajnika 
Bluetooth: GFSK, 8DPSK

calamuzyka
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NORBERT CAŁA

Jeden głośnik i dwa byty 
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BEOPLAY S3
BeoPlay S3
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Gdy kilka miesięcy temu, z okazji dziewięćdziesię-

ciolecia firmy Bang & Olufsen, zaprezentowano 

oszałamiające głośniki BeoLab 90, usłyszałem 

na ich prezentacji takie zdanie: „Te głośniki będą 

inspirowały naszych inżynierów przez długie lata, 

a ślady tej inspiracji zobaczycie w innych naszych 

produktach”. Gdy odbierałem do testów naj-

nowszy i jeden z mniejszych produktów firmy, 

czyli BeoPlay S3, od razu je sobie przypomnia-

łem. Teoretycznie te głośniki nie mają ze sobą nic 

wspólnego. Zarówno ich ceny, jak i gabaryty są 

z innych bajek, ale jak chwilę na nie popatrzeć, to 

rzucają się w oczy oczywiste geometryczne podo-

bieństwa. Grzebiąc jeszcze więcej w archiwach 

firmy, znajdziemy też kolejny bardzo podobny 

produkt, czyli subwoofer BeoLab 19. W tym przy-

BeoPlay S3
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padku podobieństwa są jeszcze bardziej oczywiste. BeoLab 19 i BeoPlay S3 zostały zaprojek-

towane przez tego samego projektanta – Jakoba Wagnera. 

BeoPlay S3 to najmniejszy głośnik stacjonarny od Bang & Olufsen. W niewielkiej obudowie 

przypominającej trochę dwunastościan foremny umieszczono wzmacniacz 2 x 35 wat klasy 

D, tweeter ¾ cala oraz czterocalowy głośnik niskotonowy. Głośnik jest oczywiście bezprze-

wodowy, a muzykę prześlemy za pomocą Bluetooth 4.0 z AptX, AptX LL, AAC. Możemy się 

też podpiąć do niego za pomocą kabla mini-Jack.

Na wykonanej z plastiku obudowie w kolorze czarnym lub 

białym umieszczono tylko trzy przyciski – głośniej/ciszej 

oraz przycisk włącznika i parowania Bluetooth z logiem B&O. 

Przednią, wykonaną z tkaniny maskownicę, możemy wybrać 

z większej palety kolorów. Oprócz podstawowych – białego 

i czarnego – mamy też różowy, niebieski, zielony. Jak znam 

firmę, to pewnie tych kolorów będzie z czasem jeszcze więcej. 

Intrygujący kształt głośnika, minimalistyczny dizajn, możli-

wości zmiany maskownicy – to wszystko sprawia, że głośnik 

może jeszcze lepiej wtopić się w nasze mieszkanie. Idealnie 

BeoPlay S3

„Te głośniki będą 
inspirowały naszych 
inżynierów przez długie 
lata, a ślady tej inspiracji 
zobaczycie w innych 
naszych produktach”



sprawdzi się w praktycznie każdym otoczeniu, ale we wnętrzach w stylu skandynawskim 

będzie się prezentował zjawiskowo i będzie jak – wszystkie produkty B&O – nie tylko funk-

cjonalnym sprzętem, ale również elementem wystroju.

BeoPlay S3 ma jakby dwa niezależne byty. Pierwszy to byt samodzielny. Możemy kupić 

pojedynczy głośnik, postawić go na szafce nocnej lub na biurku, blacie w kuchni i cieszyć 

się muzyką wydobywającą się z małego urządzenia. Drugi byt to praca w zespole. Możemy 

bezprzewodowo spiąć ze sobą dwa głośniki, które zaczynają wtedy pracować jak klasyczny 

zestaw stereo. Jeden z głośników gra jako kanał lewy, a drugi jako kanał prawy. Możemy też 

wreszcie, za pomocą kabli, spiąć ze sobą aż cztery sztuki tego głośnika. Do testów dostałem, 

niestety, tylko jedną sztukę, najwięcej mogę powiedzieć więc o tym głośniku grającym solo.

Dwie cechy w dźwięku tego głośnika zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Pierwsza to bardzo 

duża siła, z jaką może on zagrać. Skala zdaje się nie mieć końca, w normalnym, codziennym użyt-

kowaniu na przykład w sypialni, raczej nie będziemy „rozkręcali” go więcej niż na 50%. Druga to 

bardzo przyjemny i głęboki bas. Temu nie ma się co dziwić, większość głośnika zajmuje właśnie 

przetwornik niskotonowy. Niestety, reszta dźwięku nie jest już tak idealna. Najwięcej problemów 

jest w środku dźwięku i niekiedy mamy wrażenie, że głośnik chciałby zakrzyczeć drobne nieczy-

stości w tym paśmie. Przy bardzo dużym wzmocnieniu zaczyna mu także nieco brakować dyna-

miki. Nie miałem niestety okazji dłużej słuchać głośników spiętych w zestaw stereo, ale nawet 

szybki odsłuch w salonie firmowym wystarczył, aby zobaczyć, że wtedy głośnik zyskuje drugie 

życie. W takiej konfiguracji najlepiej będą się czuły na biurku obok iMaca.
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BeoPlay S3              

Dane techniczne:
• Wymiary: 179 x 163 x 150 mm

• Waga: 1.41 kg

Cena:  1700 PLN za sztukę

norbertcala

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/norbertcala
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TDK TREK FLEX WIRELESS SPEAKER 
– CZARNE PIĘKNO

KAMIL DYRTKOWSKI

TDK TREK Flex Wireless Speaker – czarne piękno

Rynek głośników Bluetooth staje się agresywny. Firmy zastanawiają się, jak zapakować 

pożądane funkcje, takie jak hydroizolacja, odporność na wstrząsy, łączność 

bezprzewodowa i wiele więcej w coraz mniejszej obudowie. Ponadto cena za takie 

urządzenie musi być odpowiednio niska.
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Doskonałym przykładem powiązania tych ele-

mentów jest TDK TREK Flex. Za niecałe 300 złotych 

użytkownik otrzymuje głośnik bardzo wysokiej 

klasy. Nawet jeśli nie widzi dla siebie jego sporto-

wego zastosowania, to ten głośnik Bluetooth jest 

ciągle mądrym zakupem. Jego możliwości ubrano 

w niecodzienny, cylindryczny kształt. Głośnik 

jest wielkości dwóch dużych kubków kawy i ma 

podobną wagę. Składa się z kilku materiałów, 

z czego najbardziej rzuca się w oczy czarna obu-

dowa z kratki.

Głośnik można używać zarówno w pozycji pio-

nowej, jak i poziomej. Zalecam tę pierwszą opcję, 

gdyż wtedy dźwięk jest emitowany w promieniu 

360 stopni. Poza jakością muzyki główną atrakcją 

TDK TREK Flex Wireless Speaker – czarne piękno
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w funkcjonalności i wzornictwie Trek Flex jest panel przycisków, który został umieszczony 

pod paskiem z miękkiej gumy. Dodatkowego smaczku dodaje oświetlenie diodami LED (stan 

żywotności baterii, bluetooth, poziom głośności).

Oprócz ciekawego kształtu obudowa głośnika oferuje odporność na wstrząsy, wodę i pył. To 

gwarantuje przeżywalność głośnika w zapylonym środowisku i podczas wilgotnej pogody. 

Lecz pamiętaj: nie nurkuj z głośnikiem pod wodą, on do tego nie służy.

TDK TREK Flex ma w sobie wielką wartość. Bez względu na to, gdzie go używasz (plaża, 

pokój, podróż), dostajesz wysokiej jakości produkt z dźwiękiem wysokiej klasy.

TDK TREK Flex Wireless Speaker – czarne piękno

TDK TREK Flex Wireless Speaker    

Dane techniczne:
• duży zestaw funkcji 

• niska cena zajakość

• wydajność dźwięku

• kształt i wykonanie

• dźwięk 360 stopni

Dane techniczne:
• trudno się do czegokolwiek przyczepić 

Cena: 300 PLN

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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CREATIVE 
SOUND BLASTERX P5

PAWEŁ HAĆ

Creative Sound BlasterX P5

Granie już dawno wyrwało się poza domowe zacisze, a dzięki rozwojowi smartfonów 

nawet mobilne tytuły potrafią zachwycić oprawą. Oprócz aspektów wizualnych mamy 

też dźwięk, który w przypadku gier na telefon pozostaje często niedoceniony. Dzięki 

słuchawkom takim, jak Sound BlasterX P5, można w końcu go odkryć.



Od dawna unikam słuchawek dokanałowych. Nie poruszam się komunikacją miejską, gdzie 

hałas utrudnia słuchanie, a na ulicy wolę jednak słyszeć też otoczenie. Dokanałówki mają 

jednak kilka olbrzymich zalet, od mikroskopijnych rozmiarów po szersze spektrum dźwię-

ków, jakie potrafią z siebie wydać. Oczywistym plusem jest też doskonała izolacja od oto-

czenia, co w hałaśliwych miejscach dyskwalifikuje inne słuchawki (chyba że mają aktywną 

redukcję szumów). Creative, który ma już spore doświadczenie w tworzeniu sprzętu prze-

znaczonego dla graczy, postanowił wprowadzić do oferty model dla tych osób, które 

bawią się przede wszystkim na platformach mobilnych, ale w ruchu, nie mogą więc korzy-

stać z dużych, nausznych słuchawek. Jedyne dokanałówki z serii Sound BlasterX, model P5, 

nie tylko wyglądają jak sprzęt dla graczy, ale i oferują inne wrażenia niż słuchawki przezna-

czone do słuchania muzyki.

P5 mają wszystkie cechy komfortowych słuchawek. Są lekkie, mają symetryczny przewód 

z prostą, pozłacaną wtyczką, dodatkowo nie jest on z zewnątrz gumowy, ma natomiast 

oplot z wytrzymałego, szorstkiego materiału, przez co nie sposób przełamać go czy prze-

rwać. Na jednym z przewodów słuchawkowych umieszczono pilot z mikrofonem, przy-

ciskiem sterowania oraz przełącznikiem wyciszenia (zbędnym na co dzień, ale bardzo 

przydatnym w rozgrywkach sieciowych). Pilot jest jedynym słabo zrobionym elementem, 

czuć wyraźny luz przycisku, materiał też nie wydaje się najwyższej jakości. Nie zwrócił-

bym może na to tak dużej uwagi, gdyby nie dbałość, z jaką zrobiono pozostałe elementy. 

Wtyczka ma metalową obudowę, słuchawki są natomiast obudowane błyszczącym, bar-

dzo dokładnie wyciętym plastikiem.
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Traktuję P5 przede wszystkim jako słuchawki 

mobilne. W tej roli sprawdzają się bardzo 

dobrze, choć zdążyły mnie też zirytować. 

Jestem niesamowicie zaskoczony tym, jak 

dobrze trzymają się w uchu, jednocześnie 

go nie męcząc. Zastosowano tu standar-

dową konstrukcję, czyli okrągłe, gumowe 

nakładki, te jednak mają wewnątrz spiralnie 

ułożone podpórki. Najprawdopodobniej 

to one odpowiadają za to, jak słuchawka 

trzyma się w uchu. Dużą rolę odgrywa też 

waga słuchawek — jest minimalna, co bar-

dzo mnie ucieszyło. Kilka godzin grania nie 

zmusiło mnie do tego, bym je zdjął. W przy-

padku słuchania muzyki na dokanałów-

kach zazwyczaj po dwóch godzinach mam 

dosyć. Do pełni szczęścia zabrakło mi jedy-

nie klipsa, którym przypiąłbym przewód 

do ubrania. Słuchawki mają symetryczne 

okablowanie, nie mogę więc poprowadzić 

jednej z nich za szyją, by odciążyć uszy, klips 

pomógłby je dodatkowo zabezpieczyć. Mam 

jednak poważne zastrzeżenia co do jakości 

przewodu. Przenosi każde możliwe otar-

cie o ubranie, stąd też, jeśli akurat idziemy, 

nasze nerwy mogą zostać znacznie nad-

szarpnięte. Przydatnym dodatkiem do słu-

chawek, wpływającym na komfort używania 

w ruchu, jest etui. Proste, twarde pudełko na 

suwak z dodatkową kieszonką na gumowe 

nakładki świetnie spełnia swoje zadanie, jest 

na tyle płaskie, że nie przeszkadza schowane 

w kieszeni kurtki.

Doświadczenie Creative’a w tworzeniu sprzętu dla graczy widać na każdym kroku. Użyty 

mikrofon pojemnościowy ma bardzo duży zasięg, głos jest też wyraźniejszy niż w przy-

Ich brzmienie odstaje od 
wszystkiego, czego dotąd 
słuchałem, mają jednak jasno 
określoną grupę docelową. 
To sprzęt dla graczy, zarówno 
mobilnych, jak i grających w domu.

Creative Sound BlasterX P5
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padku standardowych słuchawek do telefonu, a także tych, które są przeznaczone do 

słuchania muzyki. Pojawia się tu oczywiście problem charakterystyczny dla wszystkich 

dokanałówek: podczas rozmowy słyszymy siebie jakbyśmy byli pod wodą. W graniu to mi, 

o dziwo, nie przeszkadzało, ale już podczas dłuższych rozmów wyjmowałem jedną słu-

chawkę z ucha, by zniwelować ten efekt. Właśnie, brzmienie. O ile w muzyce pełne spek-

trum częstotliwości jest jak najbardziej pożądane, to już przy kilkugodzinnej rozgrywce 

silny bas będzie męczył i zagłuszał inne, dużo bardziej istotne dźwięki. P5 wyróżniają się 

podbiciem średnich i wysokich tonów, natomiast bas, wbrew zapewnieniom producenta, 

nie powala na ziemię. Nie jest to jednak według mnie wadą, wciąż dobrze go słychać, choć 

brakuje mu głębi, jest też dość cichy. Środek i góra wyróżniają się natomiast dużą szczegó-

łowością. Gry nie brzmią więc filmowo, ale we wszelkich rozgrywkach sieciowych nie liczy 

się to tak bardzo, jak wyraźny dźwięk otoczenia. W tytułach pokroju Call of Duty, gdzie 

akcja jest bardzo wartka, a wokół roi się od wystrzałów, komunikacja z innymi graczami 

stoi na pierwszym miejscu. P5 pozwoliły mi nie tylko słyszeć innych członków drużyny, ale 

i wychwytywać kroki przeciwników, z bardzo dużą dokładnością mogłem określić kieru-

nek, z którego dobiegają. P5 oferują bowiem szeroką scenę, wrażenie otaczającego mnie 

dźwięku jest bardzo silne (no i, co ważniejsze, przydatne).

Testowanie P5 było dla mnie zaskakujące. Ich brzmienie odstaje od wszystkiego, czego 

dotąd słuchałem, mają jednak jasno określoną grupę docelową. To sprzęt dla graczy, 

zarówno mobilnych, jak i grających w domu. Widać to w każdym detalu: pilot z pojem-

nościowym mikrofonem i przełącznikiem wyciszenia, lekka konstrukcja świetnie leżąca 

w uchu, specyficzne brzmienie 

i wzornictwo, stawiające zdecy-

dowanie na efekciarstwo, choć 

jeszcze nie tandetę. Nie są dla każ-

dego, osoby chcące używać ich do 

wszystkiego mogą być zawiedzione 

jakością odwzorowania dźwięku. 

Gracze powinni być natomiast przy-

najmniej zadowoleni. Gdyby tylko 

nie przewód przenoszący wszystko, 

nie miałbym co do tego absolutnie 

żadnych wątpliwości.

Creative Sound  
BlasterX P5         

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena:  350 PLN

Creative Sound BlasterX P5

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


WOJTEK PIETRUSIEWICZ

W zeszłym miesiącu obiecałem napisać coś więcej na temat iPada Pro i Smart Keyboard, nie 

mam więc wyboru. Co ciekawe (ale prawdopodobnie tylko dla mnie), słowa te piszę dokładnie 

w 60 dni od dnia, w którym rozpakowałem Pro.
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Smart Keyboard
Klawiatura za 800 złotych?!??!?!?! Czy ktoś upadł na głowę?! A może to po prostu literówka?! 

Toż to prawie dwa razy droższe od Magic Keyboard dla Maców! Owszem… i zaskakująco 

dobrze się na niej pisze. Ale zacznijmy od tego, czym ona jest.

Smart Keyboard doczepia się magnesami do lewej krawędzi iPada Pro dokładnie tak, jak 

Smart Cover. Różnica polega jedynie na tym, że iPad Pro i Smart Keyboard mają nowy Smart 

Connector, przez który jest przekazywany prąd oraz dane. Wyklucza to konieczność stoso-

wania Bluetooth, potrzeby jakiejkolwiek konfiguracji i przy okazji uniemożliwia używanie 

klawiatury niezależnie od iPada, co akurat nie uważam za problem.

Smart Keyboard nie pełni tylko funkcji klawiatury. W wersji złożonej służy jako niezbyt 

wygodny Smart Cover, a wnętrze ma wyłożone mikrofibrą, dzięki czemu ekran powinien 

być automatycznie czyszczony podczas przemieszczania się z zestawem. Całość można 

dodatkowo rozłożyć, aby stworzyć stojak, na przykład do oglądania wideo, lub też dziwny, 

podobny do laptopa twór. Magnesy trzymają całość razem zaskakująco mocno, dzięki 

czemu bez problemów mogę pozwolić sobie na podnoszenie zestawu „za iPada”.

Klawiatura jest pokryta nietypowym materiałem, powstającym w bliżej niezrozumiały zwy-

kłemu śmiertelnikowi sposób – wykorzystano do tego celu lasery i być może nawet proszek 

Recenzja iPad Pro ze Smart Keyboard – cz. II
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z członka (rogu, Wojtku!  – przyp. korekty) jednorożca (nigdy nie wiadomo, ile magii jest 

w magii Apple). Materiał ma ponadto zapewnić jej odporność na wszelkie płyny oraz plamy 

(w tym również od brudnych rąk). Przez moment miałem nawet ochotę sprawdzić praw-

dziwość tych słów i udać się do lokalnego mechanika, gdzie umorusałbym się cały w sma-

rze, a następnie zaczął pisać na Smart Keyboardzie. Zrezygnowałem jednak z pomysłu… 

800 zeta piechotą nie chodzi, a podejrzewam, że „usuwanie smaru samochodowego” nie 

jest zawarte w warunkach gwarancyjnych Apple.

Jako Smart Cover
Nigdy nie przepadałem za Smart Coverami, pomimo że posiadałem ich w życiu kilka. 

Powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że niewygodnie korzystało się z iPada po zwinięciu 

covera na plecy urządzenia – wolałem go zdjąć. W tej kwestii nic się nie zmieniło – jeśli nie 

używam klawiatury, to odczepiam ją i odkładam na bok.

Jako klawiatura
Smart Keyboard znacznie lepiej spisuje się jako klawiatura. Nie dość, że pisze mi się na niej 

lepiej niż na nowej klawiaturze w 12“ MacBooku z ekranem Retina, to zauważyłem, że cza-

Recenzja iPad Pro ze Smart Keyboard – cz. II
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sami sięgam po nią tylko po to, aby znowu poczuć 

ją pod palcami. Klawisze „są szybsze” dzięki temu, 

że mają niewielki skok, a jednocześnie nie są tak 

„twarde”, jak te w MacBooku.

Układ Smart Keyboard wprawdzie żywo przy-

pomina ten znany z klawiatur Apple w układzie 

US International (z poziomym Enterem), wystę-

puje jednak kilka różnic, o których muszę wspo-

mnieć. Najważniejszą jest brak górnego rzędu 

z klawiszami funkcyjnymi, dzięki czemu całość 

jest mniejsza. Niestety, nie można przez to za jej 

pomocą sterować muzyką, głośnością oraz jasno-

ścią ekranu – osobiście zupełnie mi tego nie bra-

kuje. Dziwniejszy jest fakt, że nie ma klawisza ESC. 

Przyzwyczaiłem się już do tego faktu, ale chwilę 

mi to zajęło. Ostatnią istotną różnicą jest zastąpie-

nie przycisku Fn w dolnym lewym rogu klawiatury 

przyciskiem z rysunkiem globu, za pomocą któ-

rego można zmieniać w iOS-ie język klawiatury – to 

akurat jest bardzo wygodne.

Niestety iOS nadal ma spore braki, jeśli chodzi o obsługę systemu za pomocą klawiszy 

i skrótów. Dla przykładu, jeśli wywołam Spotlight, to nie mogę nawigować po wynikach 

za pomocą strzałek na klawiaturze. Ciekawostką jest natomiast możliwość przytrzymania 

przycisku Command, aby wyświetlić listę skrótów klawiszowych w aktualnie używanej apli-

kacji. Istotne są jeszcze Shift + Cmd + H (powrót do ekranu domowego) oraz Cmd + Spacja 

(wywołanie Spotlight, tylko na ekranie domowym).

iOS a klawiatury zewnętrzne
Wsparcie dla zewnętrznych klawiatur w iOS-ie nadal kuleje. Część problemów wynika 

z ograniczeń iOS-a oraz braku implementacji paru funkcji, a część jest winą deweloperów. 

Najważniejsze, że rozpoczęli nad tym prace, jest więc nadzieja, że już iOS 10 pozwoli na 

wykorzystanie klawiatury w mobilnym systemie firmy z Cupertino w zakresie zbliżonym do 

OS X. Bardzo na to liczę, głównie ze względu na to, że nie lubię odrywać rąk od klawiatury, 

Recenzja iPad Pro ze Smart Keyboard – cz. II
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na przykład po to, aby dotknąć coś na ekranie. Trackpad tutaj oczywiście nie jest rozwiąza-

niem i ciekawy jestem przyszłych rozwiązań.

Smart Keyboard – podsumowanie
Podsumuję mój powyższy, trochę nie-

składny bełkot:

• Smart Keyboard jest bardzo do-

brą klawiaturą, znacznie lepszą niż się 

spodziewałem,

• na pewno nie jest warty tych 800 zło-

tych, które Apple sobie za nią życzy; nie 

wiem, z czego wynika cena, ale klawiatu-

ra nie powinna kosztować więcej niż po-

łowę tej kwoty,

• pomimo poprzedniego punktu, nie ma 

obecnie lepszego i bardziej spójnego 

rozwiązania na rynku,

• jest dobrze wykonana i po miesiącu co-

dziennego używania nadal wygląda jak 

nowa,

• nie dodaje zauważalnej wagi do iPada Pro – gdyby było cieplej, to bez wahania brałbym 

iPada ze Smart Keyboardem pod pachę,

• szkoda tylko, à propos poprzedniego punktu, że nie ma co zrobić z Pencilem, który jest 

znakomitym narzędziem do odręcznego robienia notatek.

iPad Pro – dalsze wrażenia
Dwa miesiące z nowym i dużym iPadem minęły bardzo szybko, a od pierwszej części recen-

zji niewiele się dla mnie zmieniło. Nadal korzystam z niego częściej i więcej niż z MacBooka 

Pro do wykonywania codziennych zadań, ale nie zdecydowałem się jeszcze na napisanie 

dłuższego tekstu na ekranowej klawiaturze – w tym zakresie zdecydowanie preferuję Smart 

Keyboard.

Ostatnio coraz więcej wykorzystuję aplikację Workflow służącą do automatyzacji pewnych 

zadań. Stworzyłem nawet dwie lub trzy bardziej skomplikowane procedury dostosowane 

Recenzja iPad Pro ze Smart Keyboard – cz. II

Smart Keyboard             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 6/6

Uwagi:
• pod kategorią „oprogramowanie” 

mam na myśli obsługę 
klawiatury przez iOS,

• jako „wydajność” rozumiem fakt, 
że nie potrzebuje ona baterii 
ani żadnej konfiguracji.

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html


bezpośrednio do moich potrzeb i dzisiaj nie wyobrażam sobie już życia bez nich (podob-

nie jak na OS X nie wyobrażam sobie życia bez Keyboard Maestro). Problemem pozostaje 

w zasadzie tylko jakaś prosta i sprawna obróbka grafik do wpisów na stronie iMagazine. 

Może i w tym pomoże mi Workflow?

Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że iPad z 9,7“ ekranem wygląda dla moich oczu jak 

miniak. Podtrzymuję swoje twierdzenie, że duży ekran rekompensuje zmniejszoną poręcz-

ność, a dodatkowa przestrzeń w aplikacjach całkowicie zmienia sposób korzystania z nich 

– przede wszystkim zaczyna się chcieć. Nie wątpię też, że to znakomita propozycja dla 

osób z gorszym wzrokiem. Jest jednak jedno zastosowanie, w którym spisuje się absolut-

nie wzorowo – jako przenośny telewizor. Jeśli mamy dostęp do ciekawych treści (iTunes 

Movies, Netflix, inne VOD i tym podobne), wystarczy postawić go na kolanach, przytulić się 

do ukochanej/ukochanego, i… chillować. W tej kwestii pomaga nie tylko rozmiar ekranu, 

ale również cztery głośniki, które, mówiąc kolokwialnie, „robią robotę” – brzmią naprawdę 

zaskakująco dobrze i choć nie powalczą z przenośnymi głośnikami pod względem jakości 

dźwięku, to bliżej im do nich niż do mniejszych iPadów.

Pomimo mojego ogólnego zadowolenia z iPada Pro, to chciałbym, aby ważył tyle, co iPad 

Air 2 (lub mniej). Patrząc na postępy Apple w tej kwestii w ostatnich latach, moje marzenie 

może się spełnić szybciej, niż sądzę.
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iPhone'ów używam, odkąd pojawił się pierwszy model, niedostępny oficjalnie w Polsce 

i potocznie nazywany 2G. Następnie był śliczny, biały 3GS (3G ominęłam). Zmieniając go na 

„czwórkę”, cieszyłam się przede wszystkim z większego ekranu. To samo było przy przejściu 

z 4S na 5 oraz z 5S na 6. Od premiery, czyli 25 września 2015 roku, używam iPhone’a 6S Plus. 

Dlaczego przesiadłam się ze zwykłej „szóstki”, która rok wcześniej wydawała mi się idealna 

rozmiarowo? Otóż w wakacje przez jakiś czas używałam Samsunga Galaxy S6 i po powro-

cie do iPhone'a, moje 4,7" zaczęło wydawać się trochę za małe... Stąd też postanowienie, że 

następny jabłkowy smartfon będzie „z plusem”. 

Gdy w berlińskim Apple Store wzięłam pierwszy raz do ręki mojego nowiutkiego iPho-

ne'a 6S Plus, stwierdziłam: „Jaki on ogromny! Może jednak trzeba było brać zwykłego 6S?”. 

Podobne myśli kumulowały się w mojej głowie przez cały powrót do Poznania i pół kolej-

nego dnia. Lecz nagle, podczas gry w Angry Birds Fight!, dotarło do mnie: „On jest jednak 

idealny!”. I od tego momentu ekran 5,5" to jest to, czego potrzebuję. Trochę zabawne jest to, 

jak szybko przyzwyczajam się do dużych wyświetlaczy. Potem powrót do mniejszych urzą-

dzeń jest dla mnie zawsze trudny. Tak jest też teraz – iPhone'y 6 i 6S z 4,7" wyświetlaczem są 

takie malutkie.

Za co, oprócz dużego ekranu, kocham iPhone’a 6S Plus? Zdecydowanie za szybkość, baterię 

i aparat. Oj tak, nowe 6S, niezależnie czy małe, czy duże, są pioruńsko szybkie. Szczególnie 

widać to w działaniu TouchID. Wystarczy krótki dotyk palca i telefon już jest odblokowany.

Bateria też jest rewelacyjna. W porównaniu do 6S wytrzymuje o około 20% dłużej, a do 6 

nawet jakieś 30%. Jeszcze cztery miesiące temu mój poprzedni telefon zdjęty z ładowarki 

o 6 rano dopominał się o podłączenie do gniazdka około godziny 20, góra 21. Teraz, przy 

podobnym, a może nawet intensywniejszym użytkowaniu, kończę dzień około godziny 

22–23 z 20–30% baterii.

Aparat już w „szóstce” spokojnie mógł zastąpić aparat kompaktowy. Pamiętam jak rok temu, 

na wakacje zabrałam cyfrówkę hybrydową i zrobiłam nią może trzy zdjęcia. Pozostałe kil-

kaset było robionych iPhone’em. Pstrykanie fotek smartfonem jest niebywale wygodne, bo 

telefon zawsze się ma przy sobie i zawsze jest gotowy do użycia. Aparat w nowych 6S jest 

zauważalnie lepszy niż w 6. Widać nawet różnice w zdjęciach, szczególnie tych robionych 

przy słabym świetle i nocą między 6S i 6S Plus, oczywiście na korzyść tego drugiego.

Trzy miesiące z iPhone 6S Plus
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Czy nie przeszkadza mi wielkość iPhone'a 6S Plus? Nie! Smartfona noszę zazwyczaj w kie-

szeni kurtki lub w torebce. A tam wielkość nie ma znaczenia. Podczas codziennego użytko-

wania wypracowałam sobie już też odpowiedni chwyt, jestem więc w stanie w ekstremalnej 

sytuacji obsłużyć go nawet jedną ręką (tu muszę wspomnieć, że dłonie mam małe). Robienie 

zdjęć jedną ręką też nie sprawia mi większego problemu. A wiadomości, tweety i e-maile 

zawsze piszę oburącz, nawet na dużo mniejszych urządzeniach.

Czy jestem zadowolona z zakupu? Bardzo! I jeśli będę kupowała iPhone'a 7 (a znając siebie, 

mogę spokojnie powiedzieć, że tak!) to ponownie będę celowała w większy model.

Trzy miesiące z iPhone 6S Plus
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W sumie nie wiem dlaczego, ale zawsze interesowały mnie dane pogodowe. Pamiętam, jak 

kiedyś kupiłem sobie jakąś mega wypasioną stację pogodową, z której można było przez 

port RS zgrywać dane na komputer. Znaczy: nie kupiłem, tylko dostałem w prezencie – ale 

mniejsza o to. W prezencie od rodziny, nie producenta sprzętu. Niestety, moje komputery 

już wtedy nie miały portu RS i danych nie zgrywałem. Potem doznałem olśnienia i kupiłem, 

praktycznie na samym początku jej sprzedaży, stację pogodową Netatmo.

Początkowo stacja składała się z dwóch modułów – jednego wewnętrznego i drugiego 

zewnętrznego. Oba wyglądają jak mniejszy i większy kieliszek do wódki. Ten wewnętrzny 

to już taki całkiem spory kieliszek. Netatmo możemy oczywiście wpiąć do naszej sieci Wi-Fi, 

a potem kontrolować na przykład za pomocą iPhone’a lub iPada. Samo wpięcie do Wi-Fi 

wymaga podłączenia do komputera i konfiguracji w pobranym z sieci programie. Moduły, 

wewnętrzny z zewnętrznym, komunikują się ze sobą drogą radiową, która nie wymaga konfi-

gurowania. Po wpięciu do sieci Wi-Fi z dostępem do internetu nasza stacja staje się widoczna 

z dowolnego miejsca, a pomiary są zabezpieczone dostępem na hasło. O tym dostępie jesz-

cze wspomnę. Moduł zewnętrzny mierzy nam temperaturę i wilgotność, ten wewnętrzny 

Stacja Pogodowa Netatmo

Netatmo możemy oczywiście 
wpiąć do naszej sieci  
Wi-Fi, a potem kontrolować 
na przykład za pomocą 
iPhone’a lub iPada. 
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dokłada jeszcze ciśnienie, stężenie CO2 oraz poziom 

hałasu. Na podstawie tych danych aplikacja oblicza, 

jak przyjazne jest nasze wewnętrzne i zewnętrzne oto-

czenie. Oba czujniki automatycznie odczytują parame-

try co pięć minut, ale w każdej chwili można wymusić 

odczytanie ręczne. Dla mnie pięć minut to wystarcza-

jący interwał, ale miałem też ostrą dyskusję, że powinno 

odbywać się to co sekundę albo i mniej. Po co? Do tej 

pory nie wiem. Wyniki odczytów możemy wyświetlić 

w aplikacji lub na stronie www, zarazem mamy oczywi-

ście dostęp do wyników z przeszłości, do obejrzenia na 

wykresie. Oprócz tego są jeszcze powiadomienia o zbyt 

dużym stężeniu CO2, niskiej temperaturze i tym wszyst-

kim, co powoduje, że miód spływa strumieniami na 

serce geeka lubiącego wiedzieć, jak zimno było nocą.

Możemy dać też dostęp do tych wyników komuś 

obcemu. Wysłać mu zaproszenie i pozwolić zobaczyć, 

ile wydajemy zimą na gaz. Możemy również podłączyć 

dodatkowe czujniki wewnętrzne i zewnętrzne. Moja 

stacja ma jeden dodatkowy czujnik w sypialni oraz dwa 

czujniki zewnętrzne. 

Jeden z nich to wprowadzony do sprzedaży niedługo 

po samej stacji moduł rejestrujący opady. Kształtem 

przypomina kieliszek do martini, umieszczony na tro-

chę zbyt grubej nóżce. Deszczówka wpada do kie-

liszka, a potem do wahadła przelewowego w środku. 

Mechanizm zlicza wahnięcia i co za tym idzie – ilość 

deszczówki. Całość jest tak skonstruowana, aby nie 

trzeba było opróżniać czujnika z wody, wypływa ona 

przez kratki na jego dnie.

Rain Gauge musimy umieścić w odległości maksymal-

nie 100 metrów od głównej stacji bazowej Netatmo 

i najlepiej byłoby, gdyby nie stał na ziemi. Oczywiście 

Dla mnie pięć minut to 
wystarczający interwał, ale miałem 
też ostrą dyskusję, że powinno 
odbywać się to co sekundę albo 
i mniej. Po co? Do tej pory nie wiem.
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dla uzyskania poprawnych wyników nie powinniśmy go umieszczać na przykład pod drze-

wem. Ja przymocowałem go do stołu za pomocą gwintu znajdującego się na dole i w odle-

głości około 50 m od stacji komunikacja działa bez problemu. Niestety, moduł nie działa sam 

z siebie i wymaga stacji bazowej do działania, warto o tym pamiętać przy zakupie. Od tej 

pory czekałem na wiatromierz…

Ten pojawił się niedawno i sprawił, że Netatmo stało się kompletną stacją pogodową z praw-

dziwego zdarzenia. Jest przy tym naprawdę wyjątkowy. Pierwszy raz zobaczyłem go jakiś 

czas temu na targach IFA, a do mnie trafił kilka tygodni temu. Większości z Was czujnik wia-

tru kojarzy się z kręcącymi się łopatkami jakiegoś wirnika. Netatmo poszło zupełnie inną 

i nowatorską drogą. W tym czujniku, który jest wielkości puszki z Colą, nie ma żadnych wir-

ników. Są za to cztery przetworniki ultradźwiękowe emitujące stały sygnał. Miernik wiatru 

wykorzystuje zaburzania tych sygnałów i potrafi za ich pomocą określić prędkość i kierunek 

wiatru. Do nas należy tylko odpowiednie zainstalowanie czujnika – w miejscu, w którym 

ruch powietrza jest niezaburzony oraz zgodnie z kierunkiem geograficznym. Czujnik wiatru, 

oprócz stałego monitoringu jego siły, potrafi też wyczuć siłę podmuchów wiatru. 

Producent stacji pogodowej daje nam też dostęp do serwisu Netatmo World Map, który jest 

po prostu… WOW. Każdy użytkownik stacji pogodowej Netatmo domyślnie wysyła swoje 

dane z czujnika zewnętrznego, a dane te potem są wyświetlane właśnie na tej mapie świata. 

Dzięki temu możemy zobaczyć, jak zimno jest dokładnie tej chwili w Norman Wells i jak 

Stacja Pogodowa Netatmo
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Netatmo             

Stacja bazowa Netatmo 
cena: 699 PLN
Dodatkowy moduł 
Netatmo cena: 299 PLN
Czujnik deszczu Netatmo 
cena: 299 PLN
Czujnik wiatru Netatmo 
cena: 499 PLN

gorąco w Porlamar. Dane są pobierane na żywo ze stacji pogodowych, a tych stacji jest już 

tyle na świecie, że stworzyły całkiem sporą publiczną sieć meteorologiczną. Oprócz tem-

peratury możemy odczytać także wilgotność i ciśnienie oraz, jeśli są dodatkowe czujniki, 

także siłę wiatru i ilość opadów. Takich danych na żywo nigdzie nie znajdziecie. Netatmo do 

swoich celów wykorzystuje też dane z czujnika wewnętrznego, wyposażonego w pomiar 

dźwięku. Przy okazji ostatniego mundialu mogliśmy się dowiedzieć, w czasie których meczy 

było w domach najgłośniej. 

Jestem bardzo zaskoczony, że dość drogi gadżet, jest tak bardzo popularny w Polsce. Przy 

odrobinie szczęścia znajdziecie obok siebie kogoś, kto ma zainstalowaną stację. Nawet jakiś 

mój sąsiad na wsi ją posiada, muszę go poznać, bo to na pewno gadżeciarz. Jeśli chcecie 

sprawdzić jaka pogoda jest u mnie, to zapraszam TUTAJ. 

Netatmo posiada także wsparcie dla IFTTT, a dzięki temu możecie spiąć ją z całą resztą 

sprzętów lub serwisów internetowych.

Z dość prostej stacji pogodowej Netatmo wyrosło na świetny, duży system monitorujący 

warunki pogodowe. Większość geeków go doceni, a jego modułowość pozwala na stop-

niowe rozwijanie naszego centrum kontroli nad światem. 

norbertcala

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.netatmo.com/weathermap/indexv2/70:ee:50:00:af:88/temp/jzefosaw
http://www.twitter.com/norbertcala
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KNOMO FOLIO 
DLA iPADA AIR

MACIEJ SKRZYPCZAK

Knomo Folio dla iPada Air

Chociaż w ofercie Apple najnowsze tablety to Air 2, mini 4 oraz Pro, to wśród Was 

jest zapewne spore grono osób, które korzysta ze starszych modeli. Warto pomyśleć 

o ochronie dla nich.
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Weźmy pod uwagę iPada Air. Jego nowsza wersja ma pewne różnice – jak 

choćby nieco przesunięta kamera z tyłu. Dlatego ważne jest, by odpowiednio 

dobrać etui. Wśród producentów, którzy zaopatrują również starsze sprzęty 

Apple, jest między innymi firma Knomo. Dla pierwszego Aira mają w ofercie bar-

dzo eleganckie etui – Knomo Folio.

Produkt ten jest wykonany z najwyższej jakości materiałów. Zewnętrzna, przed-

nia część jest pokryta licową skórą w ciemnoniebieskim kolorze. Od wewnątrz 

natomiast wyścielono ją, która oprócz ochrony ekranu również nieco go czyści. 

Plecki zostały wykonane z odlewu matowego plastiku z domieszką gumy, dzięki 

czemu mamy zapewniony pewny chwyt tabletu. W etui są wbudowane także 

magnesy, które automatycznie wybudzają, jak i usypiają iPada.

Przednia część Knomo Folio, a w zasadzie ćwierć tej części, potrafi się zginać. 

Dzięki temu możemy korzystać z tabletu postawionego na równej powierzchni 

na dwa sposoby. Po pierwsze, mniejsze zagięcie może posłużyć za nóżkę, która 

podpiera tablet w pozycji poziomej pod wygodnym do czytania lub oglądania 

wideo kątem. Po drugie, jeśli niemal całkowicie odwrócimy okładkę do tyłu, ale 

zagięcie umieścimy w specjalnym wyżłobieniu na plecach, otrzymamy wygodną 

pozycję do pisania.

Etui zapewnia też ochronę narożnikom tabletu. Z kolei otwory na głośniki, mikro-

fon, wejście słuchawkowe i przyciski zmiany głośności są odsłonięte, dzięki 

czemu dostęp do nich nie jest w żadnym przypadku utrudniony.

Jeśli więc macie iPady Air i planuje-

cie jeszcze z nich trochę skorzystać, 

warto zainwestować w etui. W tej roli 

doskonale sprawdzi się Knomo Folio 

– będzie stanowił dobrą ochronę, 

a przy tym elegancko wyglądał.

Knomo Folio             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

Cena:  199 PLN
Producent: Knomo
Dystrybutor: Cortland

mcskrzypczak

Knomo Folio dla iPada Air

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.knomobags.com/usa/ipad-folio-black-leather.html
http://www.cortland.pl/knomo-folio-etui-skorzane-do-ipada-air-niebieskie.html
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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 KNOMAD AIR LEATHER

PAWEŁ HAĆ

 Knomad Air Leather

O smartfonie mówiło się kiedyś, że zastępuje wszystkie noszone na co dzień urządzenia. 

Premiera iPada zrewidowała ten pogląd i spowodowała pojawienie się tezy, że to tablet, 

a nie telefon, pozwoli zrobić tyle, co aparat, odtwarzacz muzyki, notatnik i kilka innych 

akcesoriów. Tyle że to również nie jest prawdą, a nowy organizer Knomo jest tego 

doskonałym przykładem.
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Zdążyłem się przyzwyczaić do tego, że na wszelkie 

spotkania czy nawet wyjścia do miasta zabieram 

co najwyżej iPada. Komputer jest mi niemal zawsze 

zbędny, chyba że planuję dużo pisać, natomiast 

papierowe notesy stały się dla mnie kompletnie nie-

praktyczne. Nie oznacza to jednak, że sam tablet 

wytrzyma cały intensywny dzień pozostawiony sam 

sobie, wraz z nim wrzucam bowiem do torby przy-

najmniej powerbank, kabel do ładowania i pendri-

ve’a z Wi-Fi, umożliwiającego szybkie przerzucenie 

dużej ilości danych bez internetu. Wraz z nimi noszę 

też inne drobne przedmioty, choć niekoniecznie 

kompatybilne z iPadem. Knomad Air Leather jest 

więc teoretycznie tym akcesorium, które pozwoli-

łoby mi zmieścić moje absolutne dzienne minimum 

sprzętu w eleganckim, skórzanym etui.

Z Knomo zdążyłem się polubić już jakiś czas temu. 

Firma zdecydowanie nie oszczędza na materia-

łach, stąd też Knomad Air Leather robi niesamowite 

wrażenie. Do uszycia go wykorzystano głównie 

 Knomad Air Leather



   /   SPRZĘT   /   106

licowaną skórę, wewnątrz użyto natomiast materiału przypominającego cordurę, a także mikro-

fibry, by maksymalnie zabezpieczyć sprzęt przed zarysowaniami, ale też przed przypadkowym 

wysunięciem się ze środka. Z zewnątrz organizer jest bardzo poprawny, wręcz „grzeczny” — 

brak mu jakichkolwiek ozdobnych elementów, szwy są delikatne i dyskretne, a wytłoczone na 

klapce logo producenta nie przyciąga wzroku. Wewnątrz wszystko wygląda zupełnie inaczej: 

ciemnogranatowa licowana skóra kończy się na klapce, zaraz za nią mamy jaskrawy pomarańcz 

przeplatany z szarością i granatem. To wyśmienite połączenie, którego kompletnie się nie spo-

dziewałem, oceniając Knomada po jego zewnętrznej aparycji. Krzykliwe wzornictwo nie tyle 

zakłóca elegancki i formalny styl, ile go ożywia, sprawiając, że pośród określeń, jakimi można 

opisać organizer, z pewnością nie znajdzie się „nuda”.

Właśnie, organizer. To właściwie dodatek, który kojarzy się ze stacjonarnymi telefonami, ster-

tami papierów i spotkaniami biznesowymi, które nie były przerywane wciąż dzwoniącymi 

komórkami. Według wielu osób wywodzi się z przeszłości i podoba się tylko tym, którzy z jakie-

goś powodu w niej utknęli. To po części prawda, cyfrowe wersje kalendarzy, notesów i ksią-

żek adresów są o wiele wygodniejsze; w momencie, gdy stały się ikonami na ekranie iPada, ich 

fizyczne odpowiedniki stały się w wielu przypadkach zbędne. Tak jak kiedyś nie można było 

obejść się bez długopisu, tak i teraz do iPada czy innego tabletu potrzebujemy innych akceso-

riów. Knomad mieści ich całkiem sporo, wrzucałem bowiem do niego zarówno słuchawki, jak 

i kabel z 5-watową ładowarką, płaski powerbank, wizytówki, rysik i legitymację. Do tego oczy-

wiście zabieram iPada, choć ten mieści się czasami z trudem. Knomad jest pojemny, jednak jego 

wypchane kieszenie wyglądają dobrze jedynie na zdjęciach, w praktyce robi się nie tylko gruby, 

 Knomad Air Leather

 Z zewnątrz organizer jest 
bardzo poprawny, wręcz 
„grzeczny” — brak mu 
jakichkolwiek ozdobnych 
elementów, szwy są delikatne 
i dyskretne, a wytłoczone na 
klapce logo producenta nie 
przyciąga wzroku. 
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ale i ciężki. Opisany przeze mnie zestaw akcesoriów to według mnie rozsądne maksimum, przy 

którym da się go wygodnie zamknąć. Uważam, że to i tak sporo sprzętu i zazwyczaj nie potrze-

buję go o wiele więcej. Jeśli ktoś planuje jednak zastąpić Knomadem torbę, radzę dobrze się nad 

tym zastanowić.

Knomad, podobnie zresztą jak inne produkty Knomo, 

nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Jest wyko-

nany z wielką dbałością o detale, co widać zarówno 

w jakości szwów, jak i w tym, jak idealnie trafiają 

na siebie magnetyczne zatrzaski okładki. Można 

go zarejestrować na stronie producenta, by w razie 

zagubienia znalazca mógł się z nami skontaktować, 

to już standard w przypadku produktów Knomo. Na 

dodatek występuje w aż ośmiu wersjach kolorystycz-

nych, zarówno bardziej stonowanych, jak i w soczy-

stym żółtym czy pomarańczowym. Tak, jest przy tym 

dość ciężki i kilkakrotnie grubszy niż okładka pokroju 

Smart Case. Nie zastąpi też niewielkiej torby, jeżeli 

nosimy ją wypchaną. Na co dzień, przy dobrze zapla-

nowanym dniu, będzie jednak w sam raz.

 Knomad Air Leather

 Knomad Air Leather            

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Cena:  około 450 PLN 

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac


STILGUT 
– USB HUB Z FUNKCJĄ ŁADOWANIA, TYP-C

NORBERT CAŁA

 Jedyne potrzebne Ci akcesorium do MacBooka 
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Od czasu zakupu MacBooka 12” jestem zachwy-

cony jego minimalizmem. Brak klasycznych 

portów w  90% czasu nie przeszkadza, ale na 

pozostałe 10% warto mieć alternatywę. Dlatego 

od razu dokupiłem do niego Satechi® Type-C USB 

3.0 3 in 1 Combo Hub. Widziałem je już wcześniej, 

zanim jeszcze nabyłem MacBooka i szalenie mi 

się podobało. Już chwilę po zakupie komputera 

klikałem „Add to Cart” i czekałem na dostawę. 

Muszę przyznać, że nie do końca zdawałem sobie 

sprawę z jego jednej, ale dużej wady. MacBooka 

z podłączonym dockiem nie da się ładować. Nie 

ma wejścia na USB-C do ładowania tak, jak to jest 

w oryginalnej przejściówce Apple. Nic nie daje też 

podanie napięcia na port USB.

Niedługo po przetestowaniu Satechi dock i opu-

blikowaniu recenzji na stronie iMagazine, zgło-

sił się do mnie dystrybutor produktów StilGut, 

który w swoje ofercie ma produkt praktycz-

nie identyczny, minimalnie większy, ale za to 

posiadający zamiast jednego USB-3 port USB-C, 

dzięki któremu możemy naładować MacBooka 

z podłączonym dockiem. Co ciekawe, dosłow-

nie następnego dnia ten sam produkt pojawił się 

w ofercie Satechi. Pewnie wytwarza je ta sama 

firma. Jednak produkt StilGut pojawił się u mnie 

wcześniej, można go też kupić w polskim sklepie 

online, a do tego kosztuje mniej, bo tylko 199 zło-

tych, przy czym dostawa jest następnego dnia. 

W bardzo ładnym pudełku znajdziemy urządzenie 

nazwane Stilgut – USB Hub z funkcją ładowania, 

Typ-C. Dock jest wykonany z aluminium i ma nie-

wielkie rozmiary (84 x 28 x 8,4 mm). Wpinamy go 

w port USB-C w naszym MacBooku 12” i otrzymu-

Stilgut – USB Hub z funkcją ładowania, Typ-C



jemy: dwa porty USB 3.0, czytnik kart SD i Micro 

SD oraz port USB-C, dzięki któremu naładujemy 

komputer z fabrycznej ładowarki. Będziemy 

nawet mogli sobie dobrać kolor pasujący ide-

alnie do naszego komputera, choć obecnie są 

dostępne jedynie srebrne. Dock po podłączeniu 

doskonale zgrywa się z komputerem i w sumie 

można by go było z podłączonym dockiem uży-

wać na stałe. Niestety, samo złącze USB-C nie jest 

zbyt sztywne i takie podłączenie może okazać się 

lekko niepewne przy przenoszeniu. 

W działaniu Dock jest idealnym urządzeniem. 

Testowałem go z dyskiem USB, który ma złącze 

USB-3 i USB-C (test znajdziecie w poprzednim 
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To śliczne akcesorium i mogę je 
polecić każdemu posiadaczowi 
MacBooka. 
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numerze iMagazine). Nie zauważyłem strat szybkości między podłączeniem bezpośrednio 

pod USB-C a przez USB-3 w docku. Czytnik kart SD i Micro SD również działał bez żadnych 

zarzutów. Zauważyłem jednak, że jeśli podłączyłem pod obydwa porty USB w docku power-

-banki, a komputer nie był wpięty do prądu, to dock zaczynał wariować i nie ładował tak 

naprawdę żadnego. To chyba jednak problem wydajności złącza w samym komputerze. 

To śliczne akcesorium i mogę je polecić każdemu posiadaczowi MacBooka. Redaktor 

Naczelny Dominik śmieje się ze mnie, że mam w torbie całą masę przejściówek do MacBooka 

i gdzie tu sens, skoro to niby komputer bez złączy. Tłumaczę. Przez zdecydowaną większość 

czasu żadnego innego złącza niż ładowanie nie potrzebuję, ale wtedy, gdy potrzebuję, mam 

wygodną, uniwersalną, ważącą kilka gramów przejściówkę, która zaspokaja moje potrzeby 

i leży na dnie w torbie. 

Stilgut – USB Hub z funkcją ładowania, Typ-C

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


MACIEJ NOWAKOWSKI

Podczas premiery Apple TV 4 ogłoszono, że gry mogą wykorzystywać dodatkowe kontrolery, 

konieczne jest jednak także wsparcie dla dołączonego do zestawu Siri Remote. Na szczęście 

długo nie musieliśmy czekać na odstępstwo od tej reguły. Guitar Hero Live jest grą, która nie 

miałaby większego sensu bez specjalnego kontrolera.
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GUITAR HERO LIVE
Guitar Hero Live



Z serią tą zetknąłem się po raz pierwszy kilka lat 

temu w wersji na PlayStation 3. Zabawę przy niej 

wspominam bardzo dobrze, w związku z tym 

zaraz po zapowiedzi na moją listę zakupową tra-

fiła wersja na konsole nowej generacji.

Mam PlayStation 4, dlatego początkowo rozglą-

dałem się za wersją na tę platformę. W między-

czasie gra została wydana na iOS, a po premierze 

nowego Apple TV ogłoszono, że pojawi się rów-

nież na tvOS. Zacząłem zastanawiać się nad tym, 

na którą platformę powinienem kupić ten tytuł. 

Wersja na PS4 ma taką wadę, że można korzy-

stać z niej jedynie w domu przed telewizorem. 

Wybór wersji na urządzenia Apple daje większą 

mobilność. Gitarę można sparować z grą zarówno 

na iPhonie, iPadzie, jak i bezpośrednio z nowym 

Apple TV. Gdy będziecie chcieli zagrać ze zna-

jomymi przy ognisku, to wystarczy, że zabierze-
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cie ze sobą gitarę, iPhone’a i głośnik Bluetooth. 

Jestem fanem mobilności, wybór zatem był dla 

mnie oczywisty.

Decydując się na wersję na iOS można grać na 

telewizorze, nawet nie posiadając najnowszego 

Apple TV. Gra na iPhonie i iPadzie umożliwia 

przesyłanie obrazu w rozdzielczości Full HD na 

poprzednie generacje Apple TV przez AirPlay. 

Możliwe jest także bezpośrednie podłączenie 

iPhone’a czy iPada do telewizora za pomocą 

przejściówki ze złącza Lightning na cyfrowe AV 

– HDMI. Ciekawostką jest to, że wewnątrz tej nie-

wielkiej przejściówki znajduje się procesor ARM 

z 256 MB pamięci RAM. Można zatem powiedzieć, 

że jest ona najmniejszym komputerem od Apple, 

takim mikro Apple TV i to trochę tłumaczy jej 

wysoką cenę.

Wracając do samej gry, wybór wersji na urzą-

dzenia Apple ma jedną wadę. W pudełku z wer-

sją mobilną nie ma żadnego nośnika z grą. Grę 

w wersji próbnej pobiera się za darmo z App 

Store. Natomiast licencja, która odblokowuje całą 

zawartość, znajduje się w samej gitarze. W przy-

padku innych konsol można dokupić dodatkowy 

kontroler za niewiele ponad połowę ceny zestawu 

startowego. W przypadku wersji na iOS, chcąc 

zagrać we dwoje, konieczny jest zakup kolejnego 

kompletnego zestawu za pełną cenę. Pomimo 

to, że na wszystkich platformach gitary wykorzy-

stują do łączności Bluetooth, to gitary z różnych 

wersji nie są ze sobą kompatybilne. Jeśli nasi zna-

jomi posiadają wersję gry na jedną z konsol, to nie 

będzie możliwe użycie gitary z iOS do wspólnej 

gry na konsoli ani gitary z konsoli do gry na iOS.

Guitar Hero Live
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Gitara obecnie różni się od tego, co znaliśmy z poprzednich odsłon tej serii. Dotychczas kon-

troler zawierał pięć przycisków na gryfie ułożonych w jednym rzędzie. Tym razem mamy ich 

sześć, ale ułożone są w dwóch rzędach po trzy przyciski. Dzięki tej zmianie rozrywka bar-

dziej przypomina grę na prawdziwej gitarze. Na kolejnych poziomach trudności korzystamy 

z kombinacji trzech, sześciu, a nawet dziewięciu przycisków, licząc łączne naciśnięcia obu 

rzędów. Dzięki temu gra może zapewnić nam rozrywkę na wiele miesięcy, podczas których 

będziemy podnosili sobie poprzeczkę wraz z rozwojem naszych umiejętności. 

Gra zawiera dwa tryby – Live oraz GHTV. Live to offline’owy tryb kariery, w którym do 

wyboru mamy dwa festiwale – w USA lub w UK. W danej turze musimy wykonywać po 

kilka utworów na każdej scenie. Animacje postaci z poprzednich odsłon zostały zastąpione 

sekwencjami filmowymi, nakręconymi z perspektywy pierwszej osoby. Grając na dużym 

telewizorze, można poczuć się teraz jak gitarzysta podczas koncertu, który ma przed sobą 

publiczność – jej reakcje są uzależnione od tego, jak idzie granie. W trybie Live występuje 

także opcja Quickplay, w której możemy zagrać wybrany przez nas pojedynczy utwór. 

Kolejny tryb, czyli GHTV, to usługa streamingowa. Po wybraniu tego trybu można przyłączyć 

się do jednego z dwóch kanałów, na których nadawane są teledyski. Zabawa w tym trybie 

skutkuje zbieraniem punktów, które później można wykorzystać do odtwarzania utworów 

na żądanie. Zabrakło opcji wykupywania utworów na własność. Płaci się wirtualną walutą 

za pojedyncze odtworzenia. Możliwe jest także wykupienie czasowego dostępu do całego 

katalogu ponad 200 utworów za pomocą karnetu Party Pass; niestety, ta opcja jest jesz-

cze niedostępna na iOS. Jeśli gracz jest leniwy i nie chce bawić się w zbieranie punktów, to 

może skorzystać z mikropłatności i owe punkty zakupić za prawdziwe pieniądze. Przez wiele 

godzin zabawy nie odczułem jednak konieczności użycia mojej karty kredytowej.

Gra w wersji na iOS synchronizuje się na wszystkich urządzeniach. Przy połączeniu z kolej-

nego z nich jesteśmy pytani, czy chcemy załadować online’owy zapis gry, czy wysłać do 

chmury postęp z bieżącego urządzenia. Początkowo wersja na tvOS była trochę ograniczona 

w stosunku do tej na iPhone’a. Na Apple TV brakowało między innyim dostępu do katalogu 

Guitar Hero Live
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ponad 200 utworów, o którym wcześniej wspominałem. Brakujące funkcje pojawiły się na 

tvOS wraz z kolejnymi aktualizacjami i już nie jest konieczne streamowanie gry przez AirPlay 

z iPhone’a, aby korzystać z wszystkich funkcji.

Guitar Hero Live jest bardzo ciekawym rozwinięciem tej serii. To zręcznościówka, która daje 

małą namiastkę gry na gitarze. Stanowi ona wyjątek wśród aplikacji na tvOS, gdzie jedną 

z wytycznych dla developerów miała być konieczność umożliwienia obsługi aplikacji za 

pomocą dołączonego do Apple TV kontrolera Siri Remote. W tym przypadku skorzysta-

nie z niego nie jest możliwe. Gra nie uruchomi się bez wcześniejszego połączenia z gitarą. 

Identyczna sytuacja występuje jednak także na pozostałych platformach. Gra obecnie jest 

dostępna jedynie w języku angielskim. Na iOS można wykupić pełen dostęp i granie w try-

bie Touch, w którym nutki naciska się na wyświetlaczu iPhone’a lub iPada. Traktowałbym to 

raczej jako rozszerzone demo, gdyż całej magii tego tytułu dostarcza właśnie fizyczny kon-

troler w kształcie gitary.

Guitar Hero Live na iOS wraz z kontrolerem możecie zakupić obecnie w internetowym skle-

pie Apple w nowej cenie 369,95 złotych, przed Nowym Rokiem gra była także dostępna bez-

pośrednio w oficjalnym sklepie Activision Polska na Allegro w cenie 279,99 złotych. Jednakże 

obecnie wersja na urządzenia Apple nie jest już u nich dostępna. Mam nadzieję, że wkrótce 

pojawi się kolejna dostawa.

Guitar Hero Live
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ODOYO POWER
+SHELL EX (3000MAH)

KRZYSZTOF MORAWSKI

Odoyo Power+Shell EX (3000mAh)

Obudowa od Odoyo, którą zamierzam przybliżyć, nie będzie „typowym” wyborem dla 

„przeciętnego” użytkownika iPhone’a. Dlaczego? Spieszę wyjaśnić. 



   /   SPRZĘT   /   118118

Jako użytkownik iPhone’a – czy chcesz tego, czy 

nie – jesteś przypisywany/a do pewnej kategorii 

osób. Osób, które zapewne chcą być „modne”. 

A moda jest bezwzględna – telefon ma być lekki 

i cienki. Koniec, kropka. No i powinien mieć dobre 

parametry, bo przecież musimy mieć możliwość 

zrobienia sobie selfie w rozdzielczości FullHD 

i błyskawicznego wrzucenia go na Facebooka. 

Chcemy mieć też tysiąc innych rzeczy w naszym 

bajerzastym telefonie. Jak łatwo się domyślić, 

„bateria” jest gdzieś tam na szarym końcu potrzeb 

do zaspokojenia. Efekt? No cóż, znamy go wszy-

scy z autopsji – krótka żywotność telefonu na 

baterii to niestety standard.

Rozwiązania tego problemu są trzy. Możemy mieć 

gdzieś pod ręką kabelek, by móc w każdej chwili 

doładować telefon. Właściwie to było „moje” roz-

wiązanie przez długi, długi czas. Czy to w biurze, 

czy w domu, czy w aucie – zawsze miałem możli-

wość doładowania telefonu i dzięki temu problem 

małej baterii mniej więcej znikał. 

Osoby, które nie lubią kabelków, mogą zdecydo-

wać się na tak zwany PowerBank – rozwiązanie 

fajne, za niecałe 200 złotych możemy bowiem 

mieć pod ręką dodatkowe 5000 mAh. Wymaga 

to jednak tego, by mieć ze sobą plecak, torebkę 

czy aktówkę. Nie wiem, jak Wy, ale wszystko, 

co chcę zabrać, gdy wychodzę z domu, ma się 

zmieścić w moich kieszeniach. A te są zazwyczaj 

i tak wypchane kluczami, telefonem i portfelem. 

Wniosek: opada.

Odoyo Power+Shell EX (3000mAh)
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Jest też opcja trzecia, czyli właśnie obudowa z dodatkową baterią. Tu ponownie mamy kilka 

wariantów do wyboru. 

Możemy być wiernymi fanami firmy Apple i kupić niedawno wypuszczonego maszkarona, 

w postaci garbatej obudowy o smukłej nazwie „Smart Battery Case”. Za jedyne 479 złotych 

dostaniemy etui z baterią o pojemności 1877 mAh. Zaletą tego typu rozwiązania na pewno 

będzie „minimalne” powiększenie wymiarów naszego telefonu, ale sama pojemność bate-

rii nie powala na kolana. No a wygląd... cóż, to kwestia gustu – mnie się zdecydowanie nie 

podoba. Cenę natomiast przemilczę. 

Możemy też zdecydować się na produkt „firmy trzeciej”. Rozwiązanie to wydawało mi się 

najsensowniejsze ze względu na stosunek ceny do jakości. Dlatego na święta zażyczyłem 

sobie „od Mikołaja” obudowę Odoyo Power+Shell Ex, z dodat-

kową baterią 3000 mAh. 

Sama obudowa kosztuje dokładnie 299 złotych brutto 

i można ją nabyć choćby w salonach firmy iSpot lub innych 

sklepach online. Obudowa dostępna jest w trzech kolorach 

(czarnym, złotym i białym). Wybrałem wersję białą, pasowała 

bowiem kolorem do mojego telefonu.  

Moje pierwsze wrażenia 
po odpakowaniu były 
mieszane.

Odoyo Power+Shell EX (3000mAh)
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Muszę przyznać, że moje pierwsze wrażenia po odpako-

waniu prezentu były mieszane. Obudowa wydawała mi się 

ogromna, a razem z nią waga telefonu znacznie wzrosła. 

Wszystko to jednak schodzi na drugi plan, gdy zaczniemy 

korzystać z prawie 5000 mAh połączonych baterii iPho-

ne’a i Odoyo. Mogę to określić tylko jednym słowem 

– WOLNOŚĆ! 

Telefon po pełnym ładowaniu potrafi wytrzymać nawet do 

czterech dni „lekkiego” i mniej więcej trzech dni „normal-

nego” użytkowania. Możemy więc spokojnie wybrać się 

w piątek po pracy na weekendowy wyjazd, używać naszego 

telefonu jako nawigacji w aucie, odtwarzacza muzyki czy 

aparatu „na miejscu”, a na koniec wrócić do domu i nie mar-

twić się o to, że rozładuje się on nam gdzieś w międzyczasie. 

Na załączonym zrzucie ekranu widać wyniki po pełnym roz-

ładowaniu dodatkowej baterii (zwracam uwagę na 3,7 godz. 

jazdy na nawigacji) – w tym momencie bateria telefonu była 

naładowana jeszcze w 100%. 

Osiągi Odoyo są naprawdę super, a cena za tego typu akce-

sorium chyba najniższa na rynku. Dodatkowo obudowa ma 

wbudowaną podpórkę (do oparcia telefonu w poziomie) 

i lampkę wokół przycisku ładowania, pokazującą stan nała-

dowania baterii. Nie ma jednak róży bez kolców. 

Obudowę ładujemy przez kabelek micro USB, a nie stan-

dardowy port Lightning. Na szczęście odpowiedni kabe-

lek dołączony jest do zestawu. Sam czas ładowania jest też 

dość długi – najlepiej jest więc podłączyć telefon do łado-

wania na noc. 

Kolejna niedogodność to wejście na słuchawki, które jest 

wąskie i długie, co sprawia, że nie podłączymy do niego 

oryginalnych słuchawek od Apple. Chyba że „wepchniemy” 

Odoyo Power+Shell EX (3000mAh)
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je czymś cienkim (na przykład nożyczkami czy kluczykiem). „Twarda” końcówka słuchawek 

jest za krótka, by wystawać poza obudowę tak, byśmy mogli ją trzymać przy podłączaniu 

słuchawek. I w tym przypadku Odoyo załącza jednak odpowiednią przejściówkę – bądź też 

możemy zawsze czymś wepchnąć oryginalne słuchawki. Mała niedogodność, ale da się do 

niej przyzwyczaić.

Samo dopasowanie obudowy do telefonu jest dobre, choć nie idealne – czuć niewielkie luzy. 

Za to sama obudowa leży bardzo dobrze w dłoni, a do większej wagi da się przyzwyczaić. 

W pewnym sensie kształtem przypomina nieco „przerośniętego” iPhona 3G. 

Czy poleciłbym więc Odoyo? I tak, i nie. Jeśli szukasz jedynie produktów typu „premium”, to 

opisane powyżej niedogodności  mogą sprawić, że będziesz zawiedziony/a. Jeśli jednak bar-

dziej zależy Ci na osiągach i relatywnie niskiej cenie, to Odoyo wydaje się idealnym wybo-

rem. Sam szybko się przyzwyczaiłem i jestem zadowolony z zakupu. 

Odoyo Power+Shell EX (3000mAh)

Odoyo Power             

Cena:  299 PLN

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html


PAWEŁ HAĆ

Znalezienie torby na 

12-calowego MacBooka nie jest 

proste. Zupełnie przypadkowo 

odkryłem jednak plecak, który 

idealnie do niego pasuje. To 

nic, że stworzono go w celu 

noszenia nawet 15-calowego, 

klasycznego laptopa.
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STM DRIFTER

STM Drifter



   /   SPRZĘT   /   123123

Choć najnowszy MacBook zdążył już zadomowić się 

na rynku, wciąż nie dorobił się wielu akcesoriów. Jest 

to o tyle zaskakujące, że nawet premierze zupełnie 

nowych urządzeń Apple towarzyszyło wprowadzenie 

do sprzedaży specjalnych etui i innych popularnych 

dodatków kupowanych w pierwszej kolejności. STM 

również się nie przygotowało i dotąd nie ma w ofer-

cie żadnej torby czy plecaka, które zaprojektowano 

z myślą o tym komputerze. Mimo to właśnie w ple-

caku tej firmy noszę teraz komputer. Wspomniany we 

wstępie Drifter jest sporych rozmiarów, a wewnątrz 

pomieści laptopa z 15-calowym ekranem i tablet. To 

właśnie w tej małej, przystosowanej do iPada pierw-

szej generacji kieszeni, idealnie mieści się MacBook.

Drifter to zwyczajny plecak, przynajmniej na pierw-

szy rzut oka. Jego wzornictwo jest bardzo stonowane 

i to niezależnie od wersji kolorystycznej. Niektórych 

może nudzić, mnie jednak odpowiada – wersje gra-

fitowa i granatowa pasują dzięki temu do nawet bar-

dziej formalnego ubioru. Boczne kieszenie są niemal 

niewidoczne, a suwaki dające dostęp do większych 

komór mają barwę zbliżoną do materiału, z którego 

uszyto plecak. Właśnie, materiał… nazwano go Cottna 

(jest to określenie stosowane przez STM), nie mam 

pojęcia, z czego jest wytwarzany, ale w dotyku wydaje 

się wręcz aksamitny. Wytrzymuje jednak wiele, do tej 

pory przetrwał kilka poważniejszych otarć o betonową 

ścianę oraz jazdę w przestronnym bagażniku z kil-

koma luźno rzuconymi gratami. Przetrwały też rzeczy, 

które w nim były, i to bez widocznego uszczerbku. 

Materiał ma oprócz tego podwyższoną odporność na 

nasiąkanie wodą, by całkowicie zabezpieczyć przed 

nią plecak, można natomiast skorzystać ze zintegro-

wanego, wysuwanego pokrowca przeciwdeszczo-

wego (da się go też odpiąć do wysuszenia).

STM Drifter



Nie sztuka zrobić wielki plecak, wyzwaniem jest natomiast zaprojektować go w ten spo-

sób, by maksymalnie wykorzystać oferowaną przezeń przestrzeń. W Drifterze główna 

komora wcale nie wydaje się ogromna, wraz z umieszczaniem w niej kolejnych przedmio-

tów, miejsca wydaje się jednak nie ubywać. Wszystko to dzięki rozsądnie rozmieszczonym 

kieszeniom: głównej, usztywnionej, która zmieści dużego laptopa, oraz mniejszej, do której 

wchodzi i tablet, i 12-calowy MacBook. Jeżeli niczego w nich nie umieścimy, mocno przyle-

gają do ściany plecaka, dając tym samym wiele miejsca na 

inne przedmioty. Dodatkowo w środku możemy zagospo-

darować miejsce w dwóch kieszeniach: jednej, dość luźnej, 

znajdującej się od strony zewnętrznej ściany plecaka, i drugiej, 

z siatki, wszytej na klapie. 

Drifter nie ma standardowego zamknięcia, biegnącego 

wzdłuż krawędzi plecaka. Zamiast niego suwak umiesz-

czony jest wokół klapy, co pozwala na znacznie wygodniejszy 
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Wersje grafitowa 
i granatowa pasują dzięki 
temu do nawet bardziej 
formalnego ubioru
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dostęp do wnętrza, nie trzeba bowiem 

rozchylać materiału. Zewnętrzne kiesze-

nie są podobnych rozmiarów, rozmiesz-

czono je jedna nad drugą na zewnętrznej 

ścianie. Po bokach dodano też jedną, 

małą kieszeń na suwak oraz drugą ze ścią-

gaczem, idealną na niewielką butelkę. 

Głębokość plecaka może być regulowana 

za pomocą ściągaczy na dole. Dzięki 

temu, że kolorystycznie zgrywają się 

z resztą materiałów, Drifter nie wygląda 

jak plecak turystyczny.

Jak wspominałem wcześniej, Drifter nie 

należy do typowych „komputerowych” 

plecaków, które z daleka krzyczą, co jest 

w środku. Niejednokrotnie zastępował 

mi walizkę na laptopa, którą zabieram 

do biura, idealnie sprawdza się też pod-

czas kilkudniowych wyjazdów, pozwala 

bowiem rozsądnie zapakować cały 

potrzebny sprzęt i mieć do niego zawsze 

wygodny dostęp. Obawiałem się nieco 

o komfort, wieloletnie przyzwyczaje-

nie do noszenia torby, a tym samym do 

szybkiego dostępu do niesionych rze-

czy – dawało się to początkowo we znaki. 

Sięgnięcie po tablet w plecaku trwa dłu-

żej niż wysunięcie go z torby na ramieniu, 

choć w przypadku Driftera nie zajmo-

wało mi to zbyt dużo czasu. Nietypowe 

zamknięcie głównej komory sprawdza się 

znakomicie i choć muszę postawić plecak 

na ziemi, to jednak nadal mogę sprawnie 

wszystko w nim znaleźć. 

STM Drifter
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Usztywnione plecy oraz dość twarde, ale oddychające poduszki pozwalają nosić go wygod-

nie przez wiele godzin, i to nawet wtedy, gdy wyładujemy go po brzegi. Nie wyobrażam 

sobie noszenia kilku kilogramów obciążenia na jednym ramieniu przez więcej niż godzinę, 

plecak sprawia natomiast, że owszem, zmęczę się tym trochę, ale mój kręgosłup nie będzie 

przypominał znaku zapytania. Miłym dodatkiem jest też uchwyt do stelaża walizki, pozwala-

jący na połączenie dwóch bagaży w jeden.

Plecak na laptopa jest synonimem miernego wzornictwa i przeciętnego komfortu. Drifter 

wyłamuje się z tego stereotypu, choć nie stara się przyciągać niczyjego wzroku. Jest bardzo 

dyskretny, wręcz zwykły, z zewnątrz jedynie jakość materiałów zdradza, że to produkt zdecy-

dowanie z wyższej półki. Rzut okiem do wnętrza tylko potwierdza przeczucie, a rozwiązanie 

kwestii otwierania go i zagospodarowanie przestrzeni wewnątrz dają niesamowity komfort 

używania go na co dzień. Fakt, na krótkie wyjścia, gdy bierzemy ze sobą tylko tablet czy lap-

topa, okaże się prawdopodobnie gorszym wyborem niż torba. Jeśli jednak wybieramy się 

gdzieś na dłużej bądź też potrzebujemy mieć ze sobą całą stertę urządzeń i innych przed-

miotów, okaże się niezastąpiony.

STM Drifter             

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Cena:  139,95 USD

STM Drifter

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


MAGIA DOMOWEGO KINA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Przeniesienie klimatu kina do domowego zacisza nie jest trudne, ale chęć zapewnienia 

najlepszej jakości może być niezwykle kosztowna. Panasonic CZ950 i Sony VPL-VW520ES to 

sprzęt dla prawdziwych miłośników kina, filmów i piękna obrazu.
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Pod koniec 2015 roku sieć CinemaCity wprowadziła abonament na kino. Za niecałe 50 zło-

tych miesięcznie, możemy chodzić do kina, ile chcemy. Za podobną kwotę możemy mieć też 

w domu kilkadziesiąt filmów w HD, a nawet 4K, dzięki usłudze Netflix. W multipleksach prze-

szkadzać nam będą tłumy, szelest popcornu, siorbanie coli przez sąsiadów i oczywiście jesz-

cze musimy dotrzeć do kina. Dlatego, gdy mamy dom na przedmieściach albo duży pokój, 

możemy pomyśleć o zrobieniu kina w domu.

W wersji budżetowej nie jest to wydatek tak duży, jakby mogło się wydawać. Podstawowy 

zestaw audio 5.1 lub soundbar z odtwarzaczem Blu-ray to wydatek około dwóch tysięcy zło-

tych, za trzy tysiące złotych kupimy też projektor DLP z rozdzielczością FullHD. W granicach 

pięciu tysięcy złotych kupimy 65-calowy telewizor FullHD, a dodając jeszcze trzy tysiące 

– będziemy mogli zakupić równie duży ekran 4K. 

Dążąc do perfekcji i szukając czegoś topowego, dochodzimy do dwóch unikatowych pro-

duktów, jakimi są Panasonic CZ950 oraz Sony VPL-VW520ES. Ten pierwszy jest 65-calo-

Magia domowego kina
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wym telewizorem z OLED powstałym z udziałem ekspertów z Hollywood. Ten drugi 
– pierwszym konsumenckim projektorem z natywną rozdzielczością 4K. Za oba urzą-

dzenia musimy zapłacić aż 40 tysięcy złotych. 

Kwota wydaje się absurdalna i trudno jest przymknąć na nią oko, gdy mówi się o tym sprzę-

cie. Zwłaszcza że jego żywot, jak każdego produktu technologicznego jako nowinki, jest 

dość krótki. Oczywiście, urządzeniami cieszyć się będziemy przez przynajmniej pięć lat, 

ale lada moment producenci wprowadzą kolejne generacje, pojawią się inne produkty. 

Decydując się na ten zakup, musimy być tego świadomi.

Gdy jednak kupimy i uruchomimy – nie będziemy żałować. Ani chwili. Oba urządzenia spra-

wiają, że nasza szczęka natychmiastowo opada w dół, zwłaszcza gdy na projektorze na 

ponad stu calach zaprezentujemy materiał 4K. W przypadku telewizora OLED mamy do czy-

nienia z fenomenalną czernią, świetnym kontrastem. W stosunku do ekranu LG, na którego 

panelu bazuje model Panasonica, otrzymujemy wyższą jasność, lepsze odwzorowanie kolo-

rów i polepszoną płynność. Choć to właśnie płynność i równomierność bieli są obecnie naj-

większymi bolączkami telewizorów wykorzystujących organiczne diody.

Tym, co może dziwić w przypadku projektora Sony, jest brak korekcji boków. Producent 

zakłada, że urządzenie na stałe zamontujemy w specjalnie do tego przeznaczonym pokoju 

i odpowiednio umieścimy też ekran – tak, by wyeliminować wszelkie zniekształcenia. 

Oczywiście ekran lub pomalowanie ściany odpowiednią farbą, to także kolejne koszty przy 

budowie naszej perfekcyjnej sali kinowej.

Magia domowego kina
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Oba ekrany idealnie ogląda się w pełnym zaciemnieniu. W przypadku CZ950 światło dzienne 

nie przeszkadza w seansie, ale dopiero w ciemności ujawnia nam się pełnia możliwości tego 

telewizora. 

Panasonic CZ950 dodatkowo pozwala jeszcze na skorzystanie z pewnych funkcji Smart TV, 

takich jak dostęp do Netfliksa, Player.pl, YouTube, czy Ipla. Możemy też skalibrować telewizor 

za pomocą wygodnej aplikacji na iPhone’y i iPady. Co więcej, aplikacja ta może pełnić funk-

cję drugiego ekranu i po rejestracji w usłudze Panasonica odbierać sygnał z tunera telewi-

zyjnego w CZ950. Przy odpowiednio wydajnym łączu możemy oglądać treści z telewizora, 

będąc poza domem, właśnie na iPadzie czy iPhonie. Panasonic także świetnie sobie radzi 

z odtwarzaniem multimediów z serwera NAS. W przypadku projektora Sony musimy zapew-

nić zewnętrzne źródło, jak komputer, dekoder telewizyjny, Apple TV czy wreszcie Blu-Ray 

albo Ultra HD Blu-ray, który zadebiutuje już w marcu.

Projektor Sony VPL-VW520ES jest urządzeniem pokaźnym, daleko mu do picoprojektorów. 

Dlatego warto pomyśleć o jego montażu podczas remontu mieszkania czy w trakcie meblo-

wania się w nowym domu. Dla takiego sprzętu warto wygospodarować odpowiednie miej-

sce, najlepiej na suficie. Nie należy też zbytnio przejmować się żywotnością lampy. Jej koszty 

nie będą już tak wysokie jak samego projektora, a przede wszystkim ta zamontowana w nim 

na początek wytrzyma naprawdę kilka lat bez utraty jasności, nawet przy oglądaniu przez 

2–3 godziny dziennie.

Panasonic CZ950 
to natomiast sprzęt 
dopracowany w każ-
dym calu, także z tyłu. 
To taki drobny szczegół, 

ale niezwykle cieszy 

– wszystkie kable i złą-

cza zostały schowane 

za maskownicą pokrytą 

białą alcantrą. Nie jest 

to praktyczne, gdy 

codziennie przepinamy 

Magia domowego kina
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dyski twarde, czy porty HDMI, ale w domowym zaciszu raczej bardziej zależy nam na ukry-

ciu kabli z tyłu telewizora.

Kochamy kino, możemy sobie pozwolić na wydatek rzędu 40 tysięcy i co w tym 
momencie wybrać? Panasonic CZ950 będzie dobrym wyborem dla osób oglądających 

naprawdę dużo treści, z różnych źródeł i chcących korzystać ze sprzętu zarówno w dzień, 

jak i w nocy. Ten telewizor będzie zwieńczeniem wyposażenia naszego dużego pokoju. 

Natomiast Sony VPL-VW520ES to produkt dla osób mających oddzielne pomieszczenie na 

filmowe seanse lub duży pokój tak skonstruowany, że mogą go w pełni zaciemnić i dobrze 

nagłośnić. To będzie sprzęt używany zapewne 2–3 razy w tygodniu, by obejrzeć dobry film, 

ewentualnie też zagrać w jakiś topowy tytuł na mocnym komputerze. Przy zakupie projek-

tora, jeśli do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do posiadania telewizora, to zakup tańszego 

i mniejszego TV nas nie ominie. Sony VPL-VW520ES pozwala osiągnąć obraz dwu-, a nawet 

trzykrotnie większy niż OLED Panasonica, za to w równie wysokiej jakości.

Oba urządzenia są sprzętami referencyjnymi – obecnie to szczyt osiągnięć w kinie domo-

wym. Do nich można porównywać pozostałe modele na rynku – to do takiej jakości będą 

dążyć producenci pozostałych produktów. To prestiżowe sprzęty japońskich firm – są 

i powinny być ich dumą. Sam na długo zapamiętam seanse na tych telewizorach. To praw-

dziwa uczta dla fanów filmów, wysokiej jakości dźwięku i ultrawysokiej rozdzielczości.

paweloko

Magia domowego kina

https://twitter.com/paweloko


GNIAZDKO ZAMIAST 
WLEWU PALIWA 

PAWEŁ OKOPIEŃ

W 1997 roku na rynku zadebiutowała Toyota Prius – pierwszy samochód z napędem 

hybrydowym.  Tesla Roadster produkowana jest od 2008 roku. Minęło sporo czasu, a pojazdy 

elektryczne w Polsce wciąż są ciekawostką, nie oznacza to jednak, że nie są dostępne. 
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Tak zwane elektryki mają sporo atutów. Na przykład pełny moment obrotowy już na 

starcie, co przekłada się na świetne przyśpieszenie i to nie tylko w Tesli Model S, ale też 

malutkim Renault Twizy, który na światłach potrafi zostawić większość samochodów przy-

najmniej przez pierwsze kilkadziesiąt metrów, bo przy 80 km/h jego licznik się kończy. Prąd 

wciąż jest tańszy od benzyny, oleju napędowego, a nawet gazu (choć na gaz to może być 

zapalniczka, a nie samochód). Wiele osób doceni także brak emisji spalin i fakt, że są cich-

sze od klasycznych pojazdów. Czy natomiast sama produkcja akumulatorów jest ekolo-

giczna, to już kwestia dyskusyjna, ale jako takie, samochody elektryczne są ekologiczne. 

W Warszawie posiadacze samochodów elektrycznych i hybrydowych mogą wjechać do 

strefy Traktatu Królewskiego,  w Krakowie mogą korzystać z pasów autobusowych i dostępu 

do stref o ograniczonym ruchu, w Gdańsku, Toruniu, Katowicach, a także wybranych stre-

fach we Wrocławiu posiadacze takich samochodów są zwolnieni z opłat parkingowych, 

a w Szczecinie i Tarnowie opłaty te są niższe niż w przypadku samochodów spalinowych. 

Na jeszcze więcej udogodnień mogą liczyć mieszkańcy innych krajów, a w dodatku zakup 

takiego samochodu często związany jest z dopłatami lub zwolnieniami z podatków.

Niestety samochody elektryczne, obok licznych atutów, mają też spore wady. Pierwszą wciąż 

jest koszt zakupu takiego pojazdu. Nissan Leaf, czyli miejski kompakt w podstawowej wer-

sji, kosztuje 128 tysięcy złotych. Podobnej wielkości spalinowy Nissan Note zaczyna się od 

44 tysięcy złotych. Naprawdę sporo musielibyśmy jeździć, aby zakup takiego samochodu 

się zwrócił. Problem w tym, że ogranicza nas zasięg, który w przykładowym Nissanie wynosi 

maksymalnie 250 km. I nie ma mowy o szybkim dotankowaniu paliwa na stacji benzynowej, 
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których jest pełno (nie licząc niektórych nowych 

odcinków dróg ekspresowych i autostrad). 

Pojawiają się w Polsce stacje szybkiego ładowania 

do Tesli, stacje ładowania w mieście, ale to wciąż 

wyjątki potwierdzające regułę. Dla wielu fanów 

motoryzacji wadą elektryków jest brak tego cha-

rakterystycznego ryku silnika – moc Tesli model S 

nie zastąpi nam pracy silnika V8, to dwa zupełnie 

inne wrażenia, choć to elektryczne wcale nie jest 

takie złe.

Nowe rodzaje napędów to niewątpliwie przy-

szłość motoryzacji. Obok samochodów elek-

trycznych, jest już również testowany napęd 

wodorowy. A hybrydy także są coraz popularniej-

sze – zarówno w wersji znanej z Toyoty, w któ-

Gniazdko zamiast wlewu paliwa 
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rej akumulator jest ładowany w trakcie jazdy, jak i w przypadku tych ładowanych również 

z gniazdka (plug-in). Niedawno Mitsubishi Polska poinformowało, że nowy Outlander PHEV 

2016 znalazł nabywców na pierwszą partię, zanim samochód fizycznie pojawił się w skle-

pach. Hybrydy to także najmocniejsze rozwiązania w samochodach Volvo XC90 i wchodzą-

cego lada moment S90.

Upowszechnianie się samochodów elektrycznych postępuje nieco mozolnie, w naszym 

kraju mamy ważniejsze problemy, dlatego o dotacjach na takie pojazdy się nie mówi. 

W Norwegii Tesla jest jednym z najpopularniejszych samochodów – w 2014 roku sprzedano 

tam łącznie ponad 18 tysięcy elektryków. W Polsce w tym czasie zarejestrowano 81 tego typu 

pojazdów. W mieście przed takimi samochodami maluje się świetlana przyszłość, zwłaszcza 

gdy popatrzymy na Kraków borykający się ze smogiem. Gdyby nie koszty, zapewne więk-

szość z nas zdecydowałaby się na samochód elektryczny – jeśli nie jako pierwszy samochód, 

to przynajmniej na ten drugi w domu, do zawiezienia dzieci do szkoły i dojazd do pracy. 

Zadowolonych użytkowników Tesli w Polsce też jest coraz więcej i radzą sobie oni także 

z podróżami na większe dystanse. 

Elektryki są wśród nas i będzie ich przybywało.

Gniazdko zamiast wlewu paliwa 

paweloko

https://twitter.com/paweloko
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Notatnik to jeden z częściej wykorzystywanych programów. Co 

jednak jeśli chcemy zanotować muzykę? Apple postanowiło 

odpowiedzieć na to pytanie i tak powstał Music Memos. Program, 

który nagrywa to, co śpiewamy lub gramy, a następnie analizuje 

nagranie i stara się zrobić z tego notatkę. To trochę takie połączenie 

dyktafonu z notatnikiem. Na tym jednak nie kończy się działanie 

programu. Aplikacja potrafi rozpoznać tempo, w jakim gramy, 

podzielić frazę na takty i przygotować pod to podkład muzyczny, 

tonację utworu i tym podobne. Gotowe utwory możemy przesłać 

do GarageBand do dalszej edycji bądź udostępnić na Apple Music 

Connect, SoundCloud czy YouTube.

Cena: 0,00 Euro              Pobierz

NAGRANIA – MUSIC MEMOS 

Na Youtube pojawia się coraz więcej filmów 3D oraz 360 stopni. 

Niestety aplikacja od YouTube nie obsługuje na iOS trybu na 

przykład dla okularów typu Google CardBoard. Rozwiązaniem 

jest aplikacja 3DTube, Dzięki niej nie tylko łatwo znajdziemy 

materiał 3D, ale też potem odtworzymy go w poprawny sposób. 

Aplikacja to prawdziwy kombajn, potrafiący obsłużyć każdy 

rodzaj filmu 3D i pozwalający na zmianę jakości filmu w locie. 

Oprócz wsparcia dla okularów typu Google CardBoard ma też 

wsparcie dla okularów Anaglyph oraz potrafi wyświetlać 3D bez 

dodatkowego sprzętu. 

Cena: 1,99 Euro          Pobierz

3DTUBE – YOUTUBE 3D VIDEO PLAYER

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/music-memos/id1036437162?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/3dtube-youtubeñ3d-video-player/id594614158?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

VLC to mój podstawowy odtwarzacz plików wideo o bardzo 

wielu możliwościach. Używam go zarówno na komputerze, jak 

i na iPhonie. W nowej wersji programu możemy wykorzystać 

dzielony ekran na iPadach, a także wyszukiwanie treści za 

pośrednictwem Spotlight. Całkiem nowa jest też wersja dla Apple 

Watch z systemem watchOS2, dzięki której działa ona szybciej. 

Najważniejszą jednak informacją jest, że VLC jest teraz uniwersalną 

aplikacją dostępną również na Apple TV – na to chyba czekało 

najwięcej osób, jeszcze od czasów pierwszego Apple TV. Pliki 

możemy odtwarzać z serwerów SMB, FTP, UPnP/DLNA, z chmury, 

a także udostępniając pliki przez Wi-Fi. Aplikacja wspiera dźwięk 

przestrzenny i napisy w plikach.

Cena: 0,00 Euro            Pobierz

VLC

Pamiętacie nasz FitBitChallenge z Dominikiem? Potrzebujecie 

wyzwań i rywalizacji, aby się ruszać? Możliwe, że doskonałym 

programem dla Was będzie Activity.Club. Możecie w nim 

rywalizować ze znajomymi (i nieznajomymi) w tym, kto wykona 

największy wysiłek fizyczny. System punktowy opiera się na 

wysiłku fizycznym, mogą ze sobą rywalizować zatem osoby 

niezależnie od tego, jaki sport uprawiają. W aplikacji widzimy 

codzienne postępy, liderów, rankingi itd. Co ciekawe, aplikacja 

obsługuje większość trackerów ruchu, w tym Apple Watch, 

Fitbit, Jawbone, Whitings, Misfit itp. Zapraszajcie znajomych 

i rywalizujcie. 

Cena: 0,00 Euro           Pobierz

ACTIVITY.CLUB

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/vlc-for-mobile/id650377962?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/activity.club/id903459923?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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Jedną z bardziej udanych rzeczy, chociaż nie bez choroby wieku dziecięcego, jest HealthKit od 

Apple. Jeśli korzystamy z Apple Watcha lub innego korzystającego z jego API urządzenia, to 

dane są nie tylko zapisywane w jednym zbiorczym miejscu, ale również i przede wszystkim są 

dostępne dla innych aplikacji. A to największa siła Health.

HeartWatch to program, który analizuje wszystkie dane zapisane na temat naszego tętna 

w Health i dzieli je na odpowiednie kategorie, abyśmy mogli z nich wyciągnąć jakieś wnioski. 

Można też dzięki niemu w łatwy sposób pokazać naszą historię lekarzowi, jeśli zachodzi taka 

potrzeba. Z góry uprzedzam, że przy pierwszym uruchomieniu trzeba uzbroić się w cierpli-

wość – program potrzebuje paru minut, aby sczytać wszystkie dane i je przeanalizować.

HeartWatch rozróżnia cztery kategorie tętna – waking (spoczynkowe), regular (normalne 

tętno, nie licząc treningów), workout (tętno zapisywane podczas biegania, siłowni albo innych 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

HEARTWATCH
 – MONITORUJE NASZE SERCE NA BAZIE DANYCH Z HEALTH
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ćwiczeń) oraz sleep (tętno zapisywane podczas snu, jeśli śpimy z Apple Watchem i korzystamy 

z aplikacji w stylu Sleep++). Codziennie informuje o zmianach względem dnia poprzedniego 

oraz średniej z całego tygodnia. Można też przejrzeć szczegółowe informacje w poszczegól-

nych kategoriach, tygodniach, miesiącach – liczba możliwości i funkcji jest ogromna.

HeartWatch może za pomocą powiadomień poinformować, gdy tętno przekroczy ustalony 

przez nas poziom. Ciekawostką jest również dobieranie wartości minimalnych i maksymal-

nych na podstawie danych z Health – naszego wieku i wagi. Autor program zaleca robić 

jedną rzecz, o której codziennie zapominam – zaraz po przebudzeniu nie wstawać z łóżka, 

założyć zegarek na rękę i wymusić pomiar tętna. W ten sposób prawidłowo rejestruje się 

tętno spoczynkowe po nocy – niestety, nie robię tego, co ładnie obrazują powyższe wykresy.

Nawet jeśli HeartWatch Was nie zainteresuje, to jest to ciekawy przykład zalet trzymania 

wszystkich danych w jednym otwartym miejscu, które pozostaje jednak pod naszą kontrolą 

(możemy indywidualnie dopuszczać lub blokować wybrane programy). Niestety, nie każdy 

producent korzysta z tego rozwiązania Apple, a szkoda, bo podejrzewam, że sprzedaliby 

jeszcze więcej urządzeń dzięki takiej integracji.

HeartWatch w App Store

morid1n

HeartWatch – monitoruje nasze serce na bazie danych...

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/sleep++/id1038440371?mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/heartwatch.-view-get-notified/id1062745479?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n
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Wielkie znaczenie przypisuję mojemu narzędziu do pisania – większą uwagę poświęcam 

wyłącznie mojemu klientowi do Twittera, w tym przypadku Tweetbotowi [Mac/iOS], bez 

którego prawdopodobnie nie korzystałbym w ogóle z tego serwisu.

Kiedyś moim faworytem był Byword, który został niedługo później zastąpiony przez iA 

Writera. Ten ustąpił miejsca iA Writerowi Pro, z kolei niedawno uaktualnionemu do wersji 3.0; 

niestety, wiele rzeczy się w niej posypało. Pierwszą i największą, niemiłosiernie mnie w niej 

irytującą, jest to, że szerokość pisanego tekstu zajmuje prawie całe okno na iPadach. To bar-

dzo niewygodne, a już szczególnie na ogromnym 12,9" ekranie iPada Pro.

Z Ulyssesem miałem pierwsze doświadczenie pod OS X, zaraz po jego debiucie. Niestety 

brakowało brata synchronizującego zapisane treści w wersji na OS X z wersją na iOS. iA 

Writer stracił moją miłość jakiś czas wcześniej, ze względu na 

wspomniane zmiany. Przez jakiś czas pracowałem dwutorowo, 

a pliki synchronizowałem przez Dropboxa. Niestety, iPadowy 

Ulysses nie wspiera na iOS tego ostatniego, posiłkowałem się 

więc iA Writerem. Niedawno jednak delikatnie zmieniłem swój 

workflow zaraz po tym, jak pojawiła się informacja, że pojawiła 

się beta Ulyssesa na iPhone'a. Dobrą wiadomością było też to, 

że nie będzie to osobny program, tylko wersja iPadowa, która 

otrzyma wsparcie dla iPhone'a i tym samym stanie się aplikacją 

uniwersalną.

Dzisiaj już w zasadzie w 100% korzystam z Ulyssesa dla Mac i iOS 

na wszystkich swoich urządzeniach. Jedyna różnica polega na 

ULYSSES DLA MAC, 
iPHONE I iPAD
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Wielkie znaczenie 
przypisuję mojemu 
narzędziu do pisania 
– większą uwagę 
poświęcam wyłącznie 
mojemu klientowi do 
Twittera.
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tym, że do trzymania edytowanych dokumentów korzystam z iClouda (wspieranego w pełni 

przez Ulyssesa), a dopiero na sam koniec, przed ich eksportem z Markdown do formatów 

takich, jak .docx, .pdf czy .html, przenoszę je w odpowiednie miejsce na „dropsie”.

Trudno dokładnie powiedzieć, dlaczego Ulysses mnie urzekł, a iA Writer zniechęcił, ale 

tajemnica prawdopodobnie leży w ich wyglądzie. W tym ostatnim twórcy narzucają wygląd 

programu, wraz z używanym fontem. Są zalety tego rozwiązania, ale i wady – kiedy twórcy 

zrobią coś, co Ci się nie podoba, możesz jedynie zmienić narzędzie na inne. Ulysses ma za 

to wsparcie dla motywów, wraz z możliwością tworzenia własnych (lub edytowania istnieją-

cych). Na ich stronach ponadto istnieje pokaźna lista gotowych tematów do pobrania.

Pomimo swoich największych wad – braku wsparcia dla Dropboxa na iOS oraz wysokiej ceny 

w porównaniu do konkurencji – Ulysses jest dla mnie obecnie najlepszym kompromisem na 

rynku do przelewania „słów na papier”. Oferuje też znacznie lepsze zarządzanie dokumen-

tami dzięki możliwości tworzenia osobnych arkuszy, które następnie można łączyć w jeden. 

Ulysses dla Mac, iPhone i iPad
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A jeśli chodzi o konkurencję, to nie do końca podoba mi się kierunek, jaki obrali twórcy iA 

Writera pod względem designu UI, a twórca Byword zdaje się nie mieć pomysłu na przy-

szłość programu – aplikacja nadal działa bardzo solidnie, ale też nie rozwija się tak, jakbym 

sobie tego życzył.

Ulysses – Mac – 44,99 EUR

Ulysses – iOS – 19,99 EUR

iA Writer – Mac – 19,99 EUR

iA Writer – iOS – 5,99 EUR

Byword – Mac – 11,99 EUR

Byword – iOS – 5,99 EUR

morid1n

Pomimo swoich największych wad 
– braku wsparcia dla Dropboxa na iOS 
oraz wysokiej ceny w porównaniu do 
konkurencji – Ulysses jest dla mnie 
obecnie najlepszym kompromisem na 
rynku do przelewania „słów na papier”.

Ulysses dla Mac, iPhone i iPad

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/ulysses/id623795237?mt=12&at=11lHMT&ct=iMag201602
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/ulysses-for-ipad/id950335311?mt=8&at=11lHMT&ct=iMag201602
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/ia-writer/id775737590?mt=12&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/ia-writer/id775737172?mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/byword/id420212497?mt=12&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/byword/id482063361?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


Komputer PC klasy Pentium 75 stoi pod biurkiem. Na blacie biurka znajduje się monitor CRT 15”. 

Obok leży myszka z kulką, koło której stoi talerz z kanapką i kubek z herbatą. Przed monitorem 

siedzi nastolatka. Szczupła, nie za wysoka, włosy do ramion, ciemne, z blond pasemkami. 

Wielkimi oczami wpatruje się w ekran i nerwowo klika myszką. Właśnie utknęła na jednej 

z misji. Ale to nic. Cała noc przed nią. Najwyżej jutro w szkole znowu będzie niewyspana.

PATRYCJA RUDNICKA
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I HAVE NO MOUTH 
AND I MUST SCREAM
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Jak się zapewne domyślacie, tą nastolatką byłam ja. Minęło kilkanaście lat, odkąd pierwszy raz 

zagrałam na komputerze w „I Have No Mouth, and I Must Scream” a ja znowu siedzę z kub-

kiem herbaty oraz kanapką i gram. Z tą tylko różnicą, że siedzę wygodnie na kanapie i w ręku 

mam iPhone’a 6S Plus zamiast myszki komputerowej. Tak, moja ulubiona gra z dawnych czasów 

wyszła niedawno na iOS i Androida.

„IHNMAIMS” nieraz spędzało mi sen z oczu. Wielokrotnie zarywałam noce, żeby tylko przejść 

dalej. Dlaczego w ogóle w nią grałam? Ponieważ od dziecka uwielbiam science-fiction i hor-

rory, a ta gra była nowością, czymś innym niż wszystkie przygodówki typu Tomb Rider, czymś 

w takim klimacie, jaki lubię. Śmiało mogę stwierdzić, że jest to najbardziej przerażająca przygo-

dówka, w jaką kiedykolwiek grałam, przebiła chyba nawet uwielbianą przeze mnie serię Silent 

Hill oraz obydwie części Phantasmagorii. 

Gra rozgrywa się w mrocznej scenerii znanej z powieści Harlana Ellisona pod tym samym tytu-

łem. Sterowanie postacią polega na dotykaniu odpowiedniego miejsca na ekranie i wyborze 

jednej z dostępnych komend. Jest ich osiem: Podejdź do (Walk to), Spójrz na (Look at), Weź 

(Take), Użyj (Use), Porozmawiaj z (Talk to), Połknij (Swallow), Daj (Give), Pchnij (Push). 

AM (Allied Mastercomputer), zły superkomputer, który zyskał samoświadomość, zniszczył całą 

ludzkość. Pozostawił tylko pięcioro ludzi, których poddawał torturom przez 109 lat.  To wła-

I have no mouth and I must scream



śnie ich mamy do wyboru jako głównych 

bohaterów i razem z nimi eksplorujemy 

pięć przerażających lokalizacji powiąza-

nych z ich wspomnieniami. 

Gorrister budzi się na pokładzie zeppelina 

lecącego nad pustynią. Benny przenosi się 

do epoki kamienia łupanego. Ellen szuka 

AM w wielkiej żółtej piramidzie naszpiko-

wanej elektroniką. Nimdok, starszy pan, 

który okazuje się byłym nazistowskim 

lekarzem, porusza się po swoich dawnych 

laboratoriach. Ted próbuje uratować swoją 

ukochaną w średniowiecznym zamku.

Gdy skończymy jeden wątek, możemy 

wybrać kolejną postać i tym samym prze-

nieść się do następnego przerażającego 

świata. Gra ma cztery różne zakończenia, 

które pojawiają się w zależności od tego, 

jak przejdziemy finał. Również w poszcze-

gólnych epizodach stajemy przed wybo-

rami, nie mamy narzuconej jednej drogi, 

sami możemy podjąć decyzję co zro-

bić dalej i tym samym – zmienić bieg 

wydarzeń.

Sama gra nie jest zaawansowana graficz-

nie. Jest dokładną kopią starej wersji spod 

DOS-a. Jednak to nie grafika sprawia, że 

nie możemy oderwać się od ekranu. To 

fabuła ze swoim mrocznym klimatem oraz 

dylematy, którą drogę obrać, by przejść 

dalej, przyciągają nas, by dalej grać i grać.

Link do gry 
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https://appsto.re/pl/ywhi-.i


   /   PORADY   /   146

USUWANIE CZĘSTO ODWIEDZANYCH 
WITRYN W SAFARI NA iOS

MACIEJ SKRZYPCZAK

Na ekranie początkowym mobilnego Safari są widoczne nasze ulubione zakładki. Pod nimi 

pojawiają się również inne odnośniki, które są wybierane na podstawie częstotliwości, z jaką je 

odwiedzamy. Co jednak gdy nie chcemy, by były tam widoczne konkretne strony?

Mmay w zasadzie dwa wyjścia. Po pierwsze, 

możemy pojedynczo usuwać pojawiające 

się odnośniki. Jak? Wystarczy, że przytrzy-

mamy palec na jednym z nich, aż pokaże się 

chmurka z napisem „Usuń”.

Wadą tego rozwiązania jest to, że jeśli nadal daną stronę będziemy często odwiedzać, to i tak znowu 

znajdzie się wśród często odwiedzanych witryn. W takim przypadku o wiele lepiej jest korzystać 

z prywatnego przeglądania, które nie pozostawi po sobie śladów – ani w podstawowym widoku 

Safari, ani w historii.

Źródło: OS X Daily

Drugim wyjściem, na które możemy się zde-

cydować, jest całkowite wyłączenie wyświe-

tlania najczęściej odwiedzanych stron. 

W tym celu musimy uruchomić systemowe 

Ustawienia, odszukać tam Safari i najzwy-

czajniej w świecie przesunąć suwak Często 

odwiedzane witryny do pozycji wyłączonej.

Usuwanie często odwiedzanych witryn w Safari na iOS

mcskrzypczak

http://osxdaily.com/2016/01/14/delete-frequently-visited-sites-safari-ios/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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SNOWY– GŁOSOWY ASYSTENT PEBBLE
MACIEJ SKRZYPCZAK

Użytkownicy Apple Watch mogą korzystać z pomocy Siri. Pebble niestety nie posiada 

wbudowanego asystenta, niedawno jednak pojawiła się aplikacja, która nieco to zmienia.

Mowa o Snowy – programie autorstwa Mathew Reissa. Jak wskazuje slogan aplikacji, jest to oso-

bisty asystent dla Pebble Time. Dzięki wyposażeniu tych zegarków w mikrofony możemy wyda-

wać polecenia, które następnie będą odpowiednio przetworzone na zadania. Jakie możliwości 

ma Snowy? Oczywiście na próżno porównywać go z Siri, ale za jego pomocą ustawimy alarm, 

odliczanie czasu podanego w minutach lub godzinach, dodanie przypomnienia, nowego wyda-

rzenia w kalendarzu, sporządzenie notatki czy zarządzanie listą. Oprócz tego możemy zdobyć 

kilka informacji na temat wyników meczów, aktualnej pogody i jej prognozy czy miejsc, w któ-

rych można coś zjeść. Większość z poleceń integruje się bezpośrednio z linią czasową Pebble.

Najciekawsza w Snowy jest jednak jego integracja z popularnym serwisem IFTTT, który pozwala 

na skonfigurowanie makr wykonywanych on-line. Dzięki temu możliwości asystenta na Pebble 

znacznie się powiększają. Za przykład niech posłużą takie akcje, jak ustawienie termostatu, włą-

czenie świateł w domu, czy zadzwonienie na własny telefon (choć to ostatnie jest dostępne 

tylko dla mieszkańców USA). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by utworzyć własne akcje.

Ze Snowy porozumiemy się w języku angielskim, czyli 

podobnie jak większość z nas korzysta z usług Siri. 

Najszybciej wywołamy go, korzystając z funkcji Pebble – uru-

chomienia wybranej aplikacji poprzez dłuższe przytrzymanie 

górnego lub dolnego przycisku na zegarku. Konfigurując tak 

Snowy, przejdziemy od razu do trybu nasłuchiwania.

Snowy nie jest aplikacją darmową. Kosztuje 2,99 dolarów 

(nieco ponad 12 złotych). Jeśli jednak chcemy powiększyć 

możliwości naszego smartzegarka, będzie to zdecydowanie 

dobrze wydana kwota.

Snowy dla Pebble Time można pobrać stąd – link.

mcskrzypczak

https://apps.getpebble.com/pl_PL/application/561960c8a1dd2652af00000d
https://apps.getpebble.com/pl_PL/application/561960c8a1dd2652af00000d
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
JAK BRONIĆ SIĘ PRZED INWIGILACJĄ?

KINGA OCHENDOWSKA

Źle się dzieje w internecie, prawo usankcjonowało permanentną inwigilację.

Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, powiem więc wprost. Bez względu na to, czy dzieje się 

to w majestacie prawa, czy poza nim – i tak jesteście inwigilowani. Na każdym kroku. Koniec 

i kropka. Oczywiście fakt, że państwo prawnie usankcjonowało ten stan, jest nieprzyjemny 

i nie wygląda dobrze na arenie międzynarodowej, ale prawdą jest, że taka jest rzeczywistość. 

Jeśli nie inwigilują Was aparaty władzy, to robi to internet w komputerze, GPS w komórce, 

wtyczka na stronie czy dostawca reklam. Sami się na to zgadzacie i sami tego chcecie. 

Przyznać się, ilu z Was ma włączoną funkcję „Find my…”? Bum! Serwery Apple wiedzą o Was 

wszystko. Na przykład to, ile czasu spędzacie  w określonych lokalizacjach, gdzie mieszkacie, 

gdzie pracujecie. Jeśli używacie Parental Control, serwery wiedzą też, kim są Wasze dzieci, 

gdzie spędzają czas, gdzie chodzą do szkoły i czym się interesują. O Was samych też wiedzą 

wszystko – jaką muzykę lubicie, jakie filmy oglądacie, jakich programów używacie. Nie dziwi 

Was czasem, jak to się dzieje, że w sieci zawsze pojawiają się Wam reklamy produktów, które 

właśnie oglądaliście na innej stronie? Mnie do tej pory proponują różne serwisy randkowe. 

Fajnie, nie? Wiem, co powiecie. Że to co innego. Guzik tam, innego. Dawno, dawno temu, 

jeszcze w Polsce, miałam dysputę z firmą Era, w związku ze źle naliczonym rachunkiem tele-

fonicznym. Chodziło o SMS-y do numerów, których nawet nie znałam. Operator twierdził 

uparcie, że nie przechowują szczegółowych danych, wyłącznie zestawienia zbiorcze. W tym 

samym czasie, w jakichś politycznych aferach (były to czasy słynnych komisji śledczych) udo-

wadniano, że polityk A wysłał do polityka B SMS o treści XYZ, bo tak wynika z uzyskanych 

bilingów. Jakich bilingów, ja się pytam, skoro w dyspucie z operatorem ten zapewnia mnie, 

że nic takiego nie przechowuje i jeszcze każe płacić bez gadania? To co, przechowują tylko 

niektóre? Specjalne systemy mają, dla poszczególnych osób? Albo doniesienia telewizyjne, 

że na przykład terroryści prowadzili korespondencję przez pół roku i była ona monitoro-

wana przez służby. I co, o pozwolenie prosili? Nie prosili. Wiecie, ile trwa proces wystąpienia 
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o udostępnienie takich danych? Terroryści dawno zdążyliby się wysadzić a służby porząd-

kowe – pozamiatać. Jakiś czas temu firmy, między innymi Apple, publikowały dane doty-

czące próśb agencji rządowych o udostępnienie korespondencji prywatnej użytkowników. 

Liczb dokładnie nie pamiętam, ale nie były bardzo imponujące – jakieś ułamki ułamków. 

Nie ma co prowadzić jałowej dyskusji – inwigilacja jest faktem. Godzimy się na nią, bo jest 

nam z tym wygodnie. Pisałam o tym wielokrotnie – zmuszanie ludzi do czegokolwiek jest 

mało produktywne. Trzeba sprawić, żeby sami chcieli. No i przecież chcemy. Ale jeśli komuś 

bardzo to szpiegowanie nie leży, to można przeciwdziałać. Powinnam opisać to wszystko 

w punktach, jak na rubrykę #lifehacker przystało, ale od razu zakazane łby wychylają dwa 

piekielne ogary – sarkazm i ironia. Więc wybaczcie – punktów nie będzie. Ale poradzę, oczy-

wiście, jak dobra ciocia na niedzielnym obiedzie.

Przede wszystkim, możecie zrezygnować z używania internetu. Całkowicie. Mamy biblioteki 

– w nich jest wszystko. Książki, gazety i/lub czasopisma. Mamy kina i teatry, które zapewnią 

właściwą rozrywkę. Musicie tylko pamiętać, żeby za te realne przyjemności nie płacić wirtual-

nymi pieniędzmi, bo te są do wyśledzenia. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w legalnym obrocie płaci 

żywą gotówką, ale zawsze możecie się z kimś umówić, że będzie robił za słupa i przekazywał 

Wam wypłatę za niewielki procencik w szeleszczącej walucie. Świetnym pomysłem są kafejki 

internetowe – pamiętajcie, żeby udawać się do nich w stroju maskującym, z kapturem na gło-

wie i w ciemnych okularach. Możecie też dokleić sobie wąsy. Wąsy są dobre i piękne, o ile nie 

jesteście dziewczyną. Co jeszcze? Wiem! Pozbądźcie się koniecznie tych wszystkich iPhone’ów 

i innych smartfonów – przecież one Was śledzą cały czas. Stara Motorola albo Nokia załatwi 

sprawę. Do tego prepaid – niech kupi kolega – i wymiana karty co tydzień. Bo jak nie, to prze-

cież namierzą, te szpiegi. Muszę Was uprzedzić, że może się okazać, że Wasza aktywność zwią-

zana z cotygodniową wymianą karty SIM, może wzbudzić niezdrowe zainteresowanie ze strony 

służb. Jak wylądujecie na dołku z podejrzeniem o terroryzm, to nie zwalajcie na mnie.

Wiecie, że Google pozwala na usunięcie swoich danych z wyszukiwarki? Wszyscy się cie-

szą i klaszczą w ręce, ale śpieszę Was rozczarować. Tylko niektórych – na przykład numerów 

kart, wzorów podpisu i porno zdjęć. Nie usunie ich z zamieszczonych stron, tylko z wyników 

wyszukiwania. Po długotrwałym procesie, w który zaangażowany jest nie soft kompute-

rowy, ale komisja złożona z żywych ludzi, którzy sobie te zdjęcia obejrzą. Więc ten… weźcie 

i prewencyjnie nie rozbierajcie się w internecie. Uprzedźcie też wszystkich znajomych, że jeśli 

wrzucą na fejsa wasze zdjęcia z imprezy, to zakradniecie się w nocy do nich do domu i ogo-

licie im włosy na głowie. Jak im opowiecie o stosowanych metodach na unikanie perma-

nentnej inwigilacji, z pewnością Wam uwierzą. A na wszelki wypadek, nie używajcie Google. 

#lifehacker - Jak bronić się przed inwigilacją?
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I nie jedzcie ciastek. Tych – co wiecie – rozdają na wszystkich stronach, zgodnie z zaleceniem 

Komisji Europejskiej.

Jeśli chcecie używać sieci społecznościowych, to róbcie to offline. Do kafejki zabierzcie ryzę 

papieru i wydrukujcie sobie tajmlajny. A potem długopisem możecie w wolnej chwili ryso-

wać emotikonki, a na marginesach dopisywać odpowiedzi. Dlatego pamiętajcie, żeby zosta-

wić szerokie marginesy.

Co jeszcze mogę Wam podpowiedzieć? Poruszajcie się na piechotę albo rowerem. Nie tykaj-

cie, nawet patykiem, żadnego środka komunikacji. Unikajcie dworców i sklepów – przyzwy-

czailiście się już, ale wszystkie wyposażone są w CCTV. W czasie drogi z domu do pracy kilka 

kamer łapie Was, jak dłubiecie w nosie albo drapiecie się po tyłku. Zróbcie sobie mapę bez-

piecznych dróg. Możecie też zacząć nosić kominiarkę. Jest zima, nikt nie zwróci na to uwagi.

A na koniec – wyprowadźcie się do lasu. Upewnijcie się, że nie ma żadnych planów restruk-

turyzacji, modernizacji czy sprzedaży. Umowa? Trudno, niech będzie na ciocię, chociaż po 

cioci też Was mogą wyśledzić. Może na wszelki wypadek wyrobicie sobie lewe dokumenty? 

Kiedyś dawali takie podobno na bazarze Różyckiego, tak przynajmniej słyszałam. Ale o tym 

miejscu krążą różne legendy miejskie.

Jak już zamieszkacie w lesie, za nic nie podłączajcie prądu, wody ani żadnych innych 

mediów. Poruszajcie się codziennie inną drogą, żeby nie wydeptać ścieżki, która może zdra-

dzić Waszą lokalizację. Zerwijcie kontakt z rodziną i znajomymi – jak będą ich przesłuchiwać 

lampą w twarz, to mogą Was wydać. Nie są przecież tacy twardzi, jak Wy.

Generalnie, życzę powodzenia. Zwłaszcza, jak w końcu uruchomią system dron i ktoś Was 

namierzy z powietrza. Że nie jestem poważna? Oczywiście, że nie jestem. Bo teraz, z całego 

krzyku o prywatność, można się tylko śmiać.

Sami chcieliśmy. Nikt nas nie zmuszał.

To kto pierwszy oddaje swojego iPhone’a? Reszta staje pod oknem i łapie!

santee76

#lifehacker - Jak bronić się przed inwigilacją?

http://www.twitter.com/santee76
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SZYFROWANIE POCZTY
NAPOLEON BRYL

W związku z nowelizacją Ustawy o policji rozgorzała dyskusja o ochronie prywatności 

i o uprawnieniach różnych służb do gromadzenia danych. Nie jest to miejsce na prawnicze 

analizy, nie będę więc komentował tych zmian. 

Prywatność i bezpieczeństwo w sieci jest bardzo szerokim zagadnieniem, moglibyśmy poświęcić 

mu cały numer iMagazine. Zajmę się jego drobnym wycinkiem – niewielkim, ale bardzo ważnym dla 

większości z nas. Wszyscy używamy poczty e-mail. Jak zabezpieczyć naszą korespondencję? Istnieje 

do tego kilka narzędzi. 

PGP, czyli Pretty Good Privacy – Całkiem Niezła Prywatność – jest systemem szyfrująco-deszyfrują-

cym. Podstawowym jego zastosowaniem jest zabezpieczanie poczty elektronicznej. Chroni komu-

nikację mailową przed niepowołanym dostępem korporacji, rządów czy wszystkich innych złych, 

którzy chcieliby czytać naszą korespondencję. 

Opiera się na kryptografii asymetrycznej. Użytkownik generuje dwa klucze: klucz prywatny 

i publiczny. Są one ściśle powiązane i mając dostęp tylko do jednego z nich, nie jest możliwe wyge-

nerowanie drugiego. Klucza prywatnego pilnie strzeżemy, klucz publiczny udostępniamy osobom, 

z którymi chcemy prowadzić zaszyfrowaną korespondencję; z kolei do nas inni wysyłają swoje klu-

cze publiczne. Jeżeli chcemy napisać zaszyfrowanego maila do na przykład Dominika, wykorzy-

stamy do szyfrowania jego klucz publiczny. Dominik natomiast odszyfruje nasz mail tylko swoim 

kluczem prywatnym. 

Klucz prywatny służy również do podpisywania wiadomości. Odbiorca wtedy ma pewność, że wia-

domość pochodzi od nas i nie została zmodyfikowana podczas przesyłania. 

Skąd wziąć klucze i jak ich używać w OS X i iOS? 
Systemy Apple OS X i iOS mają zaimplementowany standard S/MIME. Należy kupić certyfikat 

w Urzędzie Certyfikacji (CA), na przykład Comodo, Symantec, GeoTrust, w Polsce: Sigillum, Szafir, 

Certum.

Szyfrowanie poczty
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Otrzymany certyfikat importu-

jemy do Pęku kluczy. 

Prawidłowo zaimportowany 

pojawi się z zakładce Moje 

certyfikaty. 

W Mail.app pojawią się kontrolki umożliwiające podpisanie i szyfrowanie.

• kłódka – szyfrowanie

• gwiazdka – podpisywanie
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Instalacja programu

Co zawiera GPG:

• GPG Mail – wtyczka do Apple 

Mail.app pozwalająca szyfrować 

i podpisywać wiadomości,

• GPG Keychain – pozwala zarzą-

dzać kluczami prywatnymi i pu-

blicznymi na podobnej zasadzie, 

jak Pęk kluczy w OS X,

• GPG Services – daje dodatkowe możliwości podpisywania dokumentów, na przykład 

tekstowych,

• GPG Preferences – wtyczka do zmieniania preferencji całości instalująca się w Preferencjach 

systemowych,

• MacGPG2 – silnik, który jest potrzebny, żeby to wszystko wymienione działało.

Generowanie klucza

Wpisujemy swoje dane. Mamy 

opcję wgrania naszego klucza 

publicznego na serwery, które umoż-

liwiają użytkownikom ich wyszu-

kiwanie i ściąganie. Nie będziemy 

wtedy musieli wysyłać do wszystkich 

zainteresowanych naszego klucza 

publicznego. Jest to też opcja na uwiarygodnienie klucza, podobnie jak publikacja na stronie 

www czy w mediach społecznościowych. Utrudni to wygenerowanie przez kogoś klucza do 

naszych dane i podszycie się pod nas. Zaznaczamy Upload public key after generation, jeżeli 

chcemy skorzystać z tej opcji. 

Po wygenerowaniu klucza, możemy sprawdzić jego właściwości i niektóre zmienić. 

Krok 1

Krok 2
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Wysłanie, udostępnienie klu-

cza publicznego naszym 

korespondentom.

Od teraz możemy wysyłać podpi-

sane i/lub zaszyfrowane wiado-

mości e-mail. W Mail.app pojawiły 

się dodatkowe kontrolki:

 – przełącznik GPG – S/MIME; opcja 

S/MIME będzie działać, jeżeli mamy klucze w tym standardzie zaimportowane do Pęku kluczy,

• kłódka – szyfrowanie,

• gwiazdka – podpisywanie.

W momencie wysyłania szyfrowanego/podpisanego maila program będzie się pytał o hasło, 

które podaliśmy w czasie tworzenia kluczy. Chroni to przed wysłaniem podpisanej wiadomości 

przez osoby niepowołane, które uzyskały odstęp do naszego komputera. Dla wygody możemy 

dodać hasło do Pęku kluczy, musimy pamiętać, że zmniejsza to poziom bezpieczeństwa. 

Szyfrować wiadomości możemy tylko do tych osób, których klucz publiczny posiadamy. 

Podpisywać zaś wysyłane do wszystkich. 

Krok 1
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Na iOS klucze PGP (GPG) nie są wspierane przez Mail. Do szyfrowania i podpisywania potrzebu-

jemy aplikacji zewnętrznej, na przykład płatnego iPGMail. https://ipgmail.com 

Kiedy podpisywać, a kiedy szyfrować? Podpisywałbym wszystkie wiadomości wysyłane. Od wer-

sji podpisu, wygenerowanego przez nas klucza GPG (PGP) lub Certyfikatu S/MIME wydanego przez 

Urząd Certyfikacji CA i jego klasy będzie zależał stopień wiarygodność. Do celów prywatnych GPG 

zupełnie wystarczy. Jeżeli chcemy, żeby nasza korespondencja miała moc prawną, na przykład w kon-

taktach z urzędami, musimy korzystać z uwiarygodnionego podpisu S/MIME - co najmniej klasy 2. 

Użycie opcji szyfrowania jest uzależnione od tego, jak bardzo chcemy chronić naszą prywatność 

przed wścibskimi oczami i oczywiście od tego, czy nasz korespondent ma takie samo zdanie na 

ten temat i udostępnił nam swój klucz publiczny. 

Sposobów na wygenerowanie klucza PGP jest kilka, podałem GPG Tools jako łatwe narzędzie dla 

niezaawansowanego użytkownika. 

SŁOWNICZEK: 
Klucz prywatny – to klucz służący do odszyfrowywania danych i podpisywania ich. Osoba, która 

się posługuje takim kluczem, musi szczególnie dbać o jego bezpieczeństwo. Stanowi on pod-

stawę do uwierzytelnienia wiadomości.

Klucz publiczny –  służy do szyfrowania danych i sprawdzania poprawności podpisu. Ten klucz 

może być udostępniony publicznie bez obaw, że prywatność danych zostanie naruszona. 

S/MIME – Standard szyfrowanie oparty na kryptografii asymetrycznej poczty e-mail, wspierany 

domyślnie przez na przykład MS Outlook czy Apple Mail.app. Certyfikaty S/MIME są wydawane 

przez Urzędy Certyfikacji Certificate authority (CA). Podzielone są na klasy 1–3 i to od klasy zależy 

ich moc prawna. Zazwyczaj ich wydanie jest płatne.

napoleonbryl

https://twitter.com/napoleonbryl


http://nozbe.com
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W

Jak żyć? Rzeczy ważne i nieważne

JAK ŻYĆ? 
RZECZY WAŻNE I NIEWAŻNE

KINGA OCHENDOWSKA

W tym miesiącu miałam poważny problem z wyborem tematu felietonu. Żaden 

nie chciał zakwitnąć. No wiem. To dziwne określenie, ale lepszego chwilowo 

nie znajduję. Wiecie, co mówią o dyletantach i profesjonalistach – profesjo-

nalista po prostu siada i pisze tekst, dyletant jęczy, że nie ma weny i inspiracji. 

Niby prawda, ale też nie do końca. Bez weny można napisać recenzję pokrowca 

na iPhone’a. Będzie poprawna. Ale już z felietonem tak się nie da. Coś musi 

zachwycić, zainteresować, przykuć uwagę, albo przynajmniej porządnie wku-

rzyć. Musi pojawić się jakaś emocja, która poprowadzi tekst. A tu nic, ani na 

lekarstwo. 

Poszłam więc na żebry. Prosiłam o pomoc znajomych, redakcyjnych kolegów, 

Siostrę, a nawet Was, Czytelników. I wiecie co? Najczęściej pojawiającym się 

tematem było: „Jak żyć?”. „Jak żyć?” – napisał Norbert. „#jakzyc” – zawtóro-

wał mu Krzysiek. „Jak żyć bez komputera i smartfona oraz dostępu do social 

media?” – uściśliła Patrycja. W myślach podzię-

kowałam im (mało uprzejmie) za fachową 

pomoc. Nie ma to, jak liczyć na kogoś. Wydaje 

Wam się, że jestem jakimś Tonym Robinsem?! 

W międzyczasie napisałam dwa teksty, prze-

czytałam je i skrzywiłam się szpetnie. Smutne, 

nudne i widać szwy. Sama się sobie zdziwiłam, 

Świat wydaje się cierpieć z powodu kryzysu egzystencjalnego. Again.

Jeśli miałabym wybrać 
pierwszy punkt na liście 
„Jak żyć”, byłoby to: Teraz.
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bo nigdy tego nie robię. Piszę tekst i jest napisany. Oddaję go i więcej o nim 

nie myślę. A tu teksty leżą na pulpicie, Naczelny czeka, a u mnie w głowie 

wielka pustka i wielki błękit. Aż w końcu, dzisiaj rano, włączyłam w Apple Music 

playlistę: Kings, Queens and Princesses of Pop, odpaliłam Facebooka i na 

samej górze strony zobaczyłam post znajomej ze Stanów. Znajomej, choć tak 

naprawdę wcale się nie znamy. Zresztą, co to znaczy „znamy się” w dzisiejszych 

czasach? Christine jest polskiego pochodzenia, mieszka w USA z mężem i gro-

madą huskich. Poznałyśmy się na jakiejś grupie zrzeszającej ludzi niespełna 

rozumu, którzy mieszkają ze śnieżnymi psami. Lubimy nawzajem swoje zdjęcia 

na Instagramie. 

Rzeczony post dotyczył jej znajomego, który przed kolejną operacją guza 

mózgu chciał podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, co jest 

w życiu ważne i nieważne. Wpisu nie będę cytować, bo był długi i trzeba by 

go było dobrze przetłumaczyć. Powiem Wam tylko, że to był moment, kiedy 

zakwitło. Uświadomiłam sobie, że nie mogę znaleźć właściwego tematu, 

bo cały czas zastanawiam się nad tym… jak żyć? Można to zwalić na Blue 
Monday albo po prostu na to, że zarówno ja, jak i spore grono moich znajo-

mych (Heya, Wojtek! Najlepszego! Oh, wait… po namyśle również: Agnieszka, 

Michał, Marcin, Paweł, Maja, Piotr – 100 lat!) urodziliśmy się w styczniu 

i w związku z tym czeka nas zmierzenie się z upływającym czasem. Co prawda 

moja grecka koleżanka, Dina, zwykła mawiać, uśmiechając się przy tym sze-

roko: „Mam 44 lata, ważę 100 kg i cyfry mnie nie określają!”, ale jednak. Niby 

między wczoraj i dzisiaj nic się nie zmieniło, ale symbolika pozostaje i daje do 

myślenia. Inna koleżanka kiedyś mnie ochrzaniła porządnie, kiedy zacytowałam 

jej Steve’a Jobsa. Wszyscy znacie ten fragment: 

Świadomość tego, że pewnego dnia będę martwy, jest jednym z najważniejszych 

narzędzi, jakie pomogły mi w podjęciu największych decyzji mojego życia. Prawie 

wszystko – zewnętrzne oczekiwania wobec ciebie, duma, strach przed wstydem lub 

porażką – wszystkie te rzeczy są niczym wobec śmierci. Tylko życie jest naprawdę 

ważne. Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem, jaki znam, 

na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. 

Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.

Jak żyć? Rzeczy ważne i nieważne

https://itunes.apple.com/gb/playlist/kings-queens-princesses-pop/idpl.c583159e21f642b5928c5874d89091d4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blue_Monday
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blue_Monday
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Usłyszałam wtedy, że to najbardziej depresyjna myśl, jaką kiedykolwiek sły-

szała. Zupełnie nie wiem, skąd się jej to wzięło, dla mnie to bowiem najbardziej 

uwalniająca myśl, jaką kiedykolwiek przeczytałam. Może po prostu nie można 

jej czytać od niechcenia, trzeba ją przeczytać naprawdę. Tylko życie jest tak 

naprawdę ważne. Nie masz nic do stracenia. Żyj, jak nakazuje Ci serce.

Więc jeśli miałabym wybrać pierwszy punkt na liście „Jak żyć”, byłoby to: Teraz.

Na marginesie, mała dygresja. Kilka lat temu, tuż przed Wigilią, zobaczyłam na 

Facebooku wpis koleżanki z ogólniaka, informujący o śmierci jednego ze zna-

jomych. Dalekich znajomych i z bardzo dawnych  czasów. Pamiętam go jako 

jej chłopaka, trochę starszego niż cała reszta naszej „dzieciarni”. Zrobiło mi się 

smutno, jak zawsze wtedy, kiedy ludzie odchodzą za wcześnie. Młody człowiek, 

tuż przed Wigilią, zrozpaczona rodzina i znajomi. Przeczytałam post, weszłam 

na jego tablicę i do dziś pamiętam, jakie wrażenie to na mnie wywarło. 

Wystarczy spojrzeć na daty postów. 21 grudnia – zabawne obrazki i cytaty, 22 

grudnia – całe morze [*] pozostawionych przez znajomych. Nie wiem, czy to 

do Was przemawia w jakikolwiek sposób, ale pomiędzy cytatami króla Juliana 

a śmiercią nie ma żadnego bufora, miejsca na przygotowanie czy głębszy 

oddech. Jednego dnia jutro istnieje, następnego – już go nie ma. Wczoraj już 

było, dzisiaj jest. Jeśli więc macie żyć – zróbcie to teraz, dokładnie w tej chwili. 

Muszę się Wam przyznać, że do tej pory, publikując posty w mediach społecz-

nościowych, zbyt często mam przed oczami tę tablicę i ostatnie zamieszczone 

tam wiadomości.

Co jeszcze nas dręczy, poza ciągłą prokastynacją życia? Myślę, że stawiane 

przed nami oczekiwania. Mówiąc krótko, ciągle ktoś stara się powiedzieć nam, 

jakie życie jest dla nas najlepsze. Mamy wpasować się w ogólne trendy, nie 

wychylać się, podziwiać tych, których podziwiają inni i używać proszku do pra-

nia z reklamy. Media powiedzą nam, co mamy myśleć, jak czuć, co jest mądre 

a co głupie. W tym miejscu musi pojawić się kolejny cytat, z przemówienia 

Steve’a Jobsa w Stanford:

Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpa-

dajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby 

Jak żyć? Rzeczy ważne i nieważne
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hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze 

– miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.

Nie będę odkrywcza, jeśli powiem, że serce i intuicja są w dzisiejszych czasach 

bardziej niż niedoceniane. Kojarzą się z głupotą i naiwnością. Mamy być jaśnie-

jącymi gwiazdami na firmamencie zdarzeń. Mamy być zorientowani na sukces. 

Film naszego życia ma być kręcony przez najlepszych reżyserów i nie powinni-

śmy załączać na końcu bloopersów. Podczas kiedy sami doskonale wiemy, jak 

chcielibyśmy żyć. Wiedzieliśmy to dokładnie, kiedy mieliśmy pięć lat. „Będę stla-

zakiem i będę jeździł wielkim czerwonym autem!” – mówił mały Jaś. „A może 

jednak prawnikiem albo lekarzem, Jasiu?” – pytała Babcia. „Nie!” – upierał się 

Jaś. „Stlazakiem!”. Koniec końców Jaś został prawnikiem, bo to podobno dobry 

zawód i można z niego żyć. Pracuje w korporacji po 12 godzin dziennie i kiedy 

wraca do domu, nie ma ani czasu, ani ochoty, żeby uśmiechnąć się do żony czy 

pobawić z dziećmi. Dzieci dużo czasu spędzają na zajęciach pozalekcyjnych 

– w poniedziałek pianino, we wtorek – angielski, w środę – korepetycje z mate-

matyki i tak aż do piątku. Bo tak podobno jest dobrze – to świadczy o tym, że 

rodzice cię kochają i dbają o twoją przyszłość. Dorosły już Jaś nadal lubi kolor 

czerwony. Kupił sobie porsche.

Punkt drugi brzmiałby więc: Kieruj się sercem.

Tak samo jest z pracą. Zbyt często jesteśmy oceniani przez pryzmat naszego 

życia zawodowego. Chcemy czy nie, automatycznie przyznawane są za nie 

punkty lansu. Dodatnie lub ujemne. Wszyscy muszą skończyć studia, dostać 

świetną pracę i odnosić spektakularne sukcesy. Ewentualnie można zostać 

gwiazdą internetów, słynnym bloggerem albo publikować filmy na YouTubie. 

Ale tylko takie z milionem łapek w górę. A co jeśli wcale nie chcesz? Nie znasz 

się i nie wiesz, co dobre. Nie pasujesz do społeczeństwa, które w samej swojej 

naturze jest nowoczesne, wyedukowane i rozumie znaczenie energii atomo-

wej na świecie. I nie zapominajmy o tym, że już w wieku lat 16 musisz dokład-

nie wiedzieć, co chcesz robić w życiu. A co na to 

Steve Jobs?

Praca wypełni ci dużą część życia. Jedynym sposo-

bem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie 

Punkt drugi brzmiałby 
więc: Kieruj się sercem.

Jak żyć? Rzeczy ważne i nieważne
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tego, w czego wielkość się wierzy. A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich 

jest miłość do tego, co się robi. Jeżeli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj dalej. Nie 

poddawaj się. Jak ze wszystkimi sprawami serca, będziesz wiedział, kiedy to odnaj-

dziesz. Tak jak również z każdym dobrym związkiem – będzie ci coraz lepiej, w miarę 

upływu lat. Zatem szukaj, dopóki tego nie znajdziesz. Nie poddawaj się.

Musimy więc pamiętać, że nigdy nie jest za późno, by znaleźć to, czego się szuka. 

To stanie się w którymś dzisiaj, bo ustaliliśmy już, że jutro jest bardzo niepewne. 

Czasem wystarczy dostrzec znak, przyjąć szansę ofiarowaną przez los, dostrzec 

możliwość. Albo mieć po prostu odrobinę szczęścia. Wszystko jest możliwe.

Punkt trzeci: Nie poddawaj się.

A co wtedy, gdy życie sprawia, że zapominamy o wszelkich mądrościach 

i dajemy się wciągnąć w wir codzienności? Gdy mija dzień za dniem, a my nie 

potrafimy spojrzeć w przyszłość i zobaczyć jasno wyznaczonej drogi, światełka 

w tunelu? Określić celu, do którego dążymy? 

Cóż…

Nie można łączyć punktów, patrząc w przyszłość, można je jedynie połączyć, 

patrząc wstecz. Trzeba więc ufać, że w jakiś sposób punkty połączą się w przyszło-

ści. Musicie w coś wierzyć: Boga, przeznaczenie, życie, karmę, cokolwiek. Ponieważ 

wiara, że punkty w przyszłości się połączą, da wam pewność, żeby postępować 

zgodnie z głosem serca, nawet jeśli zawiedzie was poza wyznaczone szlaki.

Wtedy pozostaje tylko jedno – przestać racjonalizować i zacząć wierzyć. 

W cokolwiek a najbardziej w to, że droga, którą podążacie, jest właściwa, tylko 

jeszcze o tym nie wiecie. Że punkty się połączą i w najmniej spodziewanym 

momencie zobaczycie przed sobą pełen obraz tego, do czego Was prowadzi.

Cztery: Uwierz, że punkty się połączą.

I na koniec, słowo podsumowania.
Wiecie co? Nie jestem specjalistką od życia. Życie jest trudne i skomplikowane, 

a wybory, które podejmujemy, nie zawsze są oczywiste. Ostatecznie jednak 

życie dzieje się tu i teraz. 

Jak żyć? Rzeczy ważne i nieważne
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Można trwać. Stać w miejscu. Pozwolić, żeby 

ktoś lub coś zdecydowało za nas o tym, 

jak będzie wyglądało nasze życie. Ale sami 

chyba przyznacie, że to nie brzmi dobrze? 

Nawet jeśli popełniamy błędy, to są to nasze 

błędy. Tylko ten się nie myli, kto nic nie robi. 

I w końcu – to przecież nasze życie, prawda? Są w nim rzeczy ważne i mniej 

ważne. Przykłady? Proszę bardzo: bardzo ważne jest patrzenie, jak trawa rośnie. 

Zupełnie nieważne: to, czy Netflix oferuje polskie wersje językowe filmów. Nie 

wierzycie? To odpowiedzcie sobie na pytanie, co wolelibyście robić, gdybyście 

mieli guza mózgu i miesiąc życia? Patrzeć jak rośnie trawa czy toczyć wojnę 

o napisy w Netfliksie?

Steve Jobs miał swoje narzędzia sprowadzania się na ziemię, ja mam swoje. 

Za każdym razem, kiedy czuję, że tracę kontakt z rzeczywistością i zaczynam 

przejmować się bzdurami, zadaję sobie pytanie: „Czy to by było ważne, gdybyś 

miała przed sobą tydzień życia?”. Nie będę Was oszukiwać, mówiąc, że zawsze 

to działa. Czasem takie myślenie mnie po prostu złości. Ale w większości przy-

padków naprawia perspektywę. 

Moim zdaniem, w życiu największą wartość mają najprostsze rzeczy – te praw-

dziwe, zupełnie niewirtualne. Te, o których zapominamy na co dzień i te, któ-

rych nie doceniamy. A powinniśmy zacząć żyć, zamiast usilnie starać się żyć 

w wyimaginowanym świecie.

Pięć: Żyj w prawdziwym świecie.

Dla tych, którym nie chciało się czytać całości, wersja skrócona do 140 znaków:

W życiu są rzeczy ważne i mniej ważne. Teraz, kieruj się sercem. Nie pod-
dawaj się i uwierz, że punkty się połączą. Żyj w prawdziwym świecie.

Cztery: Uwierz, że punkty  
się połączą.

santee76

Jak żyć? Rzeczy ważne i nieważne

http://www.twitter.com/santee76
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Apple się kończy

APPLE SIĘ KOŃCZY
PAWEŁ LUTY 

Najpierw spójrzmy na surowe dane. 18,36 mld dolarów (lub 75 mld złotych) zysku 

w ostatnim kwartale 2015 roku, przy przychodach wynoszących 75,9 mld dola-

rów (lub 310,2 mld złotych). 74,8 mln sztuk sprzedanych iPhone’ów, przy 51,6 mld 

dolarów przychodu (lub 210,9 mld złotych). 16,1 mln sztuk sprzedanych iPadów, 

przy 7,1 mld dolarów przychodu (lub 29 mld złotych). 5,3 mln sztuk sprzedanych 

Maków, przy  6,7 mld dolarów przychodu (lub 27,4 mld złotych). 6 mld dolarów 

przychodu (lub 24,5 mld złotych) z tytułu sprzedaży usług, czyli głównie softwa-

re’u. 4,3 mld dolarów (lub 17,6 mld złotych) przychodów z tytułu sprzedaży innych 

urządzeń, czyli głównie Apple TV i Apple Watcha.

I jeszcze jedna ważna liczba – 216 mld dolarów (lub 882,8 mld złotych) w gotówce, 

które sobie leżą spokojnie na rachunkach Apple.

Apple zatem ma nie tylko lepsze wyniki finansowe niż niejedno państwo na świe-

cie, o firmach nie wspominając, ale i więcej zaoszczędzonej gotówki. 

Jeśli jest ktoś, na kim te surowe dane nie robią wrażenia, to są to akcjonariusze 

Apple. Jak widać na poniższym wykresie, kurs akcji Apple systematycznie spada, 

co oznacza, że inwestorzy nie są zadowoleni z kierunku, w którym podąża firma 

kierowana przez Tima Cooka.

W byciu firmą od iPhone’ów niby nie ma nic złego. To przecież bardzo dobry produkt, który 

zapewnia niespotykanie wysokie przychody. Schody zaczynają się jednak wtedy, gdy wzrosty 

nie są już zadowalające. A katastrofa, potencjalnie, gdy pojawiają się spadki.
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Czy spadek ten wynika z widzimisię chciwych rekinów z Wall Street? Nie tylko.

Okres fenomenalnych wyników finansowych w liczbach bezwzględnych potrwa 

w historii Apple zapewne jeszcze długo. Zdecydowanie ta firma długo, długo 

z rynku nie zniknie, o ile jej włodarze nie postanowią inaczej lub nie wydarzy się 

jakiś globalny kataklizm.

Apple się jednak kończy w wymiarze godnych pozazdroszczenia wzrostów. Do tej pory 

żartowano sobie, że gigant z Cupertino może wypuścić nawet drewnianego iPhone’a, 

a i tak znajdą się na niego nowi klienci, zaślepieni wiarą w Nadgryzione Jabłko.

Okazuje się, że to już nie jest prawda. Do spadków w sprzedaży iPada zdążyliśmy 

się przyzwyczaić, tak samo, jak do stagnacji Maków, które, co trzeba im oddać, 

całkiem nieźle sobie radzą na tle rynkowej konkurencji.

Apple się kończy
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Ale tylko 0,4% wzrostu rocznie w sprzedaży iPhone’ów to zupełna nowość. Tak 

słabego wyniku ten segment nie zaliczył… nigdy.

Wyhamowanie dynamiki widać także w przychodach.

Apple się kończy
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Apple się kończy także w wymiarze bycia firmą, która wie lepiej, czego potrze-

buje konsument. Jeśli dostawaliśmy do swych rąk iPhone’a o ekranie 3,5’’, to był 

on tym, czego potrzebowaliśmy, choć wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Sprawdzał 

się idealnie i był kupowany co rok, po odświeżeniu. Gdy dostaliśmy 4-calowego 

iPhone’a efekt był ten sam.

Potem nadszedł czas dużych iPhone’ów – 6 i 6 Plus. Okazało się, że to jednak kon-

sument wie lepiej niż Apple. Tim Cook sam podał tę niepokojącą liczbę – 60% 

użytkowników iPhone’ów nie kupiło nowego iPhone’a od września 2014 roku, co 

oznacza, że albo wciąż mają 4-calowe urządzenie, albo przesiedli się na Androida.

Cóż, interpretacji może być wiele. Większość z Czytelników wyrazi własne zda-

nie na ten temat i zakładam, że każdy z Was będzie miał przynajmniej częściowo 

rację. A jak sprawę tłumaczy Tim Cook?

Rzekłbym, że w sposób biblijny, ponieważ dostrzega belkę w oku światowej 

gospodarki, nie zakładając, że coś poszło nie tak przy Infinite Loop. Serio, zdaniem 

Tima Cooka, winna jest sytuacja makroekonomiczna. 

I w tym sensie Apple się kończy, że zamiast mówić „to my mamy rację” twierdzi, 

że „świat się myli lub jest biedny”. To dwie zupełnie inne narracje. I nie wiem, czy 

mi się to podoba. 

Apple się kończy

PawelLuty

http://www.twitter.com/PawelLuty
http://sare.pl
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Netflix i narodowa szabelka

NETFLIX I NARODOWA 
SZABELKA

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Piekło zamarzło, można by rzec, gdy w środę 6 stycznia AD 2016, podczas tego-

rocznych targów CES w Mieście Grzechu, szef Netflixa, Reed Hastings, oznajmił, 

że serwis jest od teraz wszędzie (#netflixeverywhere). Globalne uruchomienie naj-

popularniejszej usługi VOD (Video On Demand) na świecie dotyczy także Polski. 

Zaznaczam globalne, ale dlaczego – nieco później. Internet został praktycz-

nie zdetonowany. Niektórzy nawet po kilkunastu godzinach ustawili w swoich 

Tweetbotach filtry na wspomniany hashtag, ponieważ hype osiągnął błyskawicz-

nie apogeum. Nie ma jednak róży bez kolców, a patrząc przez naszą narodową 

optykę, to właściwie nie ma życia bez użalania się. Nad sobą i na własny koszt.
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Automanipulacja
To będzie całkowicie moje spojrzenie. Mogę – dziękuję, przepraszam, proszę. 

Z ostatnim zwracam się przede wszystkim do młodszych czytelników iMagazine. 

Nie dajcie sobie wmówić, że przedstawione podejście jest z góry narzuconym 

schematem, od którego wstyd się wyłamać.

Polacy:

– Dlacego nie ma Netflixa w Polsce?! Czy my jesteśmy jakimś Trzecim Światem?!

– 8 euro to stanowczo za drogo! Jesteśmy biednym krajem!

Nie jest. Nie jest też miło obserwować, w jaki sposób za każdym niemal razem 

niektórzy ludzie internetu reagują na wprowadzanie nad Wisłę kolejnych global-

nych usług. Reagują agresją i użalaniem się nad swoim, rzekomo okrutnym losem 

bycia Polakiem. Ponoć tak bardzo ubogim, tak bardzo skrzywdzonym przez histo-

rię, która niczym piekielny bumerang wraca co jakiś czas i podcina im resztki 

inteligencji. Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której ktoś, ot tak, po prostu rzuca 

w publiczny kanał podobne do powyższego przykładu frazy? Albo zapytam ina-

czej: Naprawdę jesteśmy gotowi na bycie krajem „pierwszego świata”?

Komu obecny stan przeszkadza? Choćby mnie. Dlaczego? Ponieważ obserwuję 

z roku na rok, jak społeczeństwo traci zdolność wyrażania subiektywnego osądu 

na jakikolwiek temat. Odrywamy się od rzeczywistości, w której istnieje produkt 

i klient, który za ten produkt gotowy jest zapłacić. 

Od rzeczywistości, w której kultura jest szanowana 

i doceniana – także dosłownie, ponieważ konsu-

menci szanują siebie nawzajem. Czy to jest przy-

padek czysto polski? Nie. Era konsumpcjonizmu 

i jeszcze milion innych powodów, które można by 

podać, by argumentować, ale tego nie zrobię, bo 

problem leży w nas.

Sam pamiętam czasy technikum, gimnazjum 

także, kiedy rzeczywiście trudno było zrozumieć, 

dlaczego Zatoka Piratów nie jest jedynym miej-

scem na Ziemi, w którym należy szukać oprogra-

mowania, muzyki i filmów. Potrzebowałem kilku 

Netflix i narodowa szabelka

Z tego samego powodu 
oczekujemy dostosowania 
takich usług jak Netflix 
do polskiej wersji 
językowej – jesteśmy 
leniami. A łatwiej żądać 
tłumaczenia, niż nauczyć 
się języka.
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lat i odkąd przesiadłem się na nagryzione jabłka, w końcu piractwo i wszelkiej 

maści kombinowanie do dziś mnie brzydzi. O tym, dlaczego nie warto, pisałem 

w zeszłym miesiącu w felietonie „Infinite Loop na Nowy Rok”. Jesteśmy tak bardzo 

oporni na płacenie za szeroko rozumianą własność intelektualną...

Dzieje się tak, ponieważ paradoksalnie ciągle rozpamiętujemy przeszłość 

– myśląc, że nie mamy, nawet gdy mamy, jednocześnie pragnąc lepszej przy-

szłości i to od zaraz, i za darmo. Nakręcamy spiralę pretensji do całego świata, 

stawiając siebie w jego centrum. Nie – nie jesteśmy tam i wcale nie musimy być. 

Już w pierwszych godzinach obserwowałem szum informacyjny: jedni przez dru-

gich podawali szumnie informacje brzmiące mniej więcej tak: „Polska doceniona! 

Netflix wchodzi do naszego kraju!”. Po pierwsze, Netflix w tym dniu został urucho-

miony globalnie, w niemal 130 krajach. Nie tylko w cierpiącej i biednej Polsce. Po 

drugie, globalne uruchomienie usługi nie oznacza tego samego, co uruchomienie 

jej tylko na danym rynku i nie znaczy, że musi w niej być plejada serialowych pro-

dukcji polskich stacji telewizyjnych czy polski interfejs strony www w dniu pre-

miery. Jakoś nikt nie narzeka, że Apple nie tłumaczy stron produktowych w dniu 

Keynote. No tak, to Apple – im się wybacza. A wystarczyłoby, żeby 50% osób 

dodających hashtag #netflixeverywhere zadało sobie trud i dowiedziało się na 

stronie głównej usługi, co za nim stoi i dlaczego.

Podobnie, choć bardziej tragikomicznie sprawa ma się w przypadku 

#NetflixAndChill, który ludzie zaczęli dodawać do tweetów, myśląc, że oznacza 

relaks. Przecież to oczywiste? Nie. Potoczne „Netflix and chill” to zwrot i hash-

tag zapraszający innych na… seks. Tak. Na seks. Na stosunek płciowy, któremu 

towarzyszy włączony w tle Netflix. Tutaj macie wyjaśnione. Pierwszy link 

w Google’u. Wystarczyło sprawdzić. Proste? Nie zwalajmy więc winy na cały świat, 

na edukację, na rządy czy internet, jeśli sami nie chcemy podjąć minimum wysiłku 

prowadzącego do wyrobienia własnego stanowiska na dany temat. O pogłębio-

nym researchu nie wspomnę. No, chyba że w przypadku szukania powodów do 

wojenek – o tak, tutaj potrafimy wiele. I tak każdy sprawdził w ciągu 5–10 minut 

od A do Z całą bazę filmów i seriali, którą Netflix zaoferował po starcie na terenie 

Polski. Bum. Oczywiście, potem była fala tłumaczeń: „Źle się uczy angielskiego 

w Polsce!”. O tym jeszcze później, ale: serio? To po co nam ten iPhone, Macbook, 

iPad czy w końcu logiczne myślenie? Tak, myślenie. Media społecznościowe nie 

Netflix i narodowa szabelka

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=netflix+and+chill
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robią tego za nas. Nie są sztuczną inteligencją, która ochroni nas przed tym, co 

niekorzystne, złe, oczerniające. Co tam seks, gdzie jest Underwood?!

Co kontynent, to kontent
Uruchomienie Netflixa w Polsce to jeszcze przecież spisek wszelkich, możliwych 

rządów i masonów, o czym świadczy dogmatyczna sprawa braku serialu „House 

of Cards” w ofercie. Nie ma go, ponieważ inna firma na terenie Polski kupiła prawa 

do jego emisji. Ponownie – wystarczyło użyć Google’a.

„Niestety upłynie jeszcze sporo czasu, aż dojdziemy do ładu z licencjami, zwłasz-

cza że w Polsce jest przynajmniej kilka organizacji odpowiadających za prawa 

autorskie”, pisał, próbując ogarnąć wszechobecną burzę, w jednym z tekstów 

na iMagazine.pl Paweł Okopień. Nic dodać, nic ująć. Wprowadzenie jakiejkol-

wiek usługi na terytorium danego Państwa nie odbywa się tak, że do producenta 

dzwoni Frank Underwood i mówi: „Jutro pełny Netflix, albo świat o was zapo-

mni”. Nie zapomni. Ten „pierwszy świat” rozumie, że producenci nie stoją ponad 

prawem, a prawo jakie jest, każdy widzi. Liczba uwarunkowań wytwórni muzycz-

nych, organizacji chroniących prawa autorskie (jak polski ZAiKS) czy innych 

zmiennych, które o tym decydują, jest ogromna. Czy w takim razie uważam, że 

Netflix oferuje mało na terenie Polski? Nie. Uważam, że oferta jest okrojona, ale 

szczerze – mało mnie interesuje czy względem USA, czy choćby Bangladeszu, 

ponieważ przeglądnąwszy faktycznie całą bibliotekę, dodałem do swojej listy na 

tyle dużo seriali i pozycji, że wystarczy mi ich do około grudnia. Do tego czasu 

według mnie baza powiększy się dość znacząco.

Nie każdy będzie miał tak samo, ale po to jest właśnie testowy miesiąc. Jeszcze 

raz, bo nie każdy może wyłapał: testowy i całkowicie za darmo. Producenci opro-

gramowania, dostawcy usług czy krawiec, nie będą za nas podejmowali decy-

zji o korzystaniu z ich produktów. Mogą doradzić, dać przymierzyć, uwzględnić 

ewentualne sugestie, ale nie nakażą niczego, jeśli 

sam tego nie zaakceptujesz. Nie kupisz, nie zapo-

mnisz o mailu przypominającym, że za trzy dni 

zostanie pobrana pierwsza opłata, ponieważ okres 

testowy dobiega końca. A jeśli już się zdecydu-

jesz, to czy warto? Tutaj znowu kwestia jest szale-

nie indywidualna. Dotyczy twojego, nie mojego 

Nakręcamy spiralę pretensji 
do całego świata, stawiając 
siebie w jego centrum.

Netflix i narodowa szabelka
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budżetu domowego. Jeśli znamy nasze potrzeby, wydatki, oczekiwania – decyzja 

nie będzie trudna. Paweł podał jednak dość trafną kalkulację, którą pozwolę sobie 

przytoczyć:

„Netflix jest drogi, jeśli do tej pory za filmy wcale nie płaciliśmy, ale z perspektywy 

legalnego dostępu do treści jego cena jest naprawdę atrakcyjna. 52 złote możemy 

podzielić pomiędzy bliskich, a nawet znajomych i wyjdzie nam 13 złotych mie-

sięcznie (przy 4 płacących osobach), nie łamiąc żadnych regulaminów. 52 złote 

miesięcznie to mniej niż jeden nowy film na Blu-ray. To podobna kwota co za 

abonament do kina Cinema City”.

W kinie mamy jednak polskie napisy. No właśnie. I tutaj dochodzimy do najbar-

dziej przykrego, a jednocześnie najbardziej genialnego wątku, w całej aferze 

związanej z premierą Netflixa w naszym kraju.

English SDH, czyli „po jakiemu”?
Ileż to boleści przelało się przez internet w związku z tym, że Netflix nie zaofero-

wał na starcie całego kontentu zaopatrzonego w polskiego lektora lub (co gorsza) 

dubbing albo chociaż napisy. Jak tak można? Przepraszam bardzo, czy ktoś tu nie 

chciał być czasem taki „światowy”?

Odstawmy na bok malkontentów, ponieważ – powiedzmy to sobie wprost 

– większość młodych osób, a to oni są targetem Netflixa i najliczniejszą grupą 

odbiorców w Polsce – uczyła się angielskiego kilka lat. Lepiej lub gorzej, lecz jed-

nak uczyła. I tym, którzy właśnie nieco słabiej radzą sobie z tym językiem, Netflix 

spada wręcz z nieba. A przynajmniej może spaść. Wszystko za sprawą faktu, że 

anglojęzyczne produkcje w tej usłudze, posiadają opcję włączenia angielskich 

napisów, którą ktoś nazwał tajemniczo: „English SDH”. O co chodzi?

English SDH, czyli „Subtitles for the deaf and hard-of-hearing”, to nic innego, jak 

napisy dla osób głuchoniemych. Co ciekawe, oferują je także wybrani nadawcy 

telewizji naziemnej DVB-T w Polsce. Kto o nich słyszał? Na czym polega ich 

szczególna zaleta? Właśnie na trybie SDH, który po prostu opisuje nam różne 

dźwięki, płynące z otoczenia w trakcie trwania danej sceny. Są to na przykład 

skrzypiące drzwi, iskrzące się w kominku drewno, dźwięk dzwonka do drzwi, 

szelest liści, rozmowa z tak zwanego offu – kiedy bohaterka dyskutuje z kimś 

Netflix i narodowa szabelka
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przez telefon, trzymając go przy uchu czy chociażby gwizdanie. Kwestie opi-

sujące zdarzenia w tle są wyświetlane w nawiasach kwadratowych, pomiędzy 

głównymi dialogami lub równo z nimi. Nie tylko więc uczą nowych słów czy 

idiomów, ale także pewnych specyficznych dla języka angielskiego określeń 

opisujących dane czynności, sytuacje czy po prostu wydarzenia dnia codzien-

nego. Nie ma co zwalać winy na nauczycieli, o co zapytałem osobę, która 

o takim sposobie nauczania i samodoskonalenia języka wie prawie wszystko 

– Arlenę Witt, znaną jako @wittamina, prowadzącą kanał „Po Cudzemu” 

na YouTube. „W edukacji rzadko stosuje się jakiekolwiek materiały spoza pod-

ręcznika, bo podręcznik jest najłatwiejszym rozwiązaniem dla nauczyciela, 

a wszystko inne to dodatkowa praca. (…) Taki film to zapychacz czasu albo 

– dla niektórych nauczycieli – pomysł na lekcję, gdy mają kaca” – mówi Arlena. 

Natomiast odwrotna strona medalu jest taka, że jeśli chcemy szybko i efek-

tywnie – czyli nie metodą bezśladową „Wykuj, zalicz, zapomnij” – nauczyć się 

języka, musimy się z nim nieustannie osłuchiwać. Szukać, dopytywać, powta-

rzać. Jeśli w końcu spróbujesz oglądać anglojęzyczne filmy bez lektora, zrozu-

miesz, jak wiele zyskałeś i nigdy do niego nie wrócisz. Pozostaniesz przez jakiś 

czas na polskich napisach i wtedy warto albo używać jakiejś usługi VOD, jak 

właśnie Netflix, albo gdzieś je wypożyczać. Dlaczego? Ponieważ o ile można 

spotkać prawdziwych miłośników robienia tłuma-

czeń, którzy z pasji wykonują napisy do filmów 

w Zatoce Piratów, o tyle w 75% przypadków jakość 

tłumaczeń w popularnej sieci torrentów jest mniej 

niż średnia. W końcu warto całkowicie zrezygno-

wać z tłumaczeń, choćby kosztem stopowania 

oglądanego materiału co jakiś czas, aby znaleźć 

znaczenie niezrozumiałych w angielskich napisach 

słów. „Do napisów angielskich trzeba dorosnąć 

czy raczej się douczyć. Aby oglądać filmy z angiel-

skimi napisami, wystarczy uczyć się angielskiego 

rok lub dwa i spokojnie poradzimy sobie ze zro-

zumieniem 80% treści filmu” – dodaje Arlena. 

Spróbujcie i sami się przekonajcie.

Jest jeszcze jedna zaleta napisów. „Napisy nie zawsze są stuprocentowym trans-

kryptem dialogów – są często uproszczone i nieco skrócone, bo czytamy wol-

Ludzie zaczęli dodawać 
do tweetów, myśląc, że 
oznacza relaks. Przecież to 
oczywiste? Nie. Potoczne 
„Netflix and chill” to zwrot 
i hashtag zapraszający 
innych na… seks.
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niej, niż słuchamy. Właśnie dlatego kierowane są do osób niedosłyszących, 

aby poznały one treść dialogu, a niekoniecznie poznały go słowo w słowo”. 

Uzupełniając komentarz Arleny, dodam tylko, że według mnie tak samo nie 

należy słowo w słowo uczyć się języka lub zrażać, gdy nie rozumiemy konkret-

nych wyrazów w czytankach, książkach, podcastach czy filmach.

Dlaczego bowiem tak bardzo bijemy na alarm, gdy coś nie jest po polsku? 

@wittamina podsumowuje to tak: 

Można sądzić, że napisy to zło, bo jesteśmy leniwi i przyzwyczailiśmy się do tego, że 

mówi do nas lektor. Ale gdyby z dnia na dzień telewizje zastąpiły lektorów napisami, 

dzieci urodzone od jutra nie znałyby innej rzeczywistości, to napisy stałyby się dla 

nich naturalne. Tak samo jak dziś dla roczników 1995+ naturalny jest internet, a dla 

nas wszystkich naturalne są napisy w kinach – tam jakoś się lektora nie domagamy. 

Z tego samego powodu oczekujemy dostosowania takich usług jak Netflix do pol-

skiej wersji językowej – jesteśmy leniami. A łatwiej żądać tłumaczenia, niż nauczyć się 

języka. 

I ta bariera zawsze będzie istniała. Zawsze też będziemy nieco leniwi. Sceptyczny 

był choćby nasz redakcyjny kolega, Paweł Jońca, który po jakimś tygodniu 

obcowania z Netflixem przyznał na Twitterze: „Coraz bardziej podoba mi się 

ten #Netflix. Okazało się, że znam angielski lepiej, niż myślałem”. Nie dlatego, że 

Netflix jest czarodziejski czy idealny, ale dlatego, że spróbował, chciał – słowo 

klucz, poznać jego możliwości i po prostu je odnieść je do swoich potrzeb. Tyle 

i aż tyle.

Jeśli dotrwałeś do tego momentu, czytelniku drogi, to gratuluję i bardzo dziękuję 

za twój czas. Będę szczęśliwy, jeśli choć jedna osoba nabierze dystansu i zacznie 

badać nowe przestrzenie, które co jakiś czas się pojawiają, zachowując przy tym 

swoje, a nie moje lub czyjeś zdanie. Dobrego odbioru dynamicznych czasów!

Pasjonat Apple. Redaktor iMagazine.pl. Software Tester w Miquido. 
Dziennikarz. Perfekcjonista.

kolaczkrzysztof
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Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę 

sklepu Apple i konfigurować kompu-
ter w wolnych chwilach? A podczas 
pracy, kiedy szef nie patrzy?

Łapiesz się na tym, że konfiguru-
jesz różne Maki, ignorując ich cenę, 
nie będąc do końca pewnym, który 
z nich jest dla Ciebie idealną maszy-

ną? A co mówisz szefowi, który Cię 
na tym przyłapuje? Może odbiera to 
jako sugestię, że należy Ci się wyższa 
pensja?

Czy podczas rodzinnych wyjazdów 
członkowie rodziny pytają Cię, który 
Mac będzie dla nich odpowiednim 
wyborem? A może proszą o pokaza-

nie im Twojego MacBooka, aby móc 
się nim „pobawić”, jakby to była jakaś 
zabawka?

Ten poradnik może Ci pomóc ura-
tować zdrowie psychiczne, stosunki 
z teściową i szefem, i ograniczy ra-
chunki od psychologa.

Daj mu szansę.

https://itunes.apple.com/pl/book/jakim-jestes-makiem/id1016020086?ls=1&mt=11&at=10lHvd&ct=iMag201508
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CES 2016: Rzemieślnicy rewolucji

CES 2016: 
RZEMIEŚLNICY REWOLUCJI

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Obserwowałem tegoroczne targi CES (Consumer Electronics Show) odbywające się 

w Las Vegas. Towarzyszyły mi dwa pytania: „Gdzie ja to już widziałem?” oraz „Co to 

mogłoby zmienić w mojej codzienności?”. W całym gadżetowym szumie płynącym 

z Miasta Grzechu można było dostrzec, że tak naprawdę ciągle szukamy tej osła-

wionej rewolucji. Tylko czy można ją znaleźć, stworzyć? I kto może tego dokonać? 

Kogo potrzeba, żeby rynek zmienił się, jak wtedy, gdy Apple wprowadzało iPoda, 

iPhone’a czy iPada? To niemożliwe? Same targi elektroniki użytkowej, według mnie, 

nie będą trwały wiecznie i trochę źle je rozumiemy. Po kolei.
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Rzemieślnik vs innowator
Zacznijmy od nakreślenia czterech podstawowych kategorii produktowych 

w ramach CES. Są to: Internet Rzeczy, Wirtualna Rzeczywistość, Drony oraz 

Autonomiczne Samochody. Czegoś tu brakuje? Tak. Nie znajdziemy tutaj smartfo-

nów, tabletów, komputerów czy nosideł, ponieważ te produkty od mniej więcej 

dwóch lat należą do pojemniejszych kategorii. Dlaczego? Powoli przemija bowiem 

epoka rewolucyjnych jednostek, na rzecz ery niezauważalnej, autonomicznej, 

mogącej nosić miano smart codzienności.

W tej nowej rzeczywistości pierwsze skrzypce będą odgrywać innowatorzy. 

Czyli kto? Żeby to jasno nakreślić, spójrzmy na popularniejszą, stabilniejszą 

i chętniej przyjmowaną przez inwestorów grupę – rzemieślników. To osoby, 

które posiadają odpowiednie, zazwyczaj wysokie kwalifikacje do tego, co robią. 

Cyzelują czas i zasoby, by jak najszybciej sprostać zapotrzebowaniu rynku. Są 

niekiedy prawdziwymi mistrzami sprzedaży czy, szerzej, marketingu, a jeszcze 

innym razem po prostu wiedzą wszystko, na przykład o stopie danego metalu. 

Za to należy im się wielki szacunek, jednakże, jak pokazuje historia Doliny 

Krzemowej, to nie oni sami zmieniają świat. Nie 

da się dokonać tego w pojedynkę. Robią to osoby, 

które często niewiele wiedzą o półprzewodni-

kach, językach programowania czy strukturze 

budowy krzemu. Potrafią jednak zainspirować 

rzesze ludzi na całym świecie, zmieniać istniejące 

gałęzie przemysłu lub tworzyć zupełnie nowe sek-

tory w branży,  przy wykorzystaniu potencjału naj-

większych rzemieślników, jakich ta Ziemia nosiła. 

Dlaczego? Ponieważ potrafią patrzeć szerzej.

Z jednej strony to zdolność, talent, którego nie da się wyuczyć. Z drugiej, bycie 

wiernym podejściu, które każe kwestionować wszystkie skomplikowane roz-

wiązania i szukać prostoty. Tę zawsze najlepiej obrazują potencjalni odbiorcy 

danego produktu. Tym bardziej może więc dziwić fakt, że co roku podczas CES 

kilku producentów przedstawia produkty będące prawie kopią rozwiązań kon-

kurencji. Konkretnie kogo z konkurentów? Cóż, przeważnie Apple. Nie chodzi mi 

o hejtowanie kogo- i czegokolwiek. Tak po prostu się dzieje, ponieważ to Apple 

odznacza się kombinacją trzech cech: patrzenia na rynek z góry, perfekcji łącze-

CES 2016: Rzemieślnicy rewolucji

A wbrew obiegowej opinii 
o gustach powinno się 
dyskutować! To właśnie 
z takich dyskusji często 
rodzi się prostota.
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nia urządzenia z oprogramowaniem oraz precyzji marketingowej godnej okre-

ślenia genialną. Nieważne czy chodzi o iPhone’a, Apple Watch, sportową kamerę 

360 stopni czy autonomiczny samochód. W każdej z tych kategorii, aby liczyć się 

na rynku, trzeba uzyskać synergię tych trzech umiejętności.

Jaki jest problem z kopiowaniem konkurencji? Finansowo: żaden. Prawo popytu 

i podaży będzie działało zawsze. Wizerunkowo? Każda firma powinna odpo-

wiedzieć sobie na to sama. Kopiować można z głową, a można tak, że w efekcie 

powstaje klon produktu 1:1. W ostatnim przypadku firmie X wydaje się, że gdy 

wyprodukuje tańszy i gorszy jakościowo klon produktu firmy z Cupertino, to odnie-

sie sukces. Jaki jest więc problem z kopiowaniem konkurencji? Patrząc szerzej na 

branżę, im więcej bezmyślnego klonowania, tym bardziej rynek się uwstecznia, tym 

bardziej, wydłuża się okres od jeden rewolucji do drugiej.

Konkurencja: badacze trendów
Na początku wspomniałem, że my sami także źle rozumiemy ideę CES. Oczekujemy 

od tych targów licznych wielkich wystąpień i całej masy nowej elektroniki, dostęp-

nej od zaraz i wszędzie. Największy atutem Consumer Electronics Show jest tym-

czasem fakt, że to niejako targ trendów. Wytyczają trendy i to właśnie ich szukać 

przyjeżdżają tu firmy czy dziennikarze z całego świata. Poszukują technologicznej 

mapy na nadchodzący rok.

Gdy przewagę nad innowacją bierze rzemio-

sło, a nad rzemiosłem zaledwie wystarcza-

jące, klonowanie konkurencji, to paradygmat 

innowacyjności branży IT się zaburza. 

Zamiast badać i próbować, podziwiamy lub 

hejtujemy siebie nawzajem, wytykając to, 

kto i w jakim stopniu udanie wydał odpo-

wiednik produktu konkurenta. Czy nowy rok 

to nie zmiany? Nie ma się co dziwić komen-

tatorom, że nie pozostawiają suchej nitki na 

producentach, którzy prezentują z pompą 

nowe notebooki, które nawet na rende-

rach ułożono dokładnie tak samo, jak Apple 

przedstawiło nowego Macbooka, a dodat-

CES 2016: Rzemieślnicy rewolucji

Autonomiczna elektronika 
użytkowa jutra, czyli zespół 
urządzeń zewnętrznych 
i wewnętrznych działający 
niemalże niezależnie od woli 
użytkownika może przerażać, ale 
wydaje się naturalnym etapem 
technologicznej ewolucji.
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kowo wyprodukowano je w podobnych odcieniach tych samych kolorów co pro-

dukty z Cupertino. Nie ma się co dziwić, że nikt nie chce oglądać nosidła łudząco 

podobnego do Apple Watch ani jeździć samochodem, który może i autonomiczny 

się zdaje, ale wyglądem bliżej mu do pojazdu ze „Star Trek” niżeli do ulic Paryża, 

Londynu czy Warszawy.

Gdzie leży problem? W tym samym miejscu od lat. Otóż, zamiast czerpać całymi 

garściami ze świetnych rozwiązań konkurencji, jak to zwykło robić Apple, inwe-

stować w badania, by potem wydać produkt kompletny i zawierający więcej 

niż konkurencyjny, mam wrażenie, że producenci skupiają się jedynie na formie 

zewnętrznej. A wbrew obiegowej opinii o gustach powinno się dyskutować! To 

właśnie z takich dyskusji często rodzi się prostota. Jedno rozwiązanie na wiele pro-

blemów. Po premierze iPhone’a, dziewięć lat temu, branża IT zmieniła się nie do 

poznania. Rynek mobilny de facto powstał na nowo. Minęła prawie dekada, a my 

ponownie powoli zaczynamy szukać kolejnego przełomu. Ba, jesteśmy go wręcz 

spragnieni. I to jest zupełnie normalne.

Autonomiczna elektronika jutra
Autonomiczna elektronika użytkowa jutra, czyli zespół urządzeń zewnętrz-

nych i wewnętrznych działający niemalże niezależnie od woli użytkownika 

może przerażać, ale wydaje się naturalnym etapem technologicznej ewolucji. 

Świat znajduje się obecnie w okresie przejściowym, w którym lodówka z wiel-

kim, dotykowym ekranem jest hitem branżowych targów, choć de facto nie-

wiele nowego wnosi. A może jednak? Gdzie taka lodówka stoi? W kuchni, czyli 

centrum każdego domu. A gdyby tak móc za jej 

pomocą sterować resztą? A sam dom? Spójrzmy 

na niego już dziś. Możemy kontrolować oświetle-

nie, temperaturę, rolety w oknach, a nawet cykl 

prania w pralce, nie wstając z fotela. Technologia 

jutra? Już coraz bardziej dziś.

Nadchodząca era autonomicznej elektroniki to 

nic innego, jak dopracowana do granic perfek-

cji technologia, która nagle zniknie. Nie dosłow-

nie, ale z naszej podświadomości. Przestaniemy 

się zastanawiać nad tym, ile nosidło trzyma na 
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baterii, a nawet że w ogóle je mamy. Zapomnimy o tym, że musimy umówić się 

do lekarza na wizytę, ponieważ odebraliśmy wyniki badań. Powoli przestanie 

mieć znaczenie ilość nowych funkcjonalności w kolejnych generacjach produk-

tów, a liczyć się będzie stopień integracji danego urządzenia z naszym życiem. 

Z codziennością, dosłownie to pojmując. Pamiętacie pierwsze telefony komór-

kowe? Były ogromne. Potem mieliśmy erę miniaturyzacji, która osiągnęła apo-

geum w momencie, gdy aparaty były tak małe, że trudno było trafić w klawisz, 

na przykład Siemens C55. Później wróciliśmy do wielkich przekątnych, ponieważ 

one umożliwiały ogarnięcie większej ilości kontentu w czasie poświęcanym na 

codzienną pracę. Czy teraz mamy znowu wrócić do miniaturowych kompute-

rów? Nie. Teraz pragniemy, aby one stały się niezauważalne i tak samo wygodne 

jednocześnie.

Utopia? Przed wprowadzeniem iPhone’a na rynek też wielu tak mówiło. Musimy 

sobie zdać sprawę z tak szybkiego rozwoju technologii, że wielu zaczyna po 

prostu męczyć. Męczy słuchanie o niej, męczy konieczność dokonywania 

wyboru między milionami aplikacji, a jeszcze bardziej marnowanie czasu na 

korzystanie z niedopracowanych systemów, które ktoś stworzył na kolanie. Nie 

mamy na to czasu i nie chcemy tracić energii. Skoro tak, to może same targi 

elektroniki także kiedyś znikną? Z pewnością w tej formie, jaką znamy dzisiaj. 

Producentów czeka naprawdę trudna dekada. Według mnie będzie to czas, 

w którym przetrwają jedynie firmy umiejące spojrzeć na rynek z góry, odciąć się 

od dróg na skróty i skupić się w pełni na kreowaniu nowej rzeczywistości branży 

elektroniki użytkowej, autonomicznego świata, w którym człowiek i maszyna 

współdziałają tak niezauważalnie, że niemalże naturalnie.

Obszerną relację, naszego redakcyjnego kolegi Pawła Okopienia, z tegorocznych 

targów CES 2016, przeczytacie tu.

Pasjonat Apple. Redaktor iMagazine.pl. Software Tester w Miquido. 
Dziennikarz. Perfekcjonista.
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10 tysięcy znaków

10 TYSIĘCY ZNAKÓW
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

140, 256
Sto i czterdzieści znaków to jednocześnie przekleństwo i zbawienie. Dzięki wymu-

szaniu na ludziach ograniczania wypowiedzi konieczne jest formułowanie  krótkich 

i zwięzłych przekazów. Pamiętam jeszcze czasy społecznościówki ADN, w której limit 

wynosił bodajże 256 znaków – to była miła odmiana, dająca większe poczucie wolno-

ści, ale jednocześnie czytanie timeline’u zajmowało zdecydowanie więcej czasu.

Coś za coś.

10 tysięcy
Jeśli przeczytaliście wszystkie słowa do powyższego zdania: „Coś za coś”, to pod-

powiem, że przeczytaliście 732 znaki ze spacjami, 632 znaków (jeśli spacje pomi-

niemy) lub 100 słów. Niezależnie, ile Wam to czasu zajęło, wyobraźcie sobie teraz, 

że po śniadaniu siadacie do Twittera i zaczynacie przebijanie się przez timeline. 

Do obiadu przeczytacie prawdopodobnie tylko pięć tweetów, zakładając, że 

piszący wykorzystali wszystkie dostępne znaki. Nie może też być tak, że tweet 

będzie zajmował trzydzieści lub pięćdziesiąt ekranów na smartfonie. Jeśli to więc 

prawda, to musi być jakieś inne rozwiązanie.

Ale jakie?!
Twitter stosuje obecnie tak zwane Twitter Cards do wyświetlania dodatkowych 

treści, które mogą być linkiem do strony internetowej, podglądem zdjęcia, gale-

Twitter to moja ulubiona sieć społecznościowa, która ma jedną specyficzną cechę 

– pojedyncza wypowiedź jest ograniczona do 140 znaków. Wynika to z czasów prawie 

prehistorycznych, w których można było napisać tweeta za pomocą SMS-a. To się wkrótce 

może zmienić – rozważa się wprowadzenie limitu 10 tysięcy znaków.
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rią tych ostatnich, linkiem do aplikacji w sklepie 

czy paru innych rzeczy. Podejrzewam, że jeśli mie-

liby implementować możliwość wprowadzania do 

10 tysięcy znaków, to zastosowaliby właśnie ten 

mechanizm.

Jeśli to okazałoby się prawdą, to tradycyjne 

140 znaków pozostałoby bez zmian, a dopiero rozwinięcie tweeta dałoby czytel-

nikom dostęp do dodatkowych treści. Wyobrażam sobie to trochę jak artykuł na 

głównej stronie strony internetowej – tytuł oraz lead, z koniecznością przejścia do 

osobnej strony, aby przeczytać całość. To mogłoby mieć sens w takiej sytuacji, ale 

nadal pozostaje wiele niewiadomych…

API
Twitter jakiś czas temu mocno ograniczył API dla deweloperów, odcinając ich od 

wielu fajnych nowości. Niestety z tego powodu użytkownicy klientów takich jak 

Tweetbot czy Twitterrific nie mają dostępu do natywnych twitterowych ankiet, 

wspomnianych Twitter Cards czy niedawno zaprezentowanych Twitter Moments. 

Jedyna nadzieje pozostaje w nowym CEO Twittera – Jacku Dorseyu, który nie-

dawno przejął stanowisko po Dicku Costolo – że spełni obietnice naprawienia 

relacji z deweloperami (i pośrednio użytkownikami korzystającymi z aplikacji 

klienckich), dodając wszystkie funkcje do API. Prawdopodobnie nie byłby to tak 

wielkim problemem, gdyby natywne aplikacje Twittera były dobre. Ale nie są. 

Wręcz odwrotnie – są momentami tragiczne.

Status: 2844 znaków (ze spacjami), 2454 (bez spacji), 393 słów.

Edytor tekstu?
Nie wyobrażam sobie, aby jakikolwiek obecny 

klient Twittera umożliwiał wprowadzanie 10 tysięcy 

znaków w jakikolwiek sensowny sposób. Powyższe 

2844 znaki piszę w edytorze tekstu i edytuję je na 

bieżąco, wprowadzając zmiany i poprawki co jakiś 

czas. Nie wyobrażam sobie, by Twitter lub dewelo-

perzy zintegrowali porządne narzędzie do swoich 

aplikacji, które umożliwiałoby komfortowe pisanie. 

Sto i czterdzieści znaków to 
jednocześnie przekleństwo 
i zbawienie.

Wielu z Was pytało mnie, 
oczywiście na Twitterze, co 
myślę o tym wszystkim.

10 tysięcy znaków
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Oczywiście, można by było tworzyć tekst w zewnętrznej aplikacji – do wyboru, do 

koloru – i potem po prostu wkleić go w odpowiednie miejsce i tak może się stać.

Twitter jednak ma jedną ciekawą osobę w swoim zarządzie – Evana Williamsa. 

To człowiek, który był jednym z założycieli serwisu, ale wcześniej stworzył 

Bloggera, kupionego później przez Google’a. W 2012 roku z kolei kreował Medium 

– miejsce do pisania i czytania całkowicie odmienne od WordPressa, z którym 

zresztą poniekąd konkuruje i przy okazji zdecydowanie bardziej nowoczesne 

od Bloggera. Medium stawia też na mocną integracją z Twitterem, a na jego 

początku logowanie do serwisu było możliwe tylko za pomocą tego serwisu spo-

łecznościowego. Zmierzam do tego, iż mogliby w jakiś sposób do tego wyko-

rzystać Medium, być może wymuszając nawet pisanie takich długich tweetów 

bezpośrednio z ich własnej aplikacji.

Status: 4180 znaków (ze spacjami), 3594 (bez spacji), 589 słów.

Textshots
Niewątpliwie ogromny 

wpływ na decyzje Twittera 

w tej kwestii ma niepo-

kojący trend ostatnich 

miesiącach: korzystanie 

z Notatek dla iOS do spi-

sania myśli, zrobienie 

screenshota i opublikowa-

nie go jako tweeta. Sam 

Jack Dorsey, nowy CEO 

Twittera, tak zrobił kilka dni 

temu, komentując w ten 

sposób plotki o podwyż-

szonym limicie. Wyjaśnia 

on między innymi, że ogra-

niczenie do 140 znaków 

nie było założeniem przy 

tworzeniu Twittera, ale 

wprowadzono je wkrótce 

potem, aby można było 

pisać za pomocą SMS-ów. 

10 tysięcy znaków
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W kolejnym akapicie zwraca uwagę na fakt opisany przeze mnie powyżej – nie 

można nic zrobić z tekstem zaszytym w tak zwanym textshot. Nie da się go prze-

szukać, zaznaczyć ani zacytować. Na koniec zwraca jeszcze uwagę na istotną 

rzecz: jeśli zdecydują się wprowadzić tę funkcję dla wszystkich, to powiedzą 

o tym deweloperom trzecim z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogli się 

odpowiednio przygotować.

Status: 5229 znaków (ze spacjami), 4459 (bez spacji), 747 słów.

Tak czy nie?
Wielu z Was pytało mnie, 

oczywiście na Twitterze, 

co myślę o tym wszystkim. 

Przyznam się, że siadając do 

pisania tych słów, tego jesz-

cze nie wiedziałem. Myślałem 

o tym od wielu dni i nie 

mogłem sprecyzować wła-

snych uczuć ani przemyśleń. 

Czy jestem podekscytowany? 

Zniechęcony? Wszystko się 

wyjaśniło, gdy zacząłem pisać 

ten akapit – poczułem mro-

wienie na skórze, po którym 

pojawiła się gęsia skórka.

Odpowiadam zatem oficjal-

nie: mam nadzieję, że to zro-

bią i jestem bardzo ciekaw 

sposobu implementacji tej 

nowości.

Teraz pozostaje cierpliwie czekać, aż ta funkcja wejdzie w życie. O ile wejdzie.

Status: 5903 znaków (ze spacjami), 5024 (bez spacji), 851 słów.

morid1n

10 tysięcy znaków

http://www.twitter.com/morid1n


   /   FELIETONY   /   187

L

Rok 2016. Rok budżetowców

ROK 2016. 
ROK BUDŻETOWCÓW

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Lata pracy przy ogólnie rozumianej technologii nauczyły mnie, że pierw-

szych generacji sprzętów się nie kupuje. Po prostu nie. Jak nie zachwycamy się 

„Atakiem Klonów”, tak nie wykładamy pieniędzy na coś, co na końcu nazwy 

nie ma (przynajmniej) „2”. Można by pomyśleć, że wyposażony w tę wiedzę 

wytrwam w swoim postanowieniu. Śmieszne.

Ale przecież właśnie Apple pokazało wszystko, na co czekałem – tłumaczyłem 

się przed sobą. 12-calowy MacBook? Pamiętam drukowanie pierwszych plotek 

o takim komputerze i wieszaniu ich nad łóż-

kiem, jakby to były plakaty z 12-cylindrowym 

Lamborghini, tak popularne na ścianach nasto-

latków. Apple Watch? Urządzenia do noszenia od 

zawsze mnie fascynowały (jeśli przyjmiemy, że 

„zawsze” to ostatnie dwa lata), a tu proszę, mamy 

takie, co działa z iPhone'em. Moje „PIN i zielony” 

chyba zdążyło już przejść do historii. Potem była 

chwila spokoju, dostaliśmy 6S (lepszy przedni 

aparat, wiecie, potrzebuję tego) oraz iPad Pro! 

Przed iPadem Pro nawet nie lubiłem iPada. Chęć 

uargumentowania zakupu tego monstrum była 

Postanowienia noworoczne są śmieszne. Podejmujemy je praktycznie co roku i trwamy w nich 

niewiele dłużej niż Charlie Runkle z serialu „Californication” potrzebuje w łóżku. Ja też miałem 

takie postanowienie – kupować mniej nowości.

Mój 12-calowy MacBook 
leży w szufladzie od ponad 
miesiąca. To znaczy... chyba 
tam leży. Nie do końca też 
pamiętam, kiedy ostatnio 
faktycznie go używałem.
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tak duża, że tablet stał się moim głównym komputerem. Kurier przywiózł zło-

tego iPada Pro niedługo po jego premierze sklepowej.

W styczniu przyszedł czas refleksji. Mój 12-calowy MacBook leży w szufladzie od 

ponad miesiąca. To znaczy... chyba tam leży. Nie do końca też pamiętam, kiedy 

ostatnio faktycznie go używałem. Apple Watch niedawno wylądował na porta-

lach aukcyjnych. Może komuś się przyda bardziej niż mnie. Jakże niezbędnego 

do życia iPada Pro naładowałem tylko raz, odkąd do mnie przyszedł – bardzo 

szybko wrócił do sklepu. Ostał się jedynie 6S, ale nawet jego coraz trudniej mi 

wytłumaczyć przed samym sobą.

Szybko odkryłem, gdzie leży problem. Nie będzie to nic odkrywczego, ale 

produkty Apple (a nawet zaryzykowałbym, że dotyczy to całej technologii) 

zachowują coraz dłużej świeżość. Weźmy takiego iPada. Gdy tylko obejdziemy 

fikcyjne ograniczenie funkcjonalności iOS za pomocą Jailbreaka, okazuje się, 

że Pro oraz ponad dwuletni Air pozwalają robić praktycznie to samo. Owszem, 

starszy model nie jest kompatybilny z najnowszymi akcesoriami, ale poza 

tym naprawdę trudno jest doszukać się różnic. Pamiętam swoją przesiadkę 

z MacBooka Air na 12-calowego MacBooka. Gdy tylko ekscytacja opadła i trzeba 

było wziąć się do pracy, szybko okazało się, że... nic w zasadzie się nie zmieniło. 

Klawiatura jest inna, gładzik jest inny, ekran jest lepszy i... tyle. 

Technologia rozwija się tak szybko, że możliwości sprzętów oferowanych dzi-

siaj na rynku stanowczo przerastają potrzeby większości osób. Efekt jest taki, że 

często przepłacamy za najnowsze sprzęty i używamy przysłowiowej armaty do 

odganiania much. A gdyby tak zacząć wybierać klasyczne packi?

Obok MacBooka w szufladzie leży jeszcze jeden 

gadżet. Tablet. Nie jest to iPad, a sprzęt bliżej 

nieokreślonej firmy pracujący pod kontrolą nie-

słusznie znienawidzonego przez wielu Windowsa 

10. Tablet ten jest raczej niepozorny – 8-calowy 

wyświetlacz, dosyć duże ramki, plecki wykonane 

z perforowanego, miękkiego plastiku, trochę 

losowo rozrzucone porty i sloty, trochę emble-

matów. Mało kto domyśli się, że w środku jest 

Rok 2016. Rok budżetowców

Gdyby Apple zaczęło 
sprzedawać wykałaczki, to 
pewnie byłyby droższe niż 
ten komputer.
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w zasadzie prawdziwym komputerem, takim z pełną przeglądarką i możliwością 

odpalenia Office'a, pobrania filmu z torrentów i wyświetlenia go. Takim, który 

prawdopodobnie wystarczy większości osób.

Najlepsze na koniec. Ten tablet kosztował 199 złotych. Słownie sto dziewięćdzie-

siąt dziewięć złotych. Dla lepszego porównania odszukałem cenę przejściówki, 

która pozwoli na podłączenie 12-calowego MacBooka do monitora: 379 złotych. 

Teraz jedno zdanie pozbawione sensu tak, aby każdy mógł wstać z ziemi, na 

którą powinna go zwalić ta informacja. Gdy nie mogłem używać laptopa, całą 

pracę wykonywałem na wspomnianym tablecie (tym za dwie stówki) i z powo-

dzeniem ją kończyłem. Przygotowanie tekstu na stronę iMagazine, wysyłanie 

maili czy nawet tworzenie prostych grafik nie było problemem. Gdyby Apple 

zaczęło sprzedawać wykałaczki, to pewnie byłyby droższe niż ten komputer.

Gdy my, maniacy, podniecamy się coraz to potężniejszymi nowinkami, zapo-

minamy, że ciągną one za sobą szalenie ciekawą konsekwencję.  Technologia 

z wczoraj tanieje, ale nie traci na przydatności. Dzięki temu nawet kilkulet-

nie komputery ciągle oferują spory zapas mocy dla większości osób. Szkoda 

tylko, że Apple tak ochoczo obcina funkcjonalność starszych urządzeń, czego 

świetnym przykładem jest mój iPad Air bądź nawet MacBook Air z 2011 roku, 

w którym musiałem manualnie aktywować Handoff, grzebiąc w plikach 

systemowych. 

Jak dla mnie obserwowanie rynku nowinek, gdzie pokazywane są kolejne mon-

stra, przestaje mieć sens. Z wypiekami na twarzy obserwuję za to zmagania na 

niższych półkach, bo to tam pojawiają się naprawdę zaskakujące propozycje. 

To tam czuć największe cliché Doliny Krzemowej: sprawianie, by ten świat był 

lepszym miejscem. I wiecie co? Właśnie dzięki niedrogiej technologii wysokiej 

jakości świat staje się lepszym miejscem. Moim tegorocznym postanowieniem 

noworocznym jest pilniej śledzić produkty niskobudżetowe i oglądać rewolu-

cję przez duże „R”. Mamy połowę stycznia i jak do tej pory wytrzymuję w moim 

postanowieniu.

Rok 2016. Rok budżetowców

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel
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Największy wzrost na kurczącym się rynku PC notuje... Apple

NAJWIĘKSZY WZROST NA KURCZĄCYM 
SIĘ RYNKU PC NOTUJE... APPLE

ŁUKASZ MIROCHA

Firmy takie jak Lenovo, HP i Dell wyprodukowały co prawda więcej komputerów 

niż gigant z Cupertino, to jednak Apple szczyci się dziś wzrostem sprzedaży na 

poziomie ponad 6%, podczas gdy pierwsza piątka rynku PC notuje kilkuprocen-

towe spadki. Może i jednocyfrowy wzrost nie brzmi zbyt imponująco, ale należy 

zwrócić uwagę na to, że cały rynek PC skurczył się w ostatnim roku o ponad 10%. 

W sumie w 2015 roku sprzedano 276 mln komputerów PC, a prawie 21 mln z nich 

miało na obudowie logo nadgryzionego jabłka. 

Wśród przyczyn fatalnej sytuacji rynku PC eksperci IDC wymieniają między 

innymi wydłużenie cyklu użytkowania komputerów osobistych. Nie dysponu-

jąc przecież nieograniczonym budżetem na gadżety elektroniczne, jesteśmy 

dziś skłonni częściej wymieniać urządzenia mobilne i nosidła niż klasyczne PC-ty. 

Przyjęcie Windowsa 10 w 2016 roku jako standardu ma wymusić wymianę wielu 

jednostek na nowsze modele, tym samym rynek wkrótce powinien zanotować 

odbicie. Zostawmy jednak świat Microsoftu, dużo bardziej interesujący jest dla 

mnie dobry wynik Apple. Jak firmie z Cupertino udało się osiągnąć niezłą pozycję 

na tak trudnym ostatnio rynku? 

Apple konsekwentnie buduje swój ekosystem produktów i usług. Choć firma 

iPhone’em dziś stoi (większość przychodów Apple pochodzi właśnie ze sprzedaży 

Według danych International Data Corporation jedyną firmą, która w ubiegłym roku 

zanotowała istotny wzrost sprzedaży komputerów PC, jest... Apple. Dlaczego korporacja, której 

produkty mobilne doprowadziły do rozbicia hegemonii komputera osobistego, odnosi tak 

duże sukcesy na tym kurczącym się rynku? 
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smartfonów), to nie tylko nie zaniedbuje pozostałych produktów, ale do tego 

stara się je w jak największym stopniu ze sobą powiązać. Dzieje się tak nie tylko 

na poziomie użytkownika, a więc na przykład tak cenionej przez użytkowników 

synchronizacji danych między aplikacjami. Programiści chcący tworzyć dziś apli-

kacje na iOS, muszą korzystać ze środowiska Xcode dostępnego wyłącznie na 

komputerach Mac.

Popularność iMaców i MacBooków jasno wskazuje, że ciągle istnieje, a nawet 

rośnie popyt na dobrze zaprojektowane i wykonane komputery osobiste. Grupa 

konsumentów, dla których doświadczenie użytkownika i dopracowany system 

operacyjny mogą odgrywać większą rolę niż wyśrubowana specyfikacja, wydaje 

się zwiększać liczebność. Co więcej, właśnie ci klienci są w stanie zapłacić więcej za 

taki produkt. Coraz więcej z nich mieszka w krajach, w których klasa średnia liczy 

po kilkaset milionów ludzi; Apple aktywnie walczy dziś o chiński czy indyjski rynek. 

Klienci, wbrew obawom i zapewnieniom domorosłych portalowych eksper-

tów, nie boją się produktów wykraczających w przyszłość. Po wprowadzeniu 

w 2012 roku na rynek MacBooka z ekranem Retina padały pytania o sens umiesz-

czania matrycy tego typu w notebooku; prezentacji nowego MacBooka w ubie-

głym roku towarzyszyły jeszcze większe wątpliwości. Sam ciągle nie mogę 

uwierzyć w to, że poważnie wszystko można załatwić za pomocą jednego portu. 

Istnieje natomiast (powiększająca się) grupa konsumentów, która zagłosowała za 

tymi innowacjami za pomocą portfela.

Wreszcie ostatni czynnik – Apple od lat może 

pochwalić się bardzo skuteczną komunikacją doty-

czącą swoich produktów. Firma z Cupertino buduje 

wokół nich ciekawe narracje i mniejsza już o to, czy 

sam fakt pracy na MacBooku czyni nas bardziej „kre-

atywnymi” lub też zapewnia nam większą „mobil-

ność”. Liczy się to, że miliony użytkowników na 

całym świecie wraz z komputerem Mac kupują także 

unikalną story, która wydaje się dla nich być bar-

dziej atrakcyjna, niż marketing prowadzony przez 

konkurencję. 

Największy wzrost na kurczącym się rynku PC notuje... Apple

Klienci, wbrew obawom 
i zapewnieniom 
domorosłych 
portalowych ekspertów, 
nie boją się produktów 
wykraczających 
w przyszłość. 

LukaszMirocha

http://www.twitter.com/LukaszMirocha
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Granice inwigilacji w państwie demokratycznym

GRANICE INWIGILACJI 
W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM

GRACJAN PIETRAS

Nowe przepisy, a konkretnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji 

oraz niektórych innych ustaw (druk 154), są już przedmiotem prac parlamentar-

nych, a także przyczyną wielu głośnych kontrowersji. Aby móc ocenić te kon-

trowersje, warto rozumieć zasadnicze tezy wspomnianego wyroku, a także 

dorobek orzecznictwa dotyczący zasad prowadzenia działań ingerujących 

w prywatność obywateli. Wagę tego dorobku trudno jest przecenić.  

We wspomnianym wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że chronione kon-

stytucyjnie prawo do prywatności i tajemnicy korespondencji obejmuje wszel-
kie sposoby i formy komunikacji. Chroniona jest nie tylko sama treść naszych 

wiadomości, ale także wszystkie okoliczności procesu porozumiewania się.  

Mowa o naszych danych osobowych, numerach telefonów, adresach odwie-

dzanych stron internetowych, danych o czasie i częstotliwości połączeń, danych 

umożliwiające lokalizację geograficzną, numerach IP czy EMEI. Konstytucja 

zapewnia ochronę przed niejawnym monitorowaniem nas i naszych rozmów, 

choćby odbywały się w miejscach publicznych i bez względu na to, czy dotyczą 

one sfery prywatnej, czy zawodowej. Mamy również (uwaga!) konstytucyjnie 

chronione prawo do występowania w sferze publicznej w sposób anonimowy!

W wyroku K 23/11 Trybunał Konstytucyjny zmierzył się z tematem wolności człowieka w erze 

cyfrowej, wytyczając granice inwigilacji obywateli w państwie demokratycznym. Uchylone 

tym wyrokiem przepisy zostaną niebawem zastąpione nowymi.   
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Rozwój nowych technologii rodzi jednak również ryzyko wykorzystywania 

tych technologii do popełniania przestępstw. Nowa przestępczość z łatwo-

ścią przekracza granice państw, przybiera nieznane dotychczas postaci i formy.  

Specyfika i skala tych zagrożeń uprawnia ustawodawcę do wyposażenia służb 

policyjnych oraz służb ochrony państwa w odpowiednie uprawnienia, dzięki 

którym będą one w stanie skutecznie walczyć z przestępczością oraz jej zapo-

biegać.  Służby państwa powinny mieć także możliwość podejmowania opera-

cji wyprzedzających działania osób naruszających prawo, żeby nie dopuścić do 

wystąpienia zagrożeń, które mogłyby spowodować nieodwracalne straty.

Łatwo więc dostrzec, że pomiędzy prawem do prywatności i tajemnicy 
korespondencji a obowiązkiem zwalczania przestępczości przez pań-
stwo istnieje nieusuwalny konflikt.  Dorobek orzeczniczy w zakresie zasad 

rozstrzygania tego konfliktu obejmuje w szczególności wyroki Trybunału 

Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sądy te wypracowały minimalne wymagania, 

które muszą zostać spełnione przez przepisy ograniczające konstytucyjne wol-

ności i prawa. Zgodnie z tymi wymaganiami:

• niejawne pozyskiwanie informacji o osobach może być prowadzone w celu 

wykrywania i ścigania wyłącznie poważnych przestępstw, przy czym usta-

wa powinna wskazywać rodzaje takich przestępstw.  Niezgodny z tą zasadą 

byłby zatem przepis pozwalający na stosowanie takich technik operacyjnych 

w odniesieniu do przestępstw mniejszej wagi albo przepis niezawierający za-

mkniętej i wyczerpującej listy takich przestępstw,     

 

• czynności operacyjno-rozpoznawcze powinny być stosowane jedynie, jeśli in-

formacji lub dowodów nie da się uzyskać w mniej dolegliwy sposób. Z tą 

zasadą niezgodne będą zatem przepisy, które umożliwią stosowanie takich 

czynności bez konieczności posłużenia się mniej dolegliwymi metodami, gdy 

jest to możliwe,

• przepisy powinny określać maksymalny okres prowadzenia czynności ope-

racyjno-rozpoznawczych, przy czym okres ten nie może przekraczać ram ko-

niecznych w demokratycznym państwie prawa,  

Granice inwigilacji w państwie demokratycznym
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• konieczne jest opisanie w ustawie procedury umożliwiającej zainicjowanie 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym w szczególności trybu uzyski-

wania zgody sądu na niejawne pozyskiwanie informacji. Sąd powinien rów-

nież decydować, jakie dane oraz jakimi technikami mogą być gromadzone 

w konkretnym przypadku,

• konieczne jest opisanie w ustawie zasad wykorzystania oraz niszczenia da-

nych zgromadzonych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, a tak-

że zagwarantowanie ich bezpieczeństwa przed nieuprawnionym dostępem.  

Ustawa powinna przewidywać obowiązek niezwłocznego niszczenia danych 

niemających znaczenia dla prowadzonego postępowania. Materiały zawiera-

jące tajemnice zawodowe (na przykład dziennikarską lub adwokacką) powin-

ny podlegać ponadto niezwłocznemu i komisyjnemu zniszczeniu, jeśli sąd nie 

uchyli tej tajemnicy,

• przepisy powinny przewidywać obowiązek informowania osób, na których 

temat były niejawnie pozyskiwane informacje o tym, że takie działania podjęto. 

Informacja taka powinna zostać przekazana w rozsądnym czasie po zakończe-

niu działań operacyjnych, zainteresowana osoba powinna zaś mieć prawo pod-

dania ocenie sądowej legalności stosowania wobec niej wspomnianych działań.

Wspomniany na wstępie projekt ustawy został uchwalony przez Sejm 15 stycz-

nia 2016 roku i jest obecnie przedmiotem prac w Senacie. W tej chwili znajduje 

się w nim wiele rozwiązań, które nie spełniają standardu konstytucyjnego. 

Proces legislacyjny się jednak jeszcze nie zakończył i ciągle teoretycznie moż-

liwe jest, że poprawki Senatu usuną obawy krytyków tej regulacji. Będę przy-

glądać się dalszym pracom nad tym projektem, do czego również każdego 

zachęcam. Warto wyrobić sobie własny pogląd oraz zabrać głos w toczącej się 

obecnie dyskusji.  

Gracjan Pietras
Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii „Doktór Jerszyński 
Pietras” w Warszawie. www.djp.pl

GracjanPietras
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ZJAWA
JAN URBANOWICZ

Chciałbym na powyższe pytanie odpowiedzieć tylko twierdząco, ale niestety nie dam rady. 

Chyba przede wszystkim dlatego, że dla mnie nie jest to arcydzieło, a przynajmniej nie pod 

niektórymi względami. Choć wiedziałem o tym filmie całkiem sporo i słyszałem o nim wiele 

dobrych słów, to starałem się zbytnio nie „nakręcić” przed seansem, bo wtedy najczęściej 

doświadcza się srogiego rozczarowania. Pomimo moich starań rozczarowałem się – jednak 

chyba nie do końca jest to moją winą.

Po zeszłorocznym sukcesie filmu „Birdman” było pewne, że kolejny obraz Alejandro G. 

Iñárritu będzie bardzo wyczekiwany. Wszystko dodatkowo podkręciły takie nazwiska jak 

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy czy Emmanuel Lubezki. Czy „Zjawa” to arcydzieło, które 

zgarnie wszystkie najważniejsze nagrody i uznanie widzów?

      

https://youtu.be/u4SibdsbEyE


Mam pewien problem z filmami Iñárritu, gdyż bardzo je cenię za kunszt i całą reali-

zację – do dziś pamiętam znakomite „Amores perros” czy „21 gramów” – nie docie-

rają one jednak do mnie emocjonalnie. Przynajmniej nie tak głęboko, jakbym chciał. 

Zeszłoroczny „Birdman” był jednak bardzo bliski tego, by to zmienić. Fenomenalnie 

zagrany, mistrzowsko nakręcony i przede wszystkim napisany film o kryzysie arty-

sty, z którym każdy może się utożsamić i zadać sobie pytanie: „Po co ja tu jestem?”. 

Pamiętam, jak po wyjściu z kina pomyślałem, że gdybym ten film obejrzał kilka mie-

sięcy wcześniej, gdy moja sytuacja życiowa była nieco inna, to byłbym pod jego 

wpływem roztrzaskany na wiele drobnych kawałków. Tak się jednak nie stało, ale 

szansa na to była ogromna. Dlatego uważam, że „Birdman” jest filmem genialnym 

i jednym z lepszych, jakie mogliśmy zobaczyć we współczesnym kinie w ostatnich 

kilku latach. Niestety, wypada on również o wiele lepiej od „Zjawy”.

Historia dzieje się w Ameryce Północnej, w pierwszej połowie XIX wieku. Grupa 

łowców skór zostaje zaatakowana przez Indian. Jednym z ocalałych jest Hugh Glass. 

Podczas powrotu do obozu niedźwiedź grizzly atakuje Glassa – cudem unika on 

śmierci. Jednak to następne wydarzenia zadecydują o jego przyszłym losie.

„Zjawa” jest niezwykła pod kilkoma względami, wszystkie je łączy jedno nazwisko 

i wcale nie jest to Alejandro G. Iñárritu. Imię jego to Emmanuel Lubezki. Operator, 
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który jest aktualnie najlepszym fachowcem w Hollywood i który ma na koncie już 

dwa Oscary zdobyte w ciągu dwóch ostatnich lat („Grawitacja” oraz „Birdman”). 

Wszystko wskazuje na to, iż Lubezki zgarnie w tym roku Oscara za zdjęcia po raz 

trzeci z rzędu. Po obejrzeniu filmu jestem tego niemal pewien i będzie to w pełni 

zasłużona nagroda. To, co możemy zobaczyć na ekranie, jest wręcz genialne 

i myślę, że większość osób nie widziała jeszcze czegoś takiego w kinie. Zdjęcia, 

praca kamery, krajobrazy – to wszystko składa się na przeżycie nieporównywalne 

z niczym innym. Teraz utwierdziłem się w przekonaniu, że kiedy „Chivo” Lubezki 

bierze udział w jakimś projekcie, to będzie to nowatorski majstersztyk operatorski. 

Zdjęcia, które możemy oglądać w „Zjawie”, zostały nakręcone przy naturalnym, 

zastanym oświetleniu i bez pomocy lamp, co dało oszałamiający efekt. Do tego 

widoki krajobrazów i panoramy natury sprawiają, że nie chcemy z tego świata 

wychodzić. Niestety, niewiele poza tym mnie w nim trzymało.

Film trwa dwie i pół godziny i muszę przyznać, że przez sporą część tego czasu 

się lekko nudziłem. Usprawiedliwiam sobie tę sytuację tym, że seans miałem 

o 9 rano, ale może jednak to nie było to? Postać, którą w filmie gra Leonardo 

DiCaprio, przez 80% czasu nie mówi nic. Jego gra opiera się przede wszystkim 

na wyrażaniu emocji mimiką twarzy. W żadnym wypadku nie mówię, że to źle, 

ale w jakiś sposób jego rola nie przypadła mi do gustu. Pech chciał, że  to akurat 

ta rola, za którą w końcu może otrzymać od dawna zasłużonego Oscara – choć 

wolałbym, by dostał go za kilka innych ról. Nie chciałbym w tym miejscu urazić 

pana DiCaprio i jego gry. To naprawdę trudna i wymagająca rola, ale najzwyczaj-

niej w świecie nie wpłynęła na moje emocje. Kto wie, może jak zrobię za jakiś 

czas powtórkę seansu, to moje odczucia ulegną zmianie. Podobnie było niestety 

z Tomem Hardy, który w mojej ocenie nie zagrał na takim poziomie, na jakim 

zwykliśmy go oglądać. Reszta aktorów wystąpiła dobrze, ale też nie miałem co do 

nich jakichś większych wymagań.

Jeśli ktoś jest ciekaw sceny z niedźwiedziem, 

której fragmenty można było zobaczyć na zwia-

stunach, to jest ona bardzo realistycznie zrealizo-

wana i niby krótka, ale robiła ogromne wrażenie 

– nie tylko na mnie, ale i na reszcie widzów na sali. 

Przez chwilę myślałem, że to prawdziwy niedź-

wiedź atakuje aktora.

Zjawa

Film trwa dwie i pół 
godziny i muszę przyznać, 
że przez sporą część tego 
czasu się lekko nudziłem.
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„Zjawa” to jeden z najważniejszych filmów ostatnich lat, ale głównie za sprawą 

zdjęć i sztuki operatorskiej pana Lubezki. To on sprawił, że nawet nie wciąga-

jąc się w samą historię (która miała w sobie niestety kilka dziur i niemal zupełnie 

mnie nie pochłonęła), chcemy ten film oglądać i oglądać. Trudno mi oddać sło-

wami, jak bardzo jestem nim oczarowany pod względem wizualnym i tutaj wstaję 

i biję gromkie brawa. Reszta nie przypadła mi do gustu, gdyż się na filmie lekko 

wynudziłem, a niektóre zabiegi wydały mi się zbyt dosłowne i opierały się przede 

wszystkim na próbie zszokowania widza – na przykład jedzenie surowego mięsa. 

Aktorsko całe widowisko wypada dobrze, dla mnie to jednak za mało, biorąc pod 

uwagę nazwiska, jakie brały udział w projekcie. Mam mimo to nadzieję, że to 

głównie moje odczucia i nie zniechęcą one nikogo to obejrzenia tego pięknego 

(wizualnie) filmu. Dla mnie można by z niego całkowicie wyciąć dialogi i nawet 

aktorów. Te widoki chciałbym i chcę oglądać godzinami i to głównie za nie daję 

swoją ocenę. Majstersztyk!

yasiek_

Zjawa

http://www.twitter.com/yasiek_
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NIENAWISTNA ÓSEMKA

JAN URBANOWICZ

Kiedy słyszymy to nazwisko, od razu wiadomo, że czeka nas coś mocnego, czego w pewnym 

sensie jeszcze nigdy i nigdzie nie widzieliśmy. Tarantino bowiem to mistrz ciętego języka, traf-

nych obserwacji, zabawy konwencją i oczywiście krwawej jatki. Nic więc dziwnego, że posiada 

rzeszę wiernych fanów, którzy na każdy jego następny film czekają z wypiekami na twarzy.

Pan Quentin zaczynał od kina z gatunku gangsterskiego, później przeszedł do kina zemsty 

rodem z Azji, filmu wojennego, a na końcu – do westernu – filmem „Django” („D” jest 

Quentin Tarantino to bez wątpienia jeden z najciekawszych reżyserów ostatniego 

ćwierćwiecza. Przez lata wypracował swój własny rozpoznawalny styl, a na jego nowe 

filmy czekają widzowie na całym świecie.

      

https://youtu.be/6c7Ixt4LSxQ


nieme). Ten ostatni był według mnie niezwykle udanym filmem, ze świetnymi 

aktorskimi kreacjami i stał się jednym z moich ulubionych w dorobku reżysera. 

Ten zaś postanowił, że jego kolejny, ósmy już obraz, również będzie nosił zna-

miona tego gatunku. Jednak „Nienawistna ósemka” w niczym nie przypomina 

„Django”. To bardziej kryminał Agathy Christie w czasach konfederacji, ani-

żeli strzelanina w samo południe. Świat plantacji bawełny i niewolników został 

zamieniony na śnieżne i mroźne krajobrazy Wyoming. Choć nie obejrzymy tych 

krajobrazów za wiele, gdyż akcja filmu dzieje się przede wszystkim w czterech 

ścianach pewnej chatki.

To, co jest u Tarantino niezmienne, to dokonały dobór obsady. Jak zwykle 

możemy tu zobaczyć Samuela L. Jacksona, który w każdym kolejnym filmie 

reżysera pokazuje, że z wiekiem chyba przybywa mu aktorskich umiejętności. 

Dodatkowo zobaczymy tu Kurta Russella, Tima Rotha, Jennifer Jason Leigh i kilka 

innych nazwisk, którymi Tarantino lubi się otaczać. Każdy z aktorów doskonale 

wywiązał się ze swojego zadania i pokazał ciekawą postać. Dla mnie jedną z cie-

kawszych kreacji była postać szeryfa, granego przez Waltona Gogginsa, który 

występował już epizodycznie u reżysera, a ja sam kojarzę go najlepiej ze świet-

nej roli w serialu „Justified”. Najbardziej jednak na ekranie wyróżniają się Jackson, 

Leigh oraz Roth.
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Kolejną charakterystyczną cechą filmów Quentina Tarantino jest muzyka. Tym 

razem postawił on na legendę muzyki filmowej, czyli Ennio Morricone – ruch nie-

mal tak genialny, jak sama muzyka stworzona na potrzeby filmu. Scena otwar-

cia i główny motyw muzyczny usłyszany po raz pierwszy, na długo zapadają 

w pamięć i zapowiadają, że następne trzy godziny to będzie ciekawe widowisko. 

Maestro już zdążył otrzymać za swe dzieło Złoty Glob, a wiele wskazuje również 

na to, że za kilka tygodni otrzyma statuetkę Oscara. Trzymam kciuki, bo będzie 

ona w pełni zasłużona.

Film nie jest jednak pozbawiony wad. Trwa 

ponad trzy godziny i to bodajże najdłuższy film 

Tarantino (chyba że liczymy obie części „Kill Bill” 

jako jedność) i momentami potrafi się naprawdę 

dłużyć. Ja jednak wyrwałem te krótkie momenty 

i w ogólnym rozrachunku wyszedłem z kina usa-

tysfakcjonowany. Na pewno nie mogę powie-

dzieć, że to najlepszy film w dorobku reżysera 

– jest jednak nieco inny od pozostałych i coś go 

wyróżnia. Z pewnością spodoba się ludziom, 

którzy lubują się w chodzeniu do teatru, bo ma 

strukturę dobrze napisanej sztuki. Sam Tarantino 

zapowiada, że chciałby ów film na deski prze-

nieść i może nie byłby to taki zły pomysł. „Inność” 

tego filmu jest bardzo zauważalna, jeśli poczy-

tamy recenzje wielu krytyków, którzy filmem nie 

są zachwyceni. Cóż, spodziewali się oni chyba czegoś innego – zresztą jak ja sam. 

Podoba się on za to zwykłym widzom, a to chyba najważniejsze. 

Z Quentinem jest tak, że albo się jego filmów nie lubi, albo się je kocha, kupując je 

bez względu na to, ile głupotek mają w sobie. Tak jest też z „Nienawistną ósemką”, 

która jednych do siebie mocno zraża, a innych urzeka na całego. Choć podchodzę 

do filmu z pewną rezerwą, to mam ochotę w najbliższym czasie powtórzyć seans, 

a informuję Was o tym, słuchając jednej z najlepszych ścieżek dźwiękowych 

w ostatnich latach, którą stworzył Maestro Ennio Morricone.

yasiek_

Pan Quentin zaczynał 
od kina z gatunku 
gangsterskiego, później 
przeszedł do kina zemsty 
rodem z Azji, filmu 
wojennego, a na końcu 
– do westernu – filmem 
„Django” („D” jest nieme).

Nienawistna ósemka

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
LUTY 2016

JAN URBANOWICZ

Najnowszy film Ridleya Scotta, którym powrócił 

do łask wielu widzów myślących o nieoglądaniu 

już więcej kolejnych obrazów reżysera. Adaptacja 

bestsellerowej powieści Andy’ego Weira o astro-

naucie porzuconym na Marsie przez towarzyszy. 

Czekając na ratunek, rozpoczyna walkę o prze-

trwanie. W roli głównej znakomity Matt Damon. 

Naprawdę dobra rozrywka, która przypadnie do 

gustu niemal każdemu.

Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał serialu „Sherlock” 

produkcji BBC, to musi to jak najszybciej nadro-

bić. Kiedy już tak się stanie, należy obejrzeć spe-

cjalny odcinek tego serialu, który niedawno miał 

premierę. Fani serialu znajdą tu wiele smaczków 

i rzeczy, za które Sherlocka pokochali. Pozycja obo-

wiązkowa i chyba nie wiem, co więcej mógłbym 

tu napisać.

MARSJANIN

SHERLOCK I UPIORNA 
PANNA MŁODA
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Bardzo przyjemna komedia z Robertem De 

Niro i Anne Hathaway. Historia człowieka, 

który po przejściu na emeryturę stwierdza, 

że jeszcze nie chce zajmować się nic nie-

robieniem i postanawia zapisać się na staż 

w portalu internetowym. Jeden z ciekaw-

szych filmów ubiegłego roku, który będzie 

doskonałym wyborem, jeśli poszukujemy 

czegoś do dobrej zabawy i śmiechu. Choć 

De Niro czasy Vita Corleone ma już dawno za 

sobą, to wciąż doskonale wpływa na nasze 

emocje.

PRAKTYKANT

Johnny Depp w opartej na faktach histo-

rii gangsterskiej. Wielu zapowiadało, że to 

wielki powrót aktora, który nareszcie skoń-

czy z wiecznym odtwarzaniem nowych 

wcieleń Jacka Sparrowa. Aktor stanął na 

wysokości zadania, choć nie w takim stop-

niu, jak byśmy chcieli. Sam film również nie 

okazał się hitem, na pewno jednak warto go 

obejrzeć i przekonać się samemu. Czegoś 

zabrakło, lecz wciąż jest przyzwoicie.

PAKT Z DIABŁEM

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Ta pozycja na pewno nie jest zaskoczeniem – recenzja tego 

albumu po prostu musiała ukazać się w tym numerze iMa-

gazine. Będę szczery. Na tę decyzję miała wpływ wiadomość 

o śmierci muzyka i nie wiem, czy gdyby David Bowie pozo-

stał wśród żywych, to nie wybrałbym innej płyty w tym mie-

siącu. Niewątpliwie jednak takiemu artyście, jak on, należy 

się wielki szacunek i zasługuje na tych kilka słów. Album 

„Blackstar” był prezentem, który David Bowie podarował 

sobie na 69 urodziny. Niestety, jak się okazało urodziny 

ostatnie. Nam, słuchaczom, pozostało bardzo podziękować, 

bo my tym prezentem będziemy mogli się cieszyć dużo dłużej niż zmarły muzyk. Nie 

wyobrażam sobie lepszego zakończenia muzycznej i życiowej drogi. „Blackstar” jest tak 

dobry, jak te najlepsze, wybitne materiały, nagrane przez legendę rocka. 

Po takim albumie najbardziej boli niedosyt, To, że już nic więcej nie nagra. Słuchając 

„Blackstar”, nawet przez chwilę nie myśli się o tym, że to już nie ten sam Bowie, nie ma 

mowy o stwierdzeniu, że mógłby już zejść ze sceny. Ten album jest nowoczesny i ma 

w sobie wiele świeżości, zdecydowanie bliżej jestem stwierdzeniu, że to odrodzenie, niż 

pożegnanie. Wiele numerów jest zaaranżowanych jazzowo, dzięki czemu całe „Blackstar” 

mocno ociera się właśnie o ten gatunek i truno umieścić tę płytę na odpowiedniej półce. 

Gdybym usłyszał wyłącznie same instrumentalne ścieżki, to w pierwszej setce artystów, 

których posądzałbym o ten materiał, na pewno nie znalazłby się David Bowie. 

Być może właśnie dlatego, tak bardzo podoba mi się ostatnia płyta tej wielkiej legendy? 

Tylko siedem numerów, ale dzięki temu, w jaki sposób zostały połączone i ułożone, 

kompletnie nie odczuwa się żadnych braków. Niewiarygodna perfekcja i dopieszczanie 

absolutnie każdego fragmentu – tak nagrywają tylko wybrani. Budowanie atmosfery, 

wciąganie słuchacza w swój świat, z którego niełatwo się wydostać. Takim właśnie arty-

stą był David Bowie, co potwierdził na swoim ostatnim krążku „Blackstar”. Dzięki, mistrzu.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

DAVID BOWIE
BLACKSTAR
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Jestem prorokiem! Pisząc w ostatnim numerze swoje 

wywody na temat muzycznego roku 2015, wyciągnąłem 

z herbaty fusy, rozsypałem na stole i zobaczyłem w nich 

przyszłość. Tą przyszłością, która teraz stała się teraźniej-

szością, jest album „Malibu”. W podsumowaniu napisałem, 

że rozczarowała mnie końcówka roku, ale to zwiastuje coś 

dobrego na początek roku 2016. Fusy nie mogły się mylić, 

a potwierdzenie mojego daru proroctwa przyszło szybciej, 

niż myślałem. Czuję, że ta pozycja może zakończyć moje 

rozmyślanie nad płytą roku już na jego samym początku. 

Anderson Paak pochodzi ze słonecznej Kalifornii, a jego życiorys mógłby posłużyć 

za scenariusz kilku sezonów dobrego serialu. Klasyczny American Dream niewiary-

godnie utalentowanego człowieka, który, aby znaleźć się na szczycie, przeszedł przez 

biedę i bezdomność. Pracował na farmie, gdzie uprawiał marihuanę, grał na perku-

sji w kościele, a teraz nagrał album, który jest objawieniem muzycznym tego roku. 

„Malibu” powoduje, że przy kilkustopniowym mrozie można się zapomnieć i do pracy 

pojechać kabrioletem, do tego w szortach i japonkach na stopach. Esencja wszyst-

kiego, co najlepsze w czarnej muzyce. 

Paak potrafi połączyć R&B, hip-hop, funk i blues, tworząc z tej mieszanki własny gatu-

nek muzyczny. Nie ma żadnych pomyłek, każdy numer powoduje charakterystyczne 

kiwanie głową, które Anderson Paak w pełni kontroluje. Oparte głównie na perku-

sji, ciepłe, pulsujące bity co chwilę odkrywają kolejne elementy układanki. Czasami 

w ucho wpada gitarowa solówka, a innym razem syntezatorowe klawisze, ale najważ-

niejsza jest wszechobecna chemia łącząca te wszystkie smaczki. 

Oprócz niewątpliwie wielkich umiejętności instrumentalnych Anderson Paak ma coś 

jeszcze. Równie dobry wokal, absolutnie niepowtarzalny. Anderson rapuje, śpiewa 

funkowe refreny i soulowe ballady. Ma po prostu wszystko, a nawet więcej. Tym 

dodatkiem są goście, którzy pojawili się na „Malibu”. W produkcji pomogły tak zacne 

osobistości, jak 9th Wonder, Madlib, Hi-Tek czy Kaytranada, a swój wokal do tych pro-

dukcji nagrali: Talib Kweli, The Game, ScHoolBoy Q, BJ the Chicago Kid i Rapsody. Nic 

więcej nie mam do dodania. Mrozy w moim sercu zelżały i duchem jestem w Malibu. 

ANDERSON PAAK
MALIBU

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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MAŁGORZATA ŁADA

• 1 golonka wieprzowa o wadze 

ok. 0,75–1,0 kg lub 2 mniejsze

• mała włoszczyzna

• 2–3 liście laurowe, po kilka zia-

renek pieprzu czarnego i ziela 

angielskiego

• 1–1,5 l wody

• 2 łyżki miodu

• 1 łyżka octu balsamicznego

• 1 średnia cebula

• 1 kwaśne jabłko

• 1 łyżka octu jabłkowego lub 

białego winnego

• 2 łyżki masła klarowanego lub 

oleju

• sól, pieprz, odrobina cukru

Z włoszczyzny, wody i przypraw ugotować wywar. Do gorą-

cego wywaru włożyć golonkę i gotować na małym ogniu około 

20–25 min. Golonka ma być lekko twarda.

Z miodu i octu balsamicznego oraz soli i pieprzu zrobić zaprawę 

do golonki. Ostudzoną golonkę dokładnie posmarować zaprawą 

i zostawić w chłodnym miejscu na minimum dwie godziny. Jabłka 

umyć, usunąć gniazda nasienne, pokroić w dość grubą kostkę i skro-

pić octem jabłkowym. Cebulę obrać i również pokroić w kostkę. 

Na patelni rozgrzać łyżkę masła, dodać pokrojoną cebulę i delikat-

nie podsmażyć. Następnie dodać jabłka i dusić przez 5–6 minut na 

małym ogniu. Pod koniec smażenia lekko oprószyć cukrem.

Rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Do szkła żaroodpornego włożyć 

pozostałe masło i golonkę wraz z maceratem. Piec pod przykryciem 

przez około 20 minut, a następnie dodać smażone jabłka z cebulą 

i piec jeszcze 15 minut. Podawać z ziemniakami z wody lub opieka-

nymi i świeżym chrzanem. Smacznego!
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https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8&uo=4&at=11lHMT


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

