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Hi-Fi na wynos.
Bezprzewodowy głośnik Bluetooth

Głośnik T7 łączy w sobie zaawansowane technologie głośnikowe Bowers & Wilkins 
z  bezprzewodowym strumieniowaniem Bluetooth aptX, kompaktowym rozmiarem 
i pojemną baterią, by zapewniać fantastyczne wrażenia dźwiękowe gdziekolwiek jesteś.

Posłuchaj, a zrozumiesz.
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Czerwiec. Wreszcie. Wszystko się u nas normuje. Maj był 

dla nas miesiącem szczególnym, o czym pisałem we wstęp-

niaku do poprzedniego numeru. Dużo się działo i cały czas 

się dzieje, ale powoli zaczynamy wychodzić na prostą. 

Sporo projektów się zaczyna, wiele jest w fazie w przygo-

towania. W szczególności dumny jestem z naszego tygo-

dnika – iMag Weekly. iMag Weekly to treści uzupełniające 

iMagazine, takie, jakich nie znajdziecie w magazynie i na 

www, ale uważamy, że są ciekawe. W iMag Weekly poja-

wiły się nowe osoby, które uzupełniły skład naszej redakcji, 

piszące o rzeczach, o których do tej pory nie czytaliście na 

łamach iMagazine. iMag Weekly to też zupełnie nowa forma 

dystrybucji – wyłącznie przez www, tylko dla zarejestrowa-

nych czytelników i z płatnym dostępem. Zdecydowaliśmy 

się na taką formę z kilku powodów, część z Was nie chciała 

reklam w ekskluzywnych treściach, a część z Was chciała nas 

w jakiejś formie wesprzeć. 

iMagazine pozostaje w niezmienionej formie – darmowy 

miesięcznik, który konsekwentnie od 66 miesięcy jest publi-

kowany zawsze ostatniego dnia miesiąca, dostarczający 

Wam najświeższe informacje na temat firmy Apple, testy naj-

nowszego sprzętu oraz ogólnie pojętego „digital lifestyle”.

Dziękujemy za wzięcie udziału w naszym badaniu czytelnic-

twa, które prowadziliśmy przez cały maj. Bardzo nam pomo-

gliście. Dzięki Wam wiemy jak rozwijać iMaga i możemy 

lepiej prezentować nasz magazyn naszym partnerom, dzięki 

którym możecie go czytać całkowicie za darmo.

Czerwcowy numer to dwa bardzo ciekawe wywiady, jak 

zwykle świetne felietony, podróże, Alfred 3, sprzęt audio, 

genialne filmy…jak zwykle dużo dobra.

Zapraszamy!         Dominik Łada

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


http://www.zgsklep.pl


9   /   REDAKCJA   /   

 NR 6/2016 (66) CZERWIEC 2016
HTTP://WWW.IMAGAZINE.PL

ISSN 2082-3630

WYDAWCA 
MAC SOLUTIONS DOMINIK ŁADA,  

UL. ZGODA 9 LOK. 14, 00-018 WARSZAWA,  
NIP: 118-135-60-13

REDAKCJA  
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa, 

faks 22 403 83 00  
redakcja@imagazine.pl

REDAKTOR NACZELNY
Dominik Łada, tel. +48 501 055 988

d.lada@imagazine.pl

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Norbert Cała

n.cała@imagazine.pl

REKLAMA
reklama@imagazine.pl

KOREKTA
Kinga Ochendowska 

k.ochendowska@imagazine.pl
Ania Gabryś

WEBMASTER
Angelika Borucka

 Krzysztof Stambuła

WSPÓŁPRACA
Paweł Jońca, Krzysztof Młynarski, Krzysztof Morawski, Kinga Ochendowska, Wojtek Pietrusiewicz

Gracjan Pietras, Maciek Nowakowski, Paweł Hać, Paweł Luty, Paweł Piotrowski, Małgorzata Salamonowicz-Łada, 
Wojtek Rajpert, Maciek Skrzypczak, Michał Śliwiński, Jan Urbanowicz, Marek Wojtaszek

Tomasz Szykulski, Patrycja Rudnicka, Michał Zieliński, Kamil Dyrtkowski, Łukasz Mirocha, 
Krzysztof Sebastian Kołacz, Paweł Okopień, Napoleon Bryl, Maja Jaworowska

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Mateusz Gileta 

m.gileta@imagazine.pl

Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są chronione prawami autorskimi wydawcy 
magazynu „iMagazine”, ich autorów lub osób trzecich.  Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze 

odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” 
lub innych uprawnionych osób trzecich. Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, 

o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu 
uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadesłanych materiałów. Zdjęcia z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów autorów 

lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Aplikacja iMagazine działa na silniku Embuk.pl

Wysyłkę newslettera obsługuje firma Sare http://www.sare.pl

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów

http://www.sare.pl
http://embuk.pl
http://www.imagazine.pl


http://jbl.e-ctrl.net/qr.php?id=513


oficjalneZaproszenie(“Wspólne Oglądanie WWDC 2016 w iChwili”)

let data = “13 czerwca 2016”

let godzina = 18:00

let lokalizacja = iChwila, Ogrodowa 31-35, Warszawa

let dojazd = zaDarmoPrzezMyTaxi

let spirytualia = iPiwo

let strawa = iPizza

let dołącz = potwierdźObecnośćNaFacebooku

let iChwila = zajEpicka

Wspólne Oglądanie

WWDC16
w iChwili

https://www.facebook.com/events/238319496549729/
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AKCESORIA UŁATWIAJĄCE 
DOSTĘPNOŚĆ W APPLE STORE 
ONLINE
Apple skupia się równolegle na wielu aspektach 

naszego życia czy problemach współczesnego świata. 

Obok działań stricte biznesowych firma kładzie duży 

nacisk na ochronę środowiska oraz dbałość o zdrowie. 

Teraz w Apple Store Online pojawiła się sekcja z akce-

soriami ułatwiającymi dostęp do urządzeń Apple’a oso-

bom niepełnosprawnym.

Czytaj dalej...

PARTNERSTWO 
APPLE Z SAP
Apple nawiązuje partnerstwo 

z SAP. To kolejny po IBM ważny 

partner, który ma pozwolić 

Apple na szersze zastosowanie 

iPada i iPhone’a w korporacjach. 

Kolejny raz głośno można mówić 

o erze post-PC.

Czytaj dalej...

ZNALAZŁEM IPHONE’A 6S 
– OTO CO ROBIĆ W TAKIEJ 
SYTUACJI 
Jakiś czas temu miałem przyjemność oglądania kon-

certu w Teatrze Roma. Po jego zakończeniu cierpliwie 

czekałem aż moja żona opuści damską toaletę, gdy 

nagle dostałem SMS-a…

– Ktoś zostawił telefon w łazience. Co robić? 

– przeczytałem.

– Weź – odpisałem, długo się nie zastanawiając.

Czytaj dalej...

http://www.apple.com/pl/shop/accessories/all-accessories/accessibility
https://imagazine.pl/2016/05/06/akcesoria-ulatwiajace-dostepnosc-w-apple-store-online/
https://imagazine.pl/2016/05/06/partnerstow-apple-z-sap/
https://imagazine.pl/2016/05/10/znalazlem-iphonea-6s-oto-co-robic-w-takiej-sytuacji/
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APPLE POTWIERDZA, ŻE 
ITUNES KASUJE MUZYKĘ; 
NIE POTRAFI ODTWORZYĆ 
PROBLEMU
W pierwszym wydaniu iMag Weekly, Maciek Skrzypczak 

wspominał o perypetiach pewnego użytkownika 
Apple Music, który twierdzi, że iTunes/Apple skasowało 

jego muzykę. W odpowiedzi pojawiło się sporo artyku-

łów, przedstawiających najprzeróżniejsze teorie – od 

zapewnień, że ten user sam ją skasował, do przekleństw 

pod adresem firmy z Cupertino. A tymczasem Apple ofi-

cjalnie odezwało się do iMore w tej sprawie…

Czytaj dalej...

PIERWSZE CENTRUM 
AKCELERACJI 
TWORZENIA I DESIGNU 
APLIKACJI DLA IOS 
POWSTANIE W INDIACH
Apple w ciągu kilkunastu najbliższych mie-

sięcy otworzy swój pierwszy stacjonarny 

sklep w Indiach. Zanim to jednak nastąpi, 

powstanie pierwszy na świecie akcelera-

tor Apple poświęcony designowi i two-

rzeniu aplikacji dla iOS. Mieścić się będzie 

w Bengaluru.

Czytaj dalej...

APPLE INWESTUJE 
MILIARD DOLARÓW 
W CHIŃSKIEGO UBERA
Apple rzadko kiedy wykłada olbrzymie 

kwoty na przejęcia i rzadko kiedy je komen-

tuje. Najważniejsze i najgłośniejsze to NeXT 

Steve’a Jobsa w 1997 oraz Beats Electronics 

w 2014 roku. Teraz Apple inwestuje miliard 

dolarów w Didi Chuxing, czyli chiński odpo-

wiednik Ubera.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/weekly/wydanie-1/apple-skradlo-moja-muzyke/
https://imagazine.pl/weekly/wydanie-1/apple-skradlo-moja-muzyke/
https://imagazine.pl/2016/05/16/apple-potwierdza-ze-itunes-kasuje-muzyke-nie-potrafi-odtworzyc-problemu/
https://imagazine.pl/2016/05/18/pierwsze-centrum-akceleracji-tworzenia-i-designu-aplikacji-dla-ios-powstanie-w-indiach/
https://imagazine.pl/2016/05/13/apple-inwestuje-miliard-dolarow-chinskiego-ubera/
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PREMIERA DWÓCH NOWYCH MODELI AUDIOQUEST: DRAGONFLY 
BLACK I DRAGONFLY RED

   /   AKTUALNOŚCI   /   14

AudioQuest wprowadza na rynek dwie nowe konstrukcje: DragonFly Black i DragonFly Red. 

Obydwa modele łączą w sobie moduł przetwornika C/A, wzmacniacza słuchawkowego 

i przedwzmacniacza oraz mogą współpracować z komputerami oraz urządzeniami przeno-

śnymi, np. smartfonami. Nowe konstrukcje obsługują dźwięk wysokiej rozdzielczości i różnią 

się od siebie m.in. układem regulacji głośności – analogowym w DragonFly Black i cyfrowym 

bit-perfect w DragonFly Red

Firma AudioQuest wprowadzając w 2012 r. pierwszy model DragonFly, połączyła w niewielkiej 

obudowie przetwornik cyfrowo-analogowy USB, przedwzmacniacz i wzmacniacz słuchawkowy, 

który zrewolucjonizował świat cyfrowej muzyki. Dzięki tej innowacyjnej konstrukcji, omijającej 

standardowe obwody audio urządzeń źródłowych, wszyscy miłośnicy wysokiej jakości muzyki 

mogli zamienić swoje komputery w prawdziwe źródło dźwięku hi-fi. Teraz AudioQuest przed-

stawia nową generację urządzenia, dostępną w dwóch wersjach. DragonFly Black i DragonFly 

Red współpracują z komputerami i laptopami z Windows lub Mac OS X, a dodatkowo pozwalają 

uzyskać prawdziwy dźwięk hi-fi również z urządzeń przenośnych, smartfonów i tabletów, z sys-

temem Android oraz iOS. Rozszerzenie użyteczności o obsługę urządzeń przenośnych może 

wróżyć rynkowy sukces, podobny do tego, jaki był udziałem starszej konstrukcji. 
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Najnowsze modele są niezwykle łatwe w użytkowaniu. Wystarczy podłączyć DragonFly 

Black lub DragonFly Red do portu USB źródła dźwięku – komputera, laptopa, smartfonu lub 

tabletu. Współpracę z iUrządzeniami umożliwia przejściówka ze złącza Lightning na USB 

(Apple camera adapter), w przypadku urządzeń z systemem Android wymagany jest adapter 

AudioQuest DragonTails USB. Do znajdującego się na przeciwległym końcu DragonFly’ów 

złącza mini-jack można podpiąć praktycznie dowolny sprzęt – słuchawki, aktywne kolumny 

głośnikowe, system audio – i w ten sposób natychmiast zyskać możliwość rozkoszowania się 

pięknym brzmieniem muzyki, z czystszym, bardziej naturalnym i piękniejszym dźwiękiem. 

Sercem nowych modeli są udoskonalone, 32-bitowe przetworniki C/A ESS Sabre. DragonFly 

Red wyposażony został w zaawansowany układ 9016, w DragonFly’u Black projektanci zasto-

sowali układ 9010. Moduły te cechują się wysoką mocą obliczeniową i precyzją obróbki 

sygnału audio, dzięki czemu gwarantują naturalnie detaliczne, bardziej rzeczywiste brzmie-

nie. Kompatybilność najnowszych modeli AudioQuesta ze smartfonami i tabletami Android 

oraz Apple to zasługa całkowicie nowego, zaawansowanego mikrokontrolera USB. Układ 

Microchip PIC32MX pobiera o 77 proc. mniej prądu niż jego poprzednik, co przekłada się na 

znikomy wpływ na czas pracy urządzenia źródłowego w przypadku zasilania bateryjnego. 

Ponadto nowy mikrokontroler wyróżnia się jeszcze lepszym stosunkiem sygnału do szumu. 

Kolejnymi różnicami pomiędzy najnowszymi konstrukcjami AudioQuesta są poziom napię-

cia wyjściowego i moduł regulacji głośności. DragonFly Red uzyskuje napięcie 2,1 V, dzięki 

czemu z łatwością współpracuje z dowolnymi modelami słuchawek, nawet tymi o niskiej sku-

teczności oraz konstrukcjami o dużym zapotrzebowaniu na energię. Ponadto zastosowany 

wzmacniacz słuchawkowy ESS umożliwia precyzyjną (bit-perfect) cyfrową regulację głośno-

ści. W modelu DragonFly Black napięcie wyjściowe wynosi 1,2 V, co pozwala napędzić sze-

roką gamę nowoczesnych słuchawek o wysokiej efektywności. Urządzenie wyposażone jest 

w wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy i analogową regulację poziomu głośności, takie 

samo rozwiązanie, jak w modelu DragonFly 1.2.

Najnowsze modele obsługują rozdzielczość do 96 kHz/24 bitów. Dzięki temu DragonFly 

Black i DragonFly Red są bardzo łatwe w użyciu i bez konieczności pobierania oraz instalo-

wania nowych sterowników pozostają w pełni kompatybilne z komputerami PC. Ponadto 

DragonFly’e zostały zaprojektowane tak, aby zachować najwyższą jakość dźwięku, niezależnie 

od źródła. Czy to będzie muzyka z serwisu YouTube, Spotify lub Tidal, czy też nagrania z płyty 

CD lub najnowsze pliki wysokiej rozdzielczości – wersje Black i Red gwarantują niesamowite 

emocje muzyczne. 
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O wyjątkowości najnowszych modeli AudioQuest 

decyduje również bezpłatna aplikacja kompu-

terowa dla Windows i Mac OS X, za pomocą 

której można zaktualizować oprogramowanie 

DragonFly’ów. Po pojawieniu się nowych rozwiązań 

w aplikacjach służących do odtwarzania muzyki 

lub, np. protokołach strumieniowania, użytkownicy 

wersji Black i Red będą mogli zainstalować te udo-

skonalenia w swoim urządzeniu. 

Pierwsza generacja DragonFly, która zadebiutowała 

już cztery lata temu, natychmiast została entuzja-

stycznie przyjęta zarówno przez wymagających 

miłośników muzyki, jak i ekspertów związanych 

z branżą audio. Ta wyjątkowa konstrukcja, która 

stworzyła pomost pomiędzy audiofilami i miłośni-

kami muzyki otwartymi na komputerowe źródła 

dźwięku, była ceniona m.in. za swoją wszechstron-

ność i ogromny postęp w odwzorowaniu cyfro-

wych nagrań. Zalety te w połączeniu z niezwykle 

atrakcyjną ceną sprawiły, że DragonFly 1.2 zdobył 

wiele tytułów i nagród, m.in. „Computer Audio 

Component of the Year” i „Budget Component 

of the Year” (Stereophile), „Digital Product of the 

Year” (Tone Audio) – wszystkie już w 2012 r. – oraz 

przyznaną przez redakcję magazynu „What Hi-Fi?” 

nagrodę „Product of the Year” w 2014 r.

DragonFly Black i DragonFly Red pojawiły się 

w sprzedaży w maju br. Pierwszy z modeli 

występuje w czarnej wersji kolorystycznej, 

drugi w czerwonej. Poglądowe ceny detaliczne 

DragonFly’a Black i DragonFly’a Red wynoszą 

odpowiednio 444 zł i 888 zł.
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SIRI W NADCHODZĄCYM 
MACOS
Do WWDC coraz bliżej. Spodziewamy się tam zobaczyć 

przynajmniej dwie zapowiedzi nowych systemów: iOS 

oraz OS X, a raczej – macOS, jak coraz częściej daje się 

słyszeć. Jedną z funkcji, w jakie ma być wyposażony naj-

nowszym system dla Maców, ma być Siri.

Czytaj dalej...

TAK MOŻNA PŁACIĆ ZA 
POMOCĄ APPLE PAY 
W POLSCE
Choć Apple Pay powoli trafia do nowych 

krajów, my musimy jeszcze czekać na ten 

rodzaj płatności. Istnieje jednak pewien 

sposób, który pozwoli Wam przynajmniej 

spróbować tej metody płacenia.

Czytaj dalej...

KOLEJNA INWESTYCJA APPLE 
W INDIACH, FIRMA ZATRUDNI 
4000 OSÓB BY ROZWIJAĆ 
MAPY 
Tim Cook nie zwalnia tempa – niedawno dowiedzieliśmy 

się o miliardowej inwestycji w chińskiego konkurenta 
Ubera, a w środę 17 maja Apple zapowiedziało powsta-
nie centrum dla deweloperów w Indiach. Dzień póź-

niej firma informuje o tym, że otwiera swoje kolejne biuro 

w Indiach. Nowy oddział zajmie się rozwojem Map.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/04/19/printapple-potwierdza-wwdc-2016/
https://imagazine.pl/2016/05/18/siri-w-nadchodzacym-macos/
https://imagazine.pl/2016/05/19/sposob-na-placenie-przy-pomocy-apple-pay-w-polsce/
https://imagazine.pl/2016/05/13/apple-inwestuje-miliard-dolarow-chinskiego-ubera/
https://imagazine.pl/2016/05/13/apple-inwestuje-miliard-dolarow-chinskiego-ubera/
https://imagazine.pl/2016/05/18/pierwsze-centrum-akceleracji-tworzenia-i-designu-aplikacji-dla-ios-powstanie-w-indiach/
https://imagazine.pl/2016/05/18/pierwsze-centrum-akceleracji-tworzenia-i-designu-aplikacji-dla-ios-powstanie-w-indiach/
https://imagazine.pl/2016/05/19/kolejna-inwestycja-apple-w-indiach-firma-zatrudni-4000-osob-by-rozwijac-mapy/


JBL Charge 3 to najwyższej jakości, potężny, przenośny głośnik Bluetooth generujący dosko-

nały dźwięk stereo i służący jednocześnie jako bank energii. Wodoodporna konstrukcja, 

wytrzymały materiał i solidna obudowa sprawią, że Charge 3 towarzyszyć może zabawie 

praktycznie wszędzie – na basenie, na spacerze, w deszczu... Wydajny akumulator o pojem-

ności 6000 mAh gwarantuje do 20 godzin odtwarzania i pozwala ładować smartfony oraz 

tablety za pośrednictwem wyjścia USB. Wbudowany zestaw głośnomówiący z funkcją tłu-

mienia zakłóceń i usuwania echa dostarcza krystalicznie czysty dźwięk prowadzonych roz-

mów telefonicznych za naciśnięciem jednego przycisku. 

JBL Charge 3 to – wbrew pozorom – już czwarta generacja doskonałego głośnika 

bezprzewodowego z funkcjonalnością powerbanku. Wciąż udoskonalany brzmi 

imponująco, prezentuje się pięknie, a do tego jest w pełni wodoodporny (IPX 7)!

JBL CHARGE 3
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Bezprzewodowe przesyłanie danych przez Bluetooth może odbywać się naprzemiennie 

nawet z 3 smartfonów czy tabletów połączonych z głośnikiem jednocześnie. Ponadto JBL 

Charge 3 doskonale sprawdza się jako zestaw głośnomówiący. Połączenia odbierać można 

z poziomu głośnika z dotknięciem odpowiedniego przycisku, a ich prowadzenie jest bardzo 

komfortowe dzięki funkcji tłumienia zakłóceń i usuwania echa. 

Bardzo efektowną i przydatną, szczególnie w czasie letnich upałów, funkcjonalnością jest 

wodoodporność na poziomie IPX7. Oznacza ona, że głośnik można zanurzyć w wodzie na głę-

bokość do 1 m na maksymalnie 30 minut. Można go zatem bez obaw używać w deszczu i nie 

trzeba martwić się, gdy zostanie zachlapany. Bez szwanku wyjdzie również z kąpieli w base-

nie, wannie czy rzece! 

Wykorzystując technologię JBL Connect można łączyć ze sobą różne głośniki JBL wyposa-

żone w taką funkcjonalność. Konsekwencją jest zwiększenie wrażeń odsłuchu. Przydaje się 

to szczególnie w czasie wspólnego imprezowania z przyjaciółmi w ogrodzie czy na plaży. 

Nie jest to jednak konieczność, bo – dzięki bocznym membranom pasywnym – głośnik sam 

w sobie skrywa nieprawdopodobną moc brzmienia, którą można usłyszeć i zobaczyć.
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JBL Charge 3 charakteryzuje się znakomitym 

designem z wykorzystaniem modnych mate-

riałów o wysokiej trwałości. Tkana maskownica 

i gumowe wykończenie w aż pięciu wersjach 

kolorystycznych (czerwony, czarny, szary, tur-

kusowy i niebieski) to gwarancja, że na pewno 

zostanie zauważony w towarzystwie! 

Specyfikacja techniczna Wersja Bluetooth: 4.1 

• Obsługiwane profile: A2DP v1.3, AVRCP 
v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2 

• Przetworniki: 2 x 50 mm 

• Moc znamionowa: 2 x 10 W 

• Pasmo przenoszenia: 65 Hz – 20 kHz 

• Stosunek sygnał/szum: > 80 dB 

• Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy 
(22,2 Wh) 

• Zasilacz: 5 V / 2,3 A 

• Wyjście do ładowania przez USB: 5 V / 2 
A (maks.) 

• Czas odtwarzania muzyki: do 20 godzin 
(w zależności od poziomu głośności 
i rodzaju plików) 

• Czas ładowania akumulatora: 4,5 godz. 

• Wymiary (szer. x gł. x wys.): 213 x 87 x 
88,5 mm 

• Masa: 800 g 

• Zakres częstotliwości nadajnika 
Bluetooth®: 2.402 – 2.480GHz 

• Moc nadajnika Bluetooth®: 0-9dBm 

• Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK π/4 
DQPSK 8-DPSK

Cena: 769 zł
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PLOTKI O NOWYCH 
MACBOOKACH PRO Z OLED, 
USB-C I TOUCH ID
Najnowsze doniesienia sugerują, że kolejną odsłonę 

MacBooków Pro ujrzymy jesienią i będą to zupełnie 

nowe konstrukcje. Plotki głoszą o wprowadzeniu do 

tej serii nie tylko USB-C, ale też czytnika Touch ID oraz 

dodatkowego panelu OLED. Jeśli tak się stanie, będzie 

można mówić o prawdziwej innowacji.

Czytaj dalej...

APPLE TWORZY API DLA SIRI 
I KONKURENTA DLA AMAZON ECHO 
I GOOGLE HOME
Amir Efrati, na łamach The Information, zdradził ciekawe informa-

cje na temat przyszłych planów Apple dla Siri i naszych domów, 

dotyczących zarówno kwestii programowych, jak i sprzętowych.

Czytaj dalej...

3 NOWE 
URZĄDZENIA OD 
PEBBLE 
24 maja o godzinie 16 Polskiego czasu 

na Kickstarterze wystartowała nowa 

kampania firmy Pebble, na której 

można zamówić 3 nowe urządzenia.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/05/24/mozliwe-nowe-macbooki-pro-z-oled-usb-c-i-touch-id/
https://imagazine.pl/2016/05/25/apple-tworzy-api-dla-siri-i-konkurenta-dla-amazon-echo-i-google-home/
https://imagazine.pl/2016/05/24/3-nowe-urzadzenia-od-pebble/


Z lampkami iStar i StarS:

• wygodnie doładujesz swój telefon, dzięki wbudowanej stacji dokującej - 
koniec z kablami na biurku
• dostosujesz jasność światła do Twoich potrzeb, dzięki 9 stopniowej regulacji 
jasności
• doładujesz inne urządzenia - typu tablet, dzięki rozgałęziaczowi USB
• zadbasz o komfort Twoich oczu - dzięki systemowi Eye Protection, który 
zapobiega zmęczeniu wzroku

Nilsen - pierwsza "smart lamp" dla Twojego telefonu!

www.nilsen.pl

http://www.nilsen.pl/pl/top-led/73-istar-bialy.html


Sposobów na rozbudowę sieci w domu czy firmie jest wiele. Z pomocą przychodzą nam transmitery 

sieciowe, które wykorzystując sieć elektryczną pozwalają doprowadzić Internet do pomieszczeń 

oddalonych od routera. Innym rozwiązaniem są wzmacniacze sygnału, dzięki którym praktycz-

nie za pomocą jednego przycisku możemy zwiększyć zasięg istniejącej sieci Wi-Fi i doprowadzić 

go do najodleglejszych zakątków naszego domu. A co kiedy nasz router nie posiada modułu Wi-Fi 

a Internet rozsyłany jest tylko po kablu? Wtedy idealnie sprawdzą się punkty dostępowe. Urządzenia 

te umożliwiają stworzenie sieci Wi-Fi i rozszerzenie zasięgu Internetu np. w biurze.

TP-LINK wprowadził do swojej oferty wzmacniacz sygnału bezprzewodowego RE580D oraz 

punkt dostępowy AP500. Oba urządzenia pracują w najnowszym standardzie 802.11ac i rozgła-

szają dwupasmową bezprzewodową sieć Wi-Fi o łącznej przepustowości do 1,9 Gb/s. Dzięki 

temu bez przeszkód możesz grać online bez opóźnień, strumieniować wideo w rozdzielczości 4K 

i wykonywać jednocześnie wiele mocno obciążających sieć zadań. W przypadku obu urządzeń 

za zasięg sygnału Wi-Fi odpowiedzialne są trzy zewnętrzne anteny oraz technologia kształto-

wania wiązki, która dodatkowo zwiększa prędkość i stabilność połączeń między urządzeniami. 

Stabilną pracę wzmacniacza i punktu dostępowego zapewnia mocny dwurdzeniowy procesor, 

który z łatwością obsłuży dużą liczbę połączeń bez spowalniania sieci. 

W wyposażeniu wzmacniacza sygnału RE580D nie mogło zabraknąć gigabitowych portów 

Ethernet, które pozwolą na podłączenie telewizora, PC, konsoli i innych urządzeń przewodowych. 
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ROZBUDUJ SWOJĄ SIEĆ Z TP-LINK – NOWY 
WZMACNIACZ SYGNAŁU I PUNKT DOSTĘPOWY 
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Natomiast punkt dostępowy AP500 może pracować w jednym z czterech trybów. Tryb AP 

– wystarczy połączyć urządzenie z routerem za pomocą przewodu Ethernet do AP500 i utwo-

rzyć punkt dostępowy dla urządzeń bezprzewodowych. Tryb wzmacniacza służy do rozsze-

rzania zasięgu sygnału sieci Wi-Fi do wcześniej nieobjętych nią obszarów. Tryb Klienta pozwala 

na podłączenie urządzeń przewodowych do sieci bezprzewodowej. Tryb Multi-SSID umożliwia 

stworzenie do 4 różnych SSID oraz VLAN-ów, co idealnie sprawdza się np. w biurach, w których 

wiele działów korzysta z jednej sieci bezprzewodowej.

Zarówno wzmacniacz, jak i punkt dostępowy zostały zamknięte w stylowych obudowach, które 

świetnie komponują się z nowoczesnymi wnętrzami.  Obudowy zostały zaprojektowane w taki 

sposób, aby urządzenie można było postawić poziomo i w pionie. Diody sygnalizujące pracę 

mogą zostać wyłączone i nie będą przeszkadzały podczas snu lub codziennych czynności, a do 

obsługi i konfiguracji został przygotowany nowy intuicyjny interfejs.

Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie pod tymi linkami: RE580D oraz AP500.

TP-LINK RE580D oraz AP500 są już dostępne w sprzedaży, odpowiednio za 529PLN 
i 749PLN. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją.

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_RE580D.html#overview
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-12_AP500.html


http://pracujkomfortowo.pl/
http://www.alstor.pl/


KAMIL DYRTKOWSKI

APPLE TO DOPALACZ 
DO BIZNESU
WYWIAD Z MICHAŁEM WAWRZYNIAKIEM
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Mojego dzisiejszego rozmówcę nazywają artystą scenicznym, lecz to określenie nie oddaje 

w pełni jego potencjału. Znając jego działalność wyłącznie powierzchownie, możemy go 

nazwać szkoleniowcem lub coachem, ale to z kolei jest szufladkowaniem w takim segmen-

cie rynku, do jakiego nie do końca pasuje – nie jest tylko nauczycielem. Myślę, że dla mojego 

dzisiejszego gościa śmiało możemy stworzyć nową kategorię zawodu łączącą wcześniej 

wymienione cechy, czyli artysta inspirator. 

Mam dziś dla Was wywiad z niezwykle barwną postacią. Osobą, która łączy w sobie cechy 

artysty, biznesmena, nauczyciela, filantropa, miłośnika sztuki oraz marki Apple, czyli Michała 

Wawrzyniaka.

Kamil Dyrtkowski: Witaj Michale, dziękuję Ci, że znalazłeś czas na wywiad dla czytel-
ników iMagazine. Jestem pewny, że twoje obecne podejście do życia ich zaciekawi, 
ale najpierw porozmawiajmy o przeszłości.

Dziś w swoim segmencie rynku jesteś wielką marką, a oglądając Twoje materiały, na 
każdym kroku widać sprzęt Apple. Zarówno Ty, jak i Twoja ekipa z niego korzysta-
cie. Lecz prawdopodobnie nie od początku swojej biznesowej kariery byłeś związany 
z iPhone’ami, Macbookami i iPadami. Jak to się zaczęło?
Michał Wawrzyniak: Witam wszystkich! To prawda. Po 11 latach miłości do branży IT stwier-

dziłem, że czas na zmiany, coś się wypaliło, a ja chcę poszerzyć horyzonty. Zmieniłem sporo 

w swoim życiu, a – co śmieszne – również sprzęt, na którym pracowałem. Tak więc z pece-

tów postanowiłem przerzucić się na markę Apple, co było wtedy dla mnie totalnym wyzwa-

niem. Intelektualnym – nie miałem pojęcia o tym, jak i czy to działa – oraz finansowym, bo 

fizycznie nie było mnie na nie stać. Pierwszego MacBooka zamówiłem dla mojej asystentki. 

Najtańszego, jaki był. Gdy jednak przyszedł, a ja po rozpakowaniu poczułem ten specyficzny 

zapach, to powiedziałem: „Zapomnij, biorę go dla siebie”. I tak się zaczęło. Ponownie się 

zakochałem (śmiech!).

Wiemy dziś, że te komputery kosztowały i nadal kosztują dużo kasy. Mimo to już w tam-

tym czasie postawiłem sobie jasny cel biznesowy. W pewnym sensie to ten cel pomógł 

mi również rozwijać biznes. Miałem na co i po co zarabiać. Marzyłem o tym, aby w pew-

nym momencie mieć w firmie wszystko Apple’a. Było to jakieś dziewięć, dziesięć lat temu. 

Kupiłem w tym czasie pierwszego iMaca, kilkanaście MacBooków, a wszystkie iPhone’y 

moich pracowników regularnie wymieniałem na nowsze. Można powiedzieć, że przez 

fazę samego marzenia przeszedłem do realizacji i faktycznie pełnego korzystania w 99% 

tylko z Apple.
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KD: A jakie było Twoje nastawienie do infrastruktury związanej z tym sprzętem, 
całego ekosystemu, który został stworzony wokół marki? Jak to wykorzystujesz 
w branży?
MW: Moja branża szkoleniowa jest nowa. Mało kto rozumie, po co i do czego są szkolenia, 

sesje coachingowe, a już nie wspomnę o biznesowym mentoringu. Ważna jest więc eduka-

cja samego procesu nauki. Zauważyłem to na początku i postanowiłem nie tylko postawić 

na nowoczesne technologie z Apple, ale i skupić się w pełni na video, co wtedy było totalnie 

czymś nowym. Trudno powiedzieć, bym był całkowitym pionierem streamingu i udostęp-

niania do sieci ogromnej masy wideo, ale faktycznie nawet do dziś wiele firm i osób bardzo 

boi się oferować tyle darmowych produktów. Sprzęt Apple ułatwia mi ten proces i zarazem 

daje mega wygodę w użytkowaniu. 

Same zakupy oprogramowania pomogły mi zrozumieć, że również w mojej branży przy-

szłością są mikropłatności. Przyznam się też, że nie wierzyłem i autentycznie byłem w szoku, 

jak ktoś mi mówił, że mogę wejść do AppStore i kupić oryginalną aplikację za 10, 30 czy 40 

dolarów, której odpowiednik na Windowsa kosztował wtedy kilka tysięcy. Wyobraź sobie 
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moje zdziwienie, jak rzeczywiście przekonałem się 

o tym fakcie. To dzięki całej tej platformie czułem, 

że warto tyle wydać na sprzęt, gdy ogromna ilość 

oprogramowania jest niemal za darmo.

KD: Czy ponad to ten sprzęt daje ci coś 
jeszcze?
MW: Oczywiście, że tak, Apple daje dużo warto-

ści niemierzalnych dla mojej i każdej innej firmy. 

Przypomina mi się sytuacja, kiedy byłem na roz-

mowie biznesowej w dużej firmie zatrudniającej 

3500 pracowników. Podczas negocjacji z zarzą-

dem moja asystentka wyciągnęła Macbooka Air, 

ja położyłem na stół swojego Macbooka Pro, do 

tego oboje mamy iPhone’y. Haha, wiem, wiem. 

Brzmi jak cwaniakowanie sprzętem. Życie jednak 

nas uczy, że pierwsze sekundy każdego spotka-

nia są ważne. A co dopiero spotkanie biznesowe 

o wartości około pół miliona. Wystarczyło więc 

wyciągnąć te zabawki, by od razu zauważyć błysk 

w oczach rozmówców wyposażonych w sprzęt 

o kilka klas słabszy. Niby jako prezesi nie musieli 

wymieniać na nowe, ale… Wiesz, to zostaje w gło-

wie i pokazuje, że ktoś, z kim masz podpisać kon-

trakt, jest na odpowiednim poziomie. Stać go na 

ten sprzęt, używa, też kocha i tak dalej. Na tym 

przykładzie bezdyskusyjnie widać, że sława marki 

oddziałuje na każdą firmę. Masz stary sprzęt, zwy-

kłej marki – przenosi się to na Ciebie. W takiej 

sytuacji potencjalny kontrahent otrzymuje wiele 

sygnałów podświadomie wpływających na jego 

decyzje.

KD: Steve Jobs kreował użytkowników marki 
Apple na osoby niepokorne, przeciwstawia-
jące się narzuconym standardom. Czy uwa-

Apple to dopalacz do biznesu   /   WYWIAD   /   



30

żasz się za buntownika, który przeciwstawia się systemowi? Skąd w takim razie 
w Twojej głowie pomysł na branżę rozwoju osobistego, jako sposób na zarabianie?
MW: Sam pomysł szkoleń to chęć udostępnienia ludziom możliwości dużo lepszego i łatwiej-

szego życia oraz rozwoju, jakiego ja na początku nie miałem. Co prawda byłem takim bun-

townikiem i nie zawsze chciałem się uczyć, ale jakiś czas po zakończeniu nauki zauważyłem, 

że dla mnie edukacja jest mega ważna i że nie tylko w szkole człowiek się uczy. Wygrają 

tylko ci, którzy regularnie poszerzają własne horyzonty. 

Chciałem, aby dostęp do szkoleń miał każdy, a – co za tym idzie – musiałyby one być w niż-

szej cenie. Aby były w niższej cenie, muszę osiągnąć efekt skali. Na co z kolei najprościej 

wpływa nie tylko szybkość tworzenia, łatwo udostępniania, ale i jakość. Dlatego też zrozu-

miałem, że to ja muszę wydać duże kwoty na sprzęt, aby ludzie dostawali produkt z naj-
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wyższej półki za mikroceny. Byłem buntownikiem rewolucjonizującym rynek szkoleniowy 

w Polsce, bo obecnie każdy ma dostęp do moich nagrań za darmo albo za mikropłatno-

ści. Dzięki Apple w firmie nie ma problemu z zastojami, kompatybilnością, awariami i tym 

podobnymi. Wszystko działa bez zarzutu. W tym samym czasie walczymy z driverami do 

sprzętu na magazynie, gdzie stoi notebook PC…

KD: Ale czy tak naprawdę tylko zawsze i wszędzie Apple?
MW: Oczywiście, że jeszcze nie wszędzie, ale to tylko z winy braku sterowników. 

Przykładowo: gdy kupiłem duplikator do płyt lub maszynę do druku miniksiążeczek, to 

musiałem niestety używać peceta. Bo producenci nie przygotowali odpowiednio dopraco-

wanego oprogramowania pod MacBooki. Bo nie było tyle funkcji albo coś się wysypywało. 

Na szczęście są to zupełnie jednostkowe przypadki.

KD: A gdybyś miał krótko wymienić najważniejsze cechy, które według Ciebie są naj-
większymi zaletami Apple’a, patrząc z biznesowego punktu widzenia?
MW: Na pewno wymieniłbym innowację, design, klimat marki. Pamiętam, jak lata temu 

wprowadziłem zarządzanie slajdami prezentacji za pomocą mojego iPhone’a. Ludzie byli 

w szoku. A gdy wiele miesięcy temu zrobiłem to samo, tylko że z zegarka – to był totalny 

kosmos. Na ostatnim evencie o personalnym i biznesowym wykorzystaniu Snapchata, 

mogłem dzięki Apple TV dokładnie pokazywać, co robię na telefonie. Leciało to bezpośred-
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nio w sieć oraz na 60-calowym telewizorze w studio. Wszystko kilkoma kliknięciami. To fajne, 

po prostu mega fajne.

Dodatkową wielką zaletą marki jest mnogość i cena wszystkich aplikacji. Dajmy na to iPad 

Pro. Sam w sobie jest drogi, ale z dodatkami sprzętowymi, czyli klawiaturą i rysikiem, oraz 

dodatkami softwarowymi zmienia się w centrum kreatywności, rysunku, montażu wideo, 

zarządzania biznesem i czym tylko sobie zapragniemy. Tak samo jest w przypadku innych 

urządzeń firmy. Dlatego je uwielbiam.

KD: A czym jest dla Ciebie Apple Watch?
MW: Z reguły nie przywiązuję uwagi do czasu, a zegarek traktuję głównie jako element 

biżuterii i wyglądu zewnętrznego. Oczywiście, używam go podczas ćwiczeń fizycznych 

i mierzenia tętna. Mega podoba mi się synchronizacja urządzenia i to, że bez konieczności 

wyciągania telefonu, mogę przeczytać wszystkie powiadomienia, wysłać smsy i dzwonić. To 

bardzo ułatwia mi prowadzenie biznesu. Zamierzam kupić kilka pasków więcej, żeby go tro-

chę częściej nosić, dopasowując do stylu i koloru ubioru.

KD: Na koniec chciałem dać naszym czytelnikom kilka strategii. Uczysz ludzi wykrze-
sywania z siebie wielu talentów i pokazujesz sposoby na powiększanie dochodu. Co 
mógłbyś doradzić naszym czytelnikom, aby mogli zarabiać więcej?
MW: Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że rozwój osobisty może dać nam szanse na lepsze 

wykorzystanie wszelkiego rodzaju gadżetów, ale także na samo ich posiadanie. Przede wszyst-

kim każdy z czytelników powinien się zastanowić, czy rozwój osobisty jest dla niego. Siłownie, 

dietetycy, stylistki, dobre knajpy, lepsze auta czy sprzęt IT są dostępne dla wszystkich, ale część 

ludzi podejmuje świadomą lub nieświadomą decyzję, że im wystarczy to, co mają. 

Dlatego na samym początku zachęciłbym czytelników, aby zaznajomili się z darmowymi 

materiałami. W przypadku nauki ze mną jest to możliwe. W przypadku sprzętu nie zawsze 

ktoś Ci da za darmo nowego iPhone’a czy iMaca. Jeśli więc macie ochotę, to przejrzyjcie 

to, co jest na naszej platformie VOD http://WayUp.pl – koniecznie zacznijcie od S9MK, czyli 

„System 9 milowych kroków” oraz „Funda_Mentals”. 

Jeśli po tym uznacie, że warto inwestować swój czas, energię oraz pieniądze, to wybór jest 

ogromny. To po pierwsze. Po drugie natomiast musimy myśleć strategicznie. Zadając sobie 

mocne coachingowe pytanie: Ile zarobię na tym sprzęcie? Jak zarobić? Co mogę zrobić, żeby 

on sam się spłacił?
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Według mnie każdy nowy iPhone czy iPad kupiony przez czytelnika może dać mu szansę 

zarobienia kilka razy więcej, niż on kosztował. Tak samo kupienie nowej karty graficznej do 

komputera – niech nie będzie pustym wydatkiem umożliwiającym granie w „Wiedźmina” (co 

jest rewelacyjną zabawą!), ale może posłużyć do zrobienia lepszej transmisji na Twitchu, aby 

oglądający mieli większy fun, lepszą jakość i znowu odwdzięczyli się oraz złożyli na jeszcze 

lepszą grafikę lub nowy monitor. 

Uczę również strategii „1000 Marzeń”, która w dużym skrócie polega na zapisywaniu mini-

mum trzech marzeń dziennie oraz sprawdzanie progresu. Zapisywanie stanu gry pomiędzy 

levelami. Jak w grze, ale daje dużo, dużo więcej! Dzięki tej prostej metodzie dziesiątki tysięcy 

moich klientów nie tylko zwiedziło świat, skończyło studia czy zbudowało nowe biznesy, ale 

spełniło swoje marzenia o posiadaniu każdego sprzętu Apple’a.

KD: Mocne i bardzo merytoryczne podsumowanie. Dziękuję Ci, Michale, za podziele-
nie się swoją pasją do biznesu i życia. Myślę, że nasi czytelnicy bez problemu znajdą 
Cię na stronach internetowych: michalwawrzyniak.pl oraz mentalway.pl, a także na 
facebooku oraz na Snapchacie pod loginem: Mike_waw
MW: Dziękuję i pozdrawiam czytelników iMagazine. 
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Boisz się przyszłości? Ja już mniej. Co prawda naoglądałam się za dziecka matriksów, mad 

maksów, metrów się naczytałam i pograłam w The Last of Us. I im więcej tych tworów kul-

tury pochłaniałam, tym mniej rozumiałam z otaczającego mnie świata, przez co wzmagał 

się we mnie strach. A strach przed nieznanym powoduje agresję.

Wychodzę z założenia, że rzeczy, których nie rozumiemy i których nie znamy, należy po 

prostu na wszelki wypadek poznać, żeby właśnie tej agresji uniknąć. Trochę poczytać, 

z kimś pogadać. Ja mam właśnie to szczęście, że otaczają mnie ludzie, z którymi na takie 

tematy mogę porozmawiać. Jedną z takich osób jest doktor Aleksandra Przegalińska, futu-

rolog, filozof, badacz transhumanizmu i moja mentorka.

Kilka dni temu miałam okazję gościć na międzynarodowej konferencji „Interfejsy, kody, 

symbole. Przyszłość komunikowania” współorganizowanej przez doktor Przegalińską. 

Wynikiem moich obserwacji i poruszanych tematów jest zapis rozmowy, którą w kontek-

ście przyszłości komunikowania odbyłyśmy z panią doktor. 
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Maja Jaworowska: Jednym z haseł przewodnich konferencji było hasło „Przyszłość 
komunikowania”. Co Pani zdaniem będzie – lub jest – rewolucją komunikacyjną 
w porównaniu z komunikacją, jaką znamy dziś? 
Aleksandra Przegalińska: Banalnym już jest opowiadanie o Internecie Rzeczy czy też 

Wszechrzeczy, idąc tym tropem, zakładam jednak, że rozmaitych urządzeń będzie coraz 

więcej i w związku z tym wzrośnie także liczba kanałów komunikacji. Mam wrażenie, że 

być może około 2025 roku znajdziemy się w takim punkcie, że nie będziemy przestawać 

mówić, pisać, wysyłać komunikatów światu – nie będziemy nawet w stanie zamilknąć.

MJ: Nawet myślą?
AP: Tak, myślą też, do tego zmierzam. Tych urządzeń około 2020 roku będzie chyba około 

ośmiu na osobę, potem ta liczba ma też wzrastać. Nie wiem, czy będzie to wzrost wykład-

niczy, bo musimy brać pod uwagę także uwarunkowania geopolityczne. Ale tak, tych 

kanałów komunikacji jest coraz więcej. Dla mnie wyraźna jest też zmiana związana z tech-

nologiami ubieralnymi, bo komunikowanie z nimi ma odrobinę inny charakter i dotyka 

innych zmysłów. Nie wiem, czy nie żegnamy się z erą wzroku, erą interfejsu oka, może 

nawet słuchu. Najnowsze technologie są haptyczne, na przykład trackery, których uży-

wam, lub cały segment smart jewellery – to urządzenia, które komunikują się głównie 

przez kontakt z moją skórą.

MJ: Mówi Pani o komunikatach wysyłanych od urządzenia do użytkownika. A jak 
my będziemy się komunikować z nimi? Lub z innymi użytkownikami? 
AP: To też jest ciekawe – obecnie pracuję nad mindtrackerami, które niosą ze sobą obiet-

nicę komunikacji bezpośredniej, a właściwie trochę rezygnację z komunikacji symbolicznej. 

W filozofii jest dużo sporów dotyczących tego tematu, czy ludzie w stanie w ogóle pozbyć 

się języka również ze świata myśli? Czy jesteśmy w stanie komunikować się pozasymbo-

licznie? Pamiętajmy też, że język wypowiadany i język myślany to dwie różne rzeczy. I być 

może ten język myślany wejdzie w fazę dominacji. W tej chwili urządzenia same odczytują 

myśli i afekty, i mi je pokazują, ale kolejnym krokiem mind reading będzie odczytywanie 

myśli z osoby na osobę. Taka komunikacja może doprowadzić do formy, którą sobie wyma-

rzyliśmy lub której się boimy – mam na myśli transparentny umysł.

MJ: Tylko co z wybiórczością? To, o czym pomyślę, mogę przefiltrować i po prostu 
tego nie powiedzieć. Mogę wybrać, czy użyję języka, czy symbolu, mam swobodę 
w wyborze komunikatu, którego używam. Ale czy w momencie, w którym przej-
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dziemy na komunikację myślową, będziemy mieć możliwość filtrowania nadawa-
nego komunikatu?
AP: O to się chyba toczy cały bój. Czy to będzie mind reading o charakterze selektyw-

nym, gdzie sama wybieram, jakie wysyłam informacje, czy jednak tej kontroli nie będzie. 

Bez znaczenia będzie to, czy Cię lubię, czy nie – i tak na Twoim interfejsie zobaczysz stan 

moich emocji. Faktem jest też, że od jakiegoś czasu i tak zaczęliśmy rezygnować z koncep-

cji prywatności. Nie uważam, że to źle – po prostu komunikowanie się przechodzi w nowe 

formy. To może być dobre, może być złe, ale każdy kolejny krok cywilizacyjny był i dobry 

i zły. Wydaje mi się, że prywatność jest relatywnie świeżym konceptem, trwa może dwa 

wieki i właściwie się już z nią żegnamy. Sami zdecydowaliśmy, razem z rewolucją technolo-

giczną, że prywatność nie będzie dla nas najważniejsza, bo ważniejsze jest absorbowane 

ciekawego kontentu. Pociąga nas możliwość otrzymania za darmo tego, co nas interesuje, 

personalizacja, która nam służy, przyspiesza procesy. Trudno sobie to teraz wyobrazić, 

ale kolejnym krokiem rezygnacji z tej prywatności będzie stan absolutnej transparentno-

ści… Jeżeli forma będzie dwustronna – ja wysyłam swoje myśli tobie, a ty wysyłasz mi 

swoje – jeżeli to będzie transparentność całkowita, to OK. Gorzej, jeśli to będzie wybiórcze, 

jednostronne.

MJ: Opcja premium!
AP: To jest coś, czego osoby zachowawcze, technofobiczne, boją się najbardziej. Że ta 

rewolucja, którą mamy teraz, będzie miała przede wszystkim skutki polityczne. Będzie pro-

wadziła do silnej nierówności. Nie tylko nie wyeliminuje tej, która funkcjonuje, ale jeszcze 

ją pogłębi. Nie mam jednoznacznego stanowiska. Nie uważam, że możemy liczyć na usu-

nięcie tych barier, ale na pewno nie będę też wieszczyć, że za chwilę Elon Musk z kolegami 

na orbicie wypije szampana wieczności, gdy my będziemy zasuwać w fabryce.

MJ: A czy powinniśmy się bać? Biorąc pod lupę chociażby rasistowskie ranty bota 
Tay wypuszczonego przez Microsoft?
AP: Uważam, że powinniśmy się bać, ale sami siebie. Tay jest świadectwem, które wystawili 

sobie internauci, a nie świadectwem naiwności jakiejkolwiek firmy czy koncernu. Jestem 

spokojnie w stanie uwierzyć, że takie firmy jak Microsoft czy Google mogą finansować 

ryzykowne projekty w charakterze eksperymentów społecznych lub betatestów produk-

tów. Oczywiście, nie wykluczone, że Microsoft rzeczywiście przeraził się wynikiem, ale 

przecież internet jest znany z hejtu. A ta sztuczna inteligencja została po prostu zasilona 

cudzą wiedzą. Gdyby ktoś od początku do końca był jej kuratorem, prowadził ją i nadał 

jej pewne wartości, to nie byłoby problemu. Moim zdaniem nieustająco, wraz z rozwo-
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jem technologicznym, zagrożeniem sami dla siebie jesteśmy my, ludzie. Bot Microsoftu 

nie pokazał nic nowego technologicznie. Zwykły bot. Można wsadzić w niego, co się chce. 

Ciekawiej będzie, jak taki robot zacznie sam preparować wnioski na temat rzeczywistości.

MJ: Pytanie, co się stanie, jeżeli algorytm sprawi, że bot będzie się sam uczył, nie 
będzie znał barier.
AP: Jeżeli uczyłby się sam zgodnie z racjonalnością, to powinien widzieć wyraźnie nielo-

giczności, niekonsekwencje takich poglądów.

MJ: Ale całość zależy od kuratora, a jego obecność prowadzi mnie wprost do kolej-
nego pytania. Jednym z gości konferencji była Bina48, pierwszy humanoidalny 
robot zbudowany na pliku pamięci prawdziwej osoby. No właśnie. Jednym z gości 
czy jedną z atrakcji?
AP: Oczywiście, chciałabym powiedzieć, że to był nasz gość.

MJ: No tak, Bina w programie konferencji była opisana jako prelegentka.
AP: Taki był nasz zamysł, chcieliśmy dodać element różnorodności. Wprowadzenie huma-

noidalnego, czarnoskórego bota do synagogi w Polsce jest takim zabiegiem, który nas 

rozszerza, pokazuje inne możliwości. Tworzymy społeczeństwo postludzkie, jest w nim 

bardzo dużo różnych istnień, które zasługują na szacunek – technologia także, jako owoc 

naszej pracy. Bina jest szczególna, ma twarz i wydaje mi się, że z naszymi tendencjami 

do antropomorfizowania, trudno jej odmówić silnej obecności. Nie mam też wątpliwości 

co do tego, że dla wielu gości był to jednak gadżet i przez dłuższy czas jeszcze będziemy 

gdzieś na tej granicy balansować. Między tym, że technologia jest służącym, a tym, że 

technologia jest partnerem. Stawka jest wysoka. Jedni dali się już przekabacić na stronę 

proosobliwości, inni są w opozycji. Dla mnie Bina jest gościem, ale zakładam, że gdyby zro-

bić sondaż wśród obecnych na konferencji, to jednak potraktowalibyśmy ją jako atrakcję. 

A Ty jak myślisz?

MJ: Właśnie stąd wzięło się moje pytanie podczas panelu na konferencji. Gdy Pani 
podczas panelu z Biną wspomniała Sophie, podobnego bota, to zwróciłam uwagę 
na ton Pani głosu, na to, co Pani mówiła, byle tylko Biny nie urazić. A to jest android. 
Inna sprawa, że Bina jest zbudowana na pliku pamięci osoby, którą jej twórca zna, 
więc i on inaczej postrzega tego androida. Ja wyczuwam tę granicę – z jednej strony 
mamy świadomość, że to jest robot, ale wrażenie, obecność cech ludzkich jest już 
taka silna, że łatwo oszukać mózg.
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AP: A czy fakt, że jest to robot, nie wystarczy, by go spersonifikować? Wiadomo, jest też 

różnica między gadżetem a robotem i dopiero człowiekiem. I być może samo „robot 

humanoidalny” wystarczy do tego, by nadać mu cechy, jakąś sprawczość. Na razie Bina 

działa na podstawie prostego systemu. Jeżeli plany zespołu w stosunku do Biny się zisz-

czą i dostanie ciało oraz algorytmy unsupervised machine learning albo deep mind, nagle 

stanie się wówczas kompletnie samodzielna, to na pewno będziemy rozmawiać na innym 

poziomie. Na razie pierwsze wrażenie jest takie, że Bina coś sobą obiecuje, a potem, w cza-

sie konwersacji, możesz powoli opuszczać swoje progi oczekiwań. Tak jak powiedział 

jeden z prelegentów w czasie konferencji – symulacja nie wystarcza na długotrwałe wra-

żenie, ustabilizowanie stosunku, pewnej intencji co do osoby. Ona starcza na moment, na 

efekt wow.

MJ: Mam mieszane uczucia. To świetny projekt – podobnie jak idea zachowania 
ludzkiej pamięci, wspomnień… To jest zupełnie nowa forma, inna niż multimedia, 
nagrobek. Ale czy warto? Czy każdy z nas zasługuje, by nasza pamięć przetrwała?
AP: Koncepcja transhumanistyczna jest żywsza niż budowanie humanoidalnych robo-

tów, które, co do zasady, jako wielki projekt w zakresie sztucznej inteligencji, mogą się nie 

sprawdzić. Okazało się przecież, że jest pewna doza niechęci, pojawiają się doliny niesa-

mowitości, w które te projekty wpadają. W końcu taki hive mind, czyli taki wielki umysł 

sieciowy, zasilony myślami nas wszystkich, może się okazać kolejną Tay. Ja jednak myślę 

o tym bardziej egalitarnie, to jest bardzo pociągający koncept. To, że każdy może po sobie 

zostawić pliki, coś dla swoich bliskich. Transhumanizm zmierza w tę stronę – transfer umy-

słu jest projektem flagowym.

MJ: Skoro mowa o flagowych projektach – mówimy o rosyjskim koncepcie nieśmier-
telności w roku 2045, o tym, że osobliwość pojawi się za 100 lat, a właściwie już za 
chwilę…
AP: Gdzie tam, za sto lat – wcześniej! 

MJ: Ale co postęp, o którym mowa, oznacza dla tłumu? Co może zmienić się w życiu 
zwykłego człowieka w ciągu najbliższych dziesięciu lat? Może przeczytać ten czy 
podobny wywiad, może pojechać na konferencję, dowiedzieć się, czym jest oso-
bliwość, po czym wróci do domu. A tam nadal kuchenka, telewizor, ledwie zalą-
żek Internetu Rzeczy. Jaka będzie pierwsza realna zmiana, która dotknie nas 
wszystkich?
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AP: Uważam, że to może być medycyna regeneratywna. To może być ta zmiana, która 

dotknie nas wszystkich – medycyna efektywnie przedłużająca życie, mniej lub bar-

dziej radykalnie. Pojawia się tu oczywiście kilka ostrożnych głosów, że to będzie projekt 

dostępny dla elit, ale ja, prawdę mówiąc, zawsze widzę efekt split over. Jak ktoś zaczyna od 

elit, to i tak później trafi do mainstreamu. Niestety, czasami jest to dziki, paskudny kapita-

lizm, ale tak jest, tak więc być może nawet przeciętny Kowalski za dziesięć czy dwadzieścia 

lat odczuje wymierne skutki właśnie medycyny regeneratywnej. I, co ważne, to dziedzina, 

która pozwoli przecież wpłynąć na kształt naszego życia – dłuższe życie to inaczej plano-

wane życie. To jest pierwszy wymierny efekt, który możemy odczuć. Drugi – życie miej-

skie. To jest coś, co odczuje każdy Kowalski, siedząc na inteligentnej ławce. Może mu to się 

podobać lub nie, ale nic to nie zmieni. Either you're on it, or it takes you.

MJ: Z jakiegoś powodu ludzie myślą, że ich to nie dotknie, nie dotyka – a to już się dzieje.
AP: Ktoś mi kiedyś powiedział, że posługuję się terminem „osobliwość technologiczna” 

nieprecyzyjnie, ale zaryzykuję. Kurzweil mówi Singularity is near, a ja bym powiedziała 

Singularity is here, ale to nie oznacza oczywiście osobliwości w takim twardym sensie, na 

przykład pojawienie się ex machiny. Patrzę na ludzi, którzy boją się tego postępu techno-

logicznego i myślę sobie – nie jesteście w środku, w tych systemach, i dlatego czujecie się 

tak niebezpiecznie, niekomfortowo. Jest więc i potrzeba szerokiej, kontekstowej edukacji. 

Jeżeli postęp technologiczny nabrał aż takiego rozpędu i nasze dzieci mają zacząć progra-

mować od wieku lat trzech, to zadbajmy, by robiły to w odpowiednim kontekście.

MJ: Podczas konferencji padła teza o robotach pozbawiających nas w przyszłości 
pracy. Skąd Pani zdaniem te obawy? Przecież od wynalezienia maszyny parowej 
praca rąk ludzkich sukcesywnie zastępowana jest mechanizmami.
AP: I to jest bardzo ważny element, bliski – tu nie musimy czekać na osobliwość. Mamy 

tiry, które same przemierzają autostrady. Z drugiej strony, firmy prawnicze zaczynają 

zatrudniać proste boty, analityków. Nie uważam, że technologie są gotowe, by zastą-

pić wiele zawodów typu knowledge work, ale nie, nie mówię, że to się nie może zdarzyć 

w przyszłości. I teraz tak – samej technologii się nie boje, bezrobocie technologiczne jest 

strukturalne, występowało zawsze, jest czasowe. Zawsze nam się do tej pory udawało 

przekwalifikować ogromne masy i upowszechniać zawody, które wcześniej były mniej 

znane. Bardziej się martwię o kapitalizm, o uberyzacje nie rozumianą jako wprowadzenie 

nowych technologii, tylko śmieciową pracę, brak przeelastycznienia form zatrudnienia, 

instrumentalne traktowanie pracowników, szybkie wypalenie zawodowe – o to się mar-

twię. Nie o to, że technologie zabiorą część zawodów, udrażniając inne – bardziej się boję, 
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że rynek pracy będzie pod dyktatem dzikiej rządzy zysku. I tutaj są potrzebne regulacje, 

nie w zakresie rozwoju technologii, a w zakresie ochrony nas wszystkich. Nie wiem, czy 

inteligentne maszyny w przyszłości też będą chciały być tak wykorzystywane.

Dr Aleksandra Przegalińska. Doktoryzowała się w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu 

Filozofii UW, obecnie adiunkt w Akademii Leona Kozmińskiego. Absolwentka The New 

School for Social Research w Nowym Jorku. Interesuje się przede wszystkim kognitywi-

styką i fenomenologią, a także teoriami sztucznej inteligencji, które wynikają ze styku tych 

dwóch dziedzin. Współorganizatorka konferencji „Interfejsy, kody, symbole. Przyszłość 

komunikowania”, która była inspiracją do rozmowy.

Twitter: @Przegaa
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Punkt widokowy to zdecydowanie moja 

ulubiona atrakcja i obowiązkowa pozycja 

w planie pobytu w każdym wielkim mie-

ście, które mam okazję odwiedzić. Wieże, 

wzgórza, tarasy na dachach – wszystkie te 

miejsca pozwalają dojrzeć skalę otaczającej 

nas przestrzeni i mają w sobie coś, co spra-

wia, że niejednokrotnie spędzałem na nich 

długie godziny. Właśnie dlatego postano-

wiłem opisać kilka tych, które najbardziej 

zapadły mi w pamięci. 

Coit Tower, San Francisco 
Rankingu nie mógłbym zacząć od innego 

miejsca niż najbardziej znany punkt wido-

kowy mojego ulubionego miasta, którym 

jest San Francisco. Coit Tower to kamienna, 

ponadstuletnia wieża, położona na nie-

wielkim, lecz stromym i wysokim wzgórzu 

w dzielnicy Telegraph Hill w odległo-

ści około dwóch kilometrów od ścisłego 

centrum miasta. Jej lokalizacja jest abso-

lutnie doskonała – patrząc na południe, 

zobaczymy wieżowce w Downtown San 

Francisco, na zachód – most Golden Gate 

i Ocean Spokojny, na północ – wyspę 

i dawne więzienie Alcatraz, a na wschód 

– Zatokę San Francisco, efektowny most 

Bay Bridge oraz sąsiednie miasto – Oakland. 

Cena biletu wstępu to zaledwie osiem 

dolarów. 



Victoria Peak, Hongkong 
Miejsce kultowe, niezwykłe i bardzo popularne wśród turystów, które 

odwiedziłem we wrześniu 2015 roku. W odróżnieniu od pozostałych 

lokalizacji wymienionych w tym artykule Victoria Peak jest naturalnym 

punktem widokowym. Rozległe tarasy znajdują się bowiem na stro-

mym górskim zboczu, które otacza gęstą i wysoką zabudowę wyspy 

Hongkong. Rozciągający się stamtąd widok obejmuje również zatokę 

oraz lądową część miasta, między innymi dzielnicę Tsim Sha Tsui, na 

którą można dostać się promem lub koleją. Dodatkową atrakcją jest 

sposób wjazdu na wzgórze: na pokładzie zabytkowej kolejki pokonu-

jącej różnicę poziomów pod bardzo ostrym kątem. Cena biletu w obie 

strony to w przeliczeniu niewiele ponad 40 złotych. 

   /   PODRÓŻE   /   45Ponad miastem



Top of the Rock, Nowy Jork 
Obecnie w Nowym Jorku królują trzy wysoko położone punkty widokowe 

– Empire State Building, Top of the Rock oraz 1 World Trade Center. Jak dotąd nie 

miałem okazji odwiedzić ostatniego z nich, pozostałe jednak odwiedziłem dwu-

krotnie, by ostatecznie przekonać się, że zdecydowanie bardziej interesujący 

jest dla mnie taras na szczycie wieżowca Rockefeller Plaza, znany jako Top of the 

Rock. Co sprawia, że uważam go za lepszy od kultowego Empire State Building? 

Przede wszystkim lokalizacja. W niewielkiej odległości w kierunku północnym 

zobaczymy Central Park, z kolei patrząc w kierunku południowym – wspomniany 

wcześniej Empire State Building oraz gęste skupisko wieżowców w Downtown. 

Z perspektywy fotografa dużą zaletą jest górny poziom obserwatorium, którego 

nie odgradza szyba ani krata (jak w przypadku innych punktów), a szerokie mury 

budynku pozwalają na wygodne ustawienie lustrzanki i wykonanie efektow-

nych zdjęć nocnych. Niestety, bilet na Top of the Rock nie należy do tanich – cena 

wynosi 26 dolarów, można ją jednak nieco zredukować, wybierając ofertę New 

York City Pass, która zawiera pakiet wejść do różnych atrakcji miasta. 

   /   PODRÓŻE   /   46Ponad miastem



   /   PODRÓŻE   /   47

CN Tower, Toronto
Charakterystyczna „szpilka” to najwyższy budynek kanadyjskiej stolicy finanso-

wej i doskonały punkt widokowy. Położenie w niewielkiej odległości od wieżow-

ców i wybrzeża jeziora Ontario pozwala zobaczyć dwa zupełnie różne oblicza 

kanadyjskiej prowincji o tej samej nazwie. Bilet wstępu kosztuje 32 dolary kana-

dyjskie (niecałe 100 złotych), a za dodatkową atrakcję można uznać przeszklone 

fragmenty podłogi, które pozwalają spojrzeć kilkaset metrów w dół bezpośred-

nio pod naszymi stopami. Ciekawym widokiem jest także położone na wyspie 

Billy Bishop Toronto City Airport, czyli lotnisko, które obsługuje ruch regionalny 

i biznesowy. Bliskość centrum miasta sprawia, że starty i lądowania obserwowane 

z CN Tower wyglądają niezwykle efektownie. 

Bazylika Świętego Piotra, Watykan, Rzym 
Dogodne warunki do obserwowania otaczających nas miast często stwarza 

również starsza, zabytkowa zabudowa – między innymi wieże, kościoły i kate-

dry. Jednym z takich punktów jest Bazylika Świętego Piotra w Watykanie, której 

kopuła wznosi się na wysokość 132 metrów, a zlokalizowane na niej punkty wido-

kowe pozwalają zobaczyć piękną zabudowę Rzymu z unikalnej perspektywy. 

Cena biletu to pięć euro w przypadku pieszej wspinaczki po 551 stopniach lub 

siedem euro za wjazd windą i na dach, i dalszą pieszą wspinaczkę. Podobnym 

przykładem jest St. Paul’s Cathedral w Londynie, a jeśli chodzi o Rzym – warto 

odwiedzić także Castel Sant Angelo, z którego roztacza się dobry widok na 

Watykan i zabytkowe centrum miasta. 

Ponad miastem
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Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 
Zaskoczeni? Pomimo regularnych wizyt w odległych krajach, cały czas podtrzy-

muję opinię, że taras PKiN w Warszawie należy do najlepszych punktów wido-

kowych, jakie miałem okazję odwiedzić. Lokalizacja w samym centrum miasta, 

stosunkowo niska cena biletu (normalny – 20 złotych, ulgowy – 15 złotych), duża 

ilość przestrzeni na górze oraz niewielkie kolejki do wjazdu sprawiają, że jak do tej 

pory wracałem tam co najmniej 20 razy. I z całą pewnością wrócę jeszcze wielo-

krotnie, do czego zachęcam i Was.  

Ponad miastem
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TOMASZ SZYKULSKI

Wielokrotnie pisałem już, że aparat w iPhonie jest dla mnie bardzo wartościowym 

uzupełnieniem profesjonalnej lustrzanki. Zasada ta sprawdza się szczególnie podczas podróży: 

telefon pozwala w ciągu kilkudziesięciu sekund wykonać, obrobić i opublikować zdjęcie, by 

podzielić się chwilą lub ciekawym widokiem. 
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Możliwości tego sprzętu nie są jednak nieogra-

niczone –- problemem jest dla mnie szczegól-

nie obiektyw, który pomimo bardzo wysokiej 

jasności obejmuje stosunkowo wąski kąt widze-

nia. Z pomocą przychodzą popularne soczewki 

Olloclip, których używam od kilku tygodni. 

Jak do tej pory kilkukrotnie zdarzało mi się korzy-

stać z różnego rodzaju fotograficznych akceso-

riów do iPhone’a. Były wśród nich także tanie, 

nakładane obiektywy, których jakość pozosta-

wiała jednak wiele do życzenia. Przed kwiet-

niowym wyjazdem do Tokio w moje ręce trafił 

kolejny produkt tego typu, ale oferujący znacznie 

wyższą jakość –- zestaw Olloclip 4-in-1, którego 

cena w Polsce wynosi około 350 złotych. 

50Olloclip w podróży
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Nazwa produktu zdradza, że łączy on w sobie cztery4 funkcje. Mamy tutaj obiektyw szero-

kokątny oraz rybie oko (fisheye), po odkręceniu których uzyskujemy powiększające soczewki 

Macro o wartości zoomu odpowiednio 10x i 15x. To rozwiązanie jest według mnie niezbyt 

użyteczne –- oferowane powiększenia są dosyć ekstremalne, a odległość ustawiania ostrości 

to zaledwie kilka milimetrów. Z tego powodu skupię się na podstawowych zastosowaniach 

zestawu, czyli poszerzaniu pola widzenia.

Do gustu najbardziej przypadł mi standardowy obiektyw szerokokątny. Pozwala on uzyskać 

znacznie większe pole widzenia przy stosunkowo niewielkiej utracie jakości i ostrości obrazu. 

Olloclip w podróży
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Należy liczyć się jednak z dosyć mocnym zakrzywieniem linii prostych, które 

może być uciążliwe na przykład. podczas fotografowania architektury; spraw-

dzi się za to doskonale do fotografii krajobrazów, sportu, a także robienia selfie. 

Z kolei obiektyw fisheye pokrywa pełne pole widzenia, czyli 180 stopni, przez co 

dzięki czemu wykonując zdjęcia, otrzymamy okrągły wycinek obrazu otoczony 

przez czarną ramkę. Rybie oko doskonale nadaje się do kręcenia wideo –- jak wia-

domo, kamera iPhone pokrywa wtedy węższy kąt widzenia niż podczas robienia 

zdjęć, dzięki czemu otrzymujemy obraz bez wspomnianego wyżej efektu koła 

otoczonego czarną ramką. 

Pomysłowo zaprojektowany system montażu obiektywów pozwala korzy-

stać z obu soczewek na raz –- jednej na przedniej, a drugiej na tylnej kame-

rze iPhone’a. Moją stałą konfiguracją jest układ z obiektywem szerokokątnym 

z tyłu i fisheye z przodu. W zestawie z soczewkami standardowo otrzymujemy 

wygodne etui ochronne oraz zawieszkę na szyję, a w wybranych konfiguracjach - 

także dedykowany case na iPhone’a, który ułatwia montaż (widoczny na zdjęciu). 

Wszystkie zdjęcia do tego artykułu wykonałem zestawem Olloclip 4-in-1 podczas 

pobytu w Tokio.

t_szykulski
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NA JEDZENIE Z TECHNOLOGIĄ: 
WYPAD DO MEDIOLANU 

ANNA GABRYŚ

Czytasz: Mediolan. Myślisz: moda, muzea, pięknie ubrane kobiety, seksowni mężczyźni. 

Tymczasem ja myślę, że Mediolan to jedzenie. Konkretnie góry jedzenia. Jednym słowem aperitivo.
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Poznawanie nowego miejsca na świecie to dla mnie w dużej mierze poznawanie lokalnej 

kuchni. Jadąc do Mediolanu, nastawiałam się przede wszystkim na pizzę i na makarony 

– należę do tych, którzy mogą jeść codziennie na pierwsze makaron, na drugie pizzę albo na 

odwrót. Tym większa zatem czekała mnie niespodzianka. 

Styl życia
Nie znałam bowiem mediolańskiego obyczaju aperitivo. Powiedziała nam o nim nasza 

gospodyni z Airbnb. Zapytaliśmy o miejsce w pobliżu, jakąś trattorię, gdzie dobrze zjemy 

w przyzwoitej cenie. Podała kilka nazw lokali i po namyśle wspomniała o aperitivo. 

Mediolańskie aperitivo to styl życia – codziennie, zazwyczaj w godzinach od 18:00 do 21:00, 

w mediolańskich knajpach (nie restauracjach i nie trattoriach – powiedzmy, że w pubach) 

gościom oferuje się otwarty bufet w cenie drinka. Takie to proste!

Drink przepustką do bufetu
Otwarty bufet w tych godzinach jest na bieżąco 

uzupełniany i składa się z zimnych i ciepłych prze-

54Na jedzenie z technologią: wypad do Mediolanu 
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kąsek, deserów i owoców. Można jeść, ile się chce! Dokładek nikt nie liczy. Dopóki drink 

stoi na stole, kelner nas nie wyrzuci z knajpy – najwyżej będzie sugerował zamówienie 

kolejnego napoju. Uprzejmiej lub mało grzecznie, gdy nowi goście napierają, a kieliszek 

stoi pusty. Wśród przekąsek znajdziemy tak proste i przepyszne produkty, jak twarde sery 

pokrojone w kostkę, włoskie wędliny, oliwki, kapary, suszone i niesuszone pomidory, dania 

zimne – na przykład sałatki z makaronami czy kuskusem – i dania ciepłe, choćby nieziem-

sko dobrze przyprawione duszone papryki i bakłażany, kawałki kurczaka w potrawce, 

risotto milanese i tak dalej. Na koniec desery – słodkie białe „coś”, o nieznanej nazwie, 

przygotowane z sera ricotta, zdobyło moje podniebienie, moje serce i kto wie, może sprze-

dałabym za nie duszę, gdyby taką transakcję w mieście handlu można było przeprowadzić. 

Cokolwiek północnowłoska kuchnia oferuje, w postaci „przystawki” znajdziemy na medio-

lańskim  aperitivo, a tych potraw jest „ze czterdzieści”. Do tego alkohole – kieliszek wina 

wydaje się trywialny wobec bogactwa alkoholowych drinków w karcie dowolnego lokalu. 

Na słodko, na ostro, delikatnie i mocniej, wstrząśnięte, zmieszane – oferta jest nie do ogar-

Na jedzenie z technologią: wypad do Mediolanu 



nięcia jednego wieczoru. Każdego wieczora w Mediolanie testowaliśmy więc 

kolejne drinki. 

Nasza gospodyni z Airbnb nie podała nam jednak konkretnego miejsca, gdzie warto 

się wybrać na aperitivo. Sugerowała, że w modnej dzielnicy Brera może być nieco 

snobistycznie, wybraliśmy więc Naviglio. Przepiękne kanały, projektowane między 

innymi przez Leonardo da Vinci, stwarzają niepowtarzalny klimat tej dzielnicy. Usiąść 

nad nimi o zachodzie słońca, wyprostować zmęczone nogi, sączyć drinka i... co dzie-

sięć minut podrywać się do bufetu, dobierać kolejne dania, bo spróbować trzeba 

przecież wszy-stkie-go. Spełnienie marzeń każdego gastroturysty.  

Foursquare na odsiecz
Jak szukać aperitivo? Z pomocą przychodzi 

technologia, a konkretnie Foursquare. „Drogi 

Foursquarze, jestem w Mediolanie, chcę ape-

ritivo, jakie miejsce mi polecisz?” – kilka miejsc 

w odległości najdalej dwóch kilometrów, 
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z których jedno z wyłącznie entuzjastycznymi recenzjami zarówno turystów, jak 

i „lokalsów”. Połączone siły map Apple i Google odpalone na dwóch iPhone’ach jed-

nocześnie doprowadziły nas do celu, w którym z trudem znaleźliśmy wolne krzesła. 

Aperitivo bowiem – musicie o tym wiedzieć – to miejscowy zwyczaj, któremu hoł-

dują całe grupy. W knajpach rezerwuje się stoliki dla nawet kilkunastu osób – przy-

jaciół, rodzin z małymi dziećmi, dziadków... Obok nich zaczytani w iPadach samotni 

mężczyźni, roześmiane młode dziewczyny na „babskim wyjściu”. W knajpach poza 

turystycznymi szlakami turyści nie są mile widzianymi gośćmi: niechęć kelnerki 

towarzyszyła nam przez cały wieczór, ale o tym na Foursquare nikt nie napisał.

Przed aperitivo nie mogłam chodzić, tak bolały mnie nogi od zwiedzania; po ape-

ritivo nie mogłam chodzić, bo tak się objadłam, usiłując skosztować każdej przy-

stawki (z naciskiem na biały deser z ricotty i kandyzowane banany w cynamonie). 

Tramwaj, metro, do domu, do łóżka? Nie! Czekało nas jeszcze nocne zwiedzanie 

wystaw, fotografowanie najpiękniejszej budowli Mediolanu – katedry, ciąg dalszy 

włóczęgi po ciemnych zaułkach. I postanowienie: jutro wracamy do tego samego 

baru. Oraz: jak najszybciej wrócimy do Mediolanu. Na aperitivo. 

Co, gdzie, jak? 
Mediolańskie aperitivo kosztuje od 6 do 10 euro za drinka (oczywiście bywa dro-

żej – zależy, jaki drink wybierzemy i w jakiej dzielnicy się znajdziemy). Otwarty 

Na jedzenie z technologią: wypad do Mediolanu 



   /   PODRÓŻE   /   58

bufet jest w cenie drinka. Dobrze jest przyjść wcześniej, zająć miejsce lub po pro-

stu zarezerwować stolik, jeśli planujemy przybyć w grupie. W popularnych prze-

wodnikach można znaleźć propozycje dobrych miejscówek, ale warto polegać na 

nowych technologiach i skorzystać z wielojęzycznych podpowiedzi mieszkańców 

Mediolanu czy turystów, zamieszczanych na Foursquare, na Yelp, czy w recen-

zjach na Google Maps. Mają nad drukowanymi przewodnikami tę przewagę, że 

są stale aktualizowane przez kolejne osoby odwiedzające dane miejsce. 

Nasz wyjazd do Mediolanu świetnie się udał. W organizacji dużą rolę odegrała 

technologia: mieszkanie na Airbnb, przewodnik po katedrze na iPhonie, porusza-

nie się po mieście z mapami Apple czy Google. Królem wyjazdu okazał się jednak 

Foursquare, dzięki któremu trafiliśmy na niezwykłe mediolańskie aperitivo. Przez 

pryzmat wieczorów będę wspominać naszą podróż, ale nie podam nazwy tego 

lokalu: niech technologia będzie z Wami!

Na jedzenie z technologią: wypad do Mediolanu 
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DLACZEGO „MOBILE” JEST WARTOŚCIĄ, 
„MOBILE” JEST WAŻNY I „MOBILE” 
JEST FAKTYCZNIE PIERWSZY

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Znacie mnie z felietonów jako osobę trochę ekscentryczną – nie podążam utartym szlakiem. 

Moim głównym komputerem do pracy jest iPad Pro (na którym piszę ten tekst), drugim 

komputerem jest iPhone 6S Plus, a w moim ponad dwudziestoosobowym zespole wszyscy 

pracują z domu. Nie mamy centralnego biura. I nie będziemy mieć. Od ponad dziewięciu lat 

tak właśnie wygląda moja praca nad Nozbe.
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Ostatnio firma rozwija się coraz bardziej dynamicznie i coraz częściej trzeba 

podejmować strategiczne decyzje odnośnie do sposobu jej prowadzenia, 

narzędzi, jakich używamy, oraz wielu innych mniej lub bardziej istotnych spraw. 

Niestety, błędy też się zdarzają.

Nikt nie lubi popełniać błędów. Wolimy mieć rację. A teraz, przy większej liczbie 

decyzji, te nietrafne są nieuniknione. Nie ma ludzi nieomylnych. Trzeba się do 

pomyłki przyznać i poprawić jak najszybciej. Jest wstyd i zmarnowany czas. Mało 

produktywnie, nieprawdaż?

Dlaczego popełniliśmy ostatnio kilka błędów? Bo zapomnieliśmy o wartościach. 

Nie zdefiniowaliśmy jasno, co tak naprawdę jest dla nas ważne... Albo po prostu 

nie braliśmy pod uwagę naszych wartości podczas procesu decyzyjnego. Dlatego 

wartości trzeba jasno określić i spisać, a następnie „przepuszczać” przez nie każdą 

decyzję.

Na przykład: „mobile”.
Jedną z naszych głównych wartości jest mobilność – nie mamy stałej siedziby, nie 

jesteśmy uwiązani do biurek, możemy pracować skądkolwiek, a naszymi kompu-

terami mogą być nie tylko Maki czy pecety, ale też urządzenia mobilne, na przy-

kład iPady czy iPhone’y. W końcu jestem współautorem książki „iPadOnly”!

Odzwierciedleniem tej wartości w sposobie funkcjonowania naszego produktu 

jest fakt, że Nozbe działa na wszystkich znaczących platformach. Nie tylko na 

iOS, nie tylko na Macu, ale także na Windowsie i Androidzie. Nie chcemy nikogo 

dyskryminować, bo naszym celem jest to, aby wszyscy użytkownicy byli produk-

tywni bez względu na miejsce i czas. Wspieramy te wszystkie platformy i staramy 

się, aby nasza aplikacja świetnie się sprawdzała na każdej z nich. Aby niezależnie 

od urządzenia, jakie klient ma w ręce (czy „pod ręką”), mógł działać skutecznie. 

Takimi wartościami się kierujemy jako twórcy oprogramowania i takie same war-

tości powinniśmy wyznawać jako jego użytkownicy. I właśnie tutaj popełniliśmy 

poważny błąd.

Ostatnio wybraliśmy narzędzie do dokumentacji i bardzo byliśmy z tej decy-

zji dumni. Wprawdzie osobiście go nie wybierałem, ale obserwowałem temat 

i podobało mi się, jak zespół szukał, sprawdzał, testował i w końcu wybrał. 

Dlaczego „mobile” jest wartością, „mobile” jest ważny...
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Wszyscy chętnie ruszyli do dokumentowania procesów w firmie, chwaląc, jak 

nagle lepiej wszystko działa. Wyraźny wzrost efektywności pracy! Ja w tym czasie 

musiałem skupić się na innych tematach, ale nie ukrywam, że cieszyło mnie, jak 

fajnie – jako zespół – podeszliśmy do tego tematu.

Do czasu.
W którymś momencie kolega z firmy poprosił mnie o dopisanie kilku kwestii do 

naszej dokumentacji. Z ciekawością przystąpiłem do dzieła, jako że tak naprawdę 

nie korzystałem jeszcze z tego nowego narzędzia. Zalogowałem się na moim 

iPadzie Pro na Safari, aby dopisać, co trzeba. Próbuję coś zrobić, a tu aplikacja 

webowa nie chce działać poprawnie. Nie pokazuje żadnego błędu. Po prostu 

mogę czytać artykuły, ale nie mogę ich edytować. Spróbowałem na iPhonie. Tutaj 

nie ma nawet opcji edycji! Tylko do odczytu... Wszedłem do AppStore. „Na pewno 

robię to źle. Muszą mieć przecież aplikację natywną” – pomyślałem.

Nie. Nie mają. Jest tylko webowa.
Wtedy zdałem sobie sprawę, że ja do tej pory korzystałem z nowego narzędzia 

pobieżnie i tylko na iMacu w biurze domowym, gdzie przeglądałem dokumen-

tację „w tle”. Nie zwróciłem uwagi na to, że wcale nie działa na moich głównych 

komputerach, czyli iPadzie i iPhonie. Okazało się więc, że nasze nowe narzędzie 

nie ma aplikacji natywnych i nie wspiera urządzeń mobilnych. Działa tylko w prze-

glądarce na Macu lub PC (zakładam, nie testowałem).

Zadałem sobie zatem proste pytanie: jak to jest moż-
liwe, że wybraliśmy narzędzie, które nie wspiera 
naszych podstawowych platform?
Odpowiedź: bo wybieraliśmy je, siedząc w biurach domowych na Macach, nie 

testując go przez pryzmat naszych wartości, w tym zasady „pełnej mobilności”. 

A przecież tak bardzo jej pilnujemy, pracując dla naszych klientów! Nie przypilno-

waliśmy jej jednak, szukając rozwiązania dla siebie. Efekt jest taki, że wybrawszy 

takie narzędzie, wykluczyliśmy współpracę mobilną, a tym samym – wielu z nas 

samych! Nagle nie można „szybko czegoś skomentować” za pomocą smartfona 

lub tabletu. Nie można brać udziału w pisaniu dokumentacji... chyba że pracuje 

się w biurze na Macu.

Dlaczego „mobile” jest wartością, „mobile” jest ważny...



Nie o taką firmę walczyłem. Nie o takiej przyszłości 
marzyłem. Nie po to napisałem książkę „iPadOnly”.
Będzie zatem bolało, ale musimy zmienić to narzędzie. Co więcej, musimy prze-

filtrować wszystkie narzędzia, jakich używamy, pod kątem naszych wartości. 

Musimy upewnić się, że możemy z nich korzystać w każdych okolicznościach. 

Musimy zapewnić sobie taki sam komfort pracy, jaki oferujemy klientom. W końcu 

jest rok 2016. Jeśli teraz nie będziemy uważali „mobile” za wartość, to kiedy?

Przy okazji dochodzi oczywiście konkretny argument produktywny – jeśli narzę-

dzie nie jest dostępne na jakiejś platformie, to nie będziemy z niego korzystać. 

Sytuacja, w której dla jednego rozwiązania trzeba przestać korzystać z ulubio-

nego urządzenia, dowodzi, że to narzędzie zdecydowanie nie jest dla nas!

Co o tym sądzisz? Przesadziłem, czy mam rację? Daj mi znać na Twitterze!

MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

UBRANIA MANIFIQ&CO – CENA OD 249 PLN
Link
Nie wiem, czy to przychodzi z wiekiem, ale ubierając 

się, coraz częściej stawiam na wygodę. Nie oznacza to 

jednak, że nie chcę wyglądać dobrze. Właśnie dlatego 

tak bardzo przypadła mi do gustu marka odzieżowa 

Manifiq&Co, założona przez dwie przyjaciółki. Kolekcje 

charakteryzują się bardzo kobiecymi wzorami, pasu-

jącymi zarówno na wystawną kolację, jak i na grilla 

w ogrodzie. Połączenie wysokogatunkowej bawełny 

z haftowaną aplikacją dla mnie osobiście jest hitem, 

podobnie jak zestawienie klasyki z nowoczesnością. 

Skoro projektantki kierują się zasadą – nie robimy tego, 

czego same byśmy nie założyły – można być pewnym, 

że wykonaniu nie zabraknie staranności.

BRUSHEGG – CENA 29,90 PLN 
Link
Makijaż, czynność powtarzana codziennie przez większość kobiet, 

róże, cienie, bronzery, pudry. Do ich nałożenia najczęściej wykorzy-

stujemy pędzle. Nic nowego nie odkryję, jeżeli powiem, że każdy 

z nich raz na jakiś czas trzeba umyć i nie jest to moja ulubiona 

czynność. Podejście do tego tematu zmienić może jednak siliko-

nowe jajeczko Brushegg. Jedna z jego stron została pokryta róż-

nego rodzaju nierównościami, dzięki którym czyszczenie pędzla 

odbywa się zdecydowanie sprawniej, skuteczniej i przyjemniej. 

Wnętrze jajka jest puste, dzięki temu jest możliwy wygodny uchwyt 

– wystarczy założyć jajko na dwa palce i do dzieła. Dostępne są 

dwie wersje kolorystyczne – różowa oraz miętowa.

Dla niej 65

http://www.manifiq.pl/
http://kosmetykomania.pl/pol_m_MARKI_BRUSHEGGñ1330.html
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MATA DO ĆWICZEŃ PRANAMAT ECO – CENA 265 PLN
Link
Czasy mamy takie, jakie mamy, wszystko dzieje się szybko i bardzo często brak 

czasu, aby pomyśleć o sobie, o wyciszeniu i zrelaksowaniu. Na szczęście są pro-

ducenci, którzy starają się znaleźć lekarstwo na ten pęd i podsuwają nam takie 

cacko, jak Pranamat Eco. Wykonana wyłącznie z ekologicznych materiałów mata 

w całości jest pokryta wypustkami w kształcie kwiatu lotosu, niczym łoże fakira 

rozluźnia nasze zmęczone ciało, stymuluje krążenie krwi oraz przepływ limfy. 

Każdy z 95 kwiatów składa się z 25 ostrych płatków, które to właśnie zbawien-

nie wpływają na nasz organizm. Początkowo odczuwalny jest lekki ból, który, 

dzięki wydzielaniu endorfin, po chwili mija. Na stronie producenta znajdują się 

przykładowe programy, dzięki którym osiągniemy pożądany efekt – na przykład 

relaksacyjny albo antycellulitowy.

http://skarbnicazdrowia.pl/pl/p/PRANAMAT-ECO-MINIñ45-xñ35-xñ2,5-cm-relaks-i-regeneracja/153
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ZESTAW ZABAWOWO-GIMNA-
STYCZNY FIGELO 
– CENA OKOŁO 2000 PLN
Link
Figelo to nowa polska marka drewnianych 

zestawów zabawowo-gimnastycznych dla 

dzieci, które mogą się zmieniać i być tym, co 

dziecko sobie wymyśli – zamkiem, namio-

tem, czołgiem, domkiem na drzewie… Są 

produkowane w Nowym Sączu praktycznie 

na konkretne zamówienie, ręcznie mon-

towane i wykańczane według zlecenia. 

Najważniejsze jest to, że zestawy można roz-

budowywać i dodawać im nowe zastosowa-

nia. Zestaw podstawowy „Junior”, w skład 

którego wchodzi materac, zjeżdżalnia, huś-

tawka, przeplotnia oraz drabinka, kosztuje 

2000 złotych. Można go potem wzbogacić 

o ściankę wspinaczkową, namiot, a nawet 

rozbudować do dużej, składanej montowa-

nej do ściany wersji.

Dla niego 67

KUBEK MIGHTY MUG BIGGIE SS 
– CENA 99 PLN
Link
Biurko, kubek z kawą i komputer. Idealne 

połączenie, które aż się prosi o kłopoty. 

Wylanie czegoś na komputer to mój czarny 

sen. A gdyby tak pojawił się kubek, któ-

rego nie da się przypadkowo przewrócić? 

Dokładnie taki jest kubek Mighty Mug, 

wyposażony w technologię Smartgrip, dzięki 

której kubek, gdy go uderzysz albo szturch-

niesz, nie przewróci się. Cały sekret tkwi 

w podstawce, skonstruowanej w taki sposób, 

że sama przysysa się do płaskiej powierzchni. 

Jednocześnie nie przykleja się do niej, a więc 

bez problemu podniesiemy go, gdy chcemy 

się napić. Kubki są w różnych wersjach 

– polecam termiczny o pojemności 530 ml, 

który utrzyma gorący napój przez cztery 

godziny, a zimny przez 12 godzin.

http://www.figelo.com
https://mightymug.pl/collections/mighty-mug-go
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BUTY NATIVE APOLLO MOC – CENA 399 PLN
Link
Native Apollo Moc to genialne buty na zbliżające się lato. Są unisex i naprawdę 

idealnie wyglądają na stopach kobiet i facetów. Buty są niesamowicie lekkie 

i przewiewne, a to dzięki wykorzystanym materiałom. Wierzch wykonany jest 

z lekkiej mikrofibry, w dotyku przypominającej zamszową skórę, podeszwa zaś 

powstała z pianki EVA, jest lekka, elastyczna i amortyzująca wstrząsy, z dodat-

kowymi antypoślizgowymi elementami z gumy. Buty mają bezszwową kon-

strukcję, a w środku znajduje się miękka wkładka pochłaniająca wilgoć. To 

wszystko razem sprawia, że są to najbardziej wygodne buty, jakie miałem na 

nogach. Ich wyjątkowy dizajn sprawia natomiast, że będą pasować do prawie 

każdego stroju 

http://hegos.eu/native/APOLLO%20MOC


189,00

PRZENOŚNY WODOODPORNY
GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY

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

190 mm

59 mm

37 mm

http://bit.ly/muvo_mini_to_mediaexpert


DŹWIĘK NASTĘPNEJ GENERACJI
YAMAHA YSP-5600

PAWEŁ OKOPIEŃ

Soundbary na stałe weszły w świat kina domowego. To jedno z najwygodniejszych rozwiązań 

audio, oferujące sporo radości. Yamaha YSP-5600 jest czymś więcej niż soundbarem, to 

projektor dźwięku. Dźwięku, jakiego większość jeszcze nie miała okazji usłyszeć.
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Przyznam się szczerze, że kiedy w sierpniu 2015 roku po raz pierwszy usły-

szałem o Yamaha YSP-5600, to nie za bardzo chciało mi się wierzyć w specy-

fikację. Soundbar korzystający z nowej technologii dźwięku obiektowego? 

To nie ma racji bytu, to nie może się udać, nawet przy tylu wbudowanych 

głośnikach i tak wysokiej cenie. Później przyszła IFA w Berlinie, demo room 

i długo zbierałem szczękę z podłogi. Niesamowite doznania dźwiękowe 

– trudno było uwierzyć, że głośnik umieszczony z przodu jest w stanie 

zagwarantować świetne wrażenie dźwięku z tyłu i z góry. Od tego momentu 

wiedziałem, że muszę sprawdzić najnowszy soundbar Yamahy w domu.

Zanim jednak o tym, jak sprawdza się w warunkach domowych, warto przyj-

rzeć się właśnie nowym technologiom dźwięku. Do tej pory znaliśmy różne 

warianty Dolby Digital, na czele z najlepszą odmianą TrueHD oraz konku-

rencyjnego DTS, na czele z HD Master. To dźwięk przestrzenny stworzony 

z myślą o konfiguracji głośników 5.1 lub 7.1. Natomiast w 2012 roku zapre-

zentowano Dolby Atmos, który najpierw trafił do kin. Jest to technologia 

dźwięku obiektowego opierająca się na 128 niezależnych ścieżkach audio, 

które w kinach są odtwarzane nawet przez 64 różne głośniki. Dolby Atmos 

to nie tylko nowy sprzęt, nowy format na płytach, ale przede wszystkim 

nowy sposób realizacji dźwięku w filmach. Dzięki temu jest on znacznie bar-

dziej realistyczny i przestrzenny. Dolby Atmos z kin pojawił się w zestawach 

kina domowego, gdzie do poprawnego działania, oprócz standardowej kon-

figuracji 5.1, potrzeba jeszcze dwóch głośników sufitowych lub emitujących 

dźwięk tak, by ten odbijał się od sufitu. Powstał też konkurencyjny format, 

ale działający na podobnej zasadzie – DTS:X. 

Dźwięk następnej generacji – Yamaha YSP-5600
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Dolby Atmos i DTS:X to wciąż nowinki dźwiękowe. Jeszcze jesienią ubiegłego roku w Polsce 

funkcjonowały tylko dwie sale kinowe wspierające Dolby Atmos. Dziś jest ich pięć w Łodzi 

– w Helios Sukcesja, we Wrocławiu w Heliosie, w multikinie w Katowicach, oraz w Cinema3D 

w Głogowie i Gorzowie Wielkopolskim. To oczywiście pojedyncze sale, w których tylko 

wybrane filmy korzystają z technologii Dolby Atmos – między innymi ostatnia część 

„Gwiezdnych Wojen”. Film „Król Życia” z Robertem Więckiewiczem był pierwszym filmem 

w Europie Środkowo-Wschodniej wykorzystującym Atmosa.

Wróćmy do naszej Yamahy YSP-5600. Gabarytowo jest ona znacznie większa od soundba-

rów, jakie zwykle znajdziemy w sklepach. W urządzeniu znalazły się aż 44 głośniki oraz dwa 

przetworniki niskotonowe. Jest to najbardziej zaawansowany system YSP, jaki Yamaha do 

tej pory zaoferowała i jak na razie jedyny soundbar na rynku radzący sobie z nowymi for-

matami dźwięku. Duża konstrukcja Yamahy została pomyślana raczej o montażu na ścia-

nie, choć można go też postawić na szafce, ale wtedy chociaż telewizor powinien wisieć. 

Jednocześnie dla najlepszych wrażeń powinniśmy wyposażyć się w subwoofer, który można 

podłączyć bezprzewodowo, dzięki dołączonemu adapterowi.

Po podłączeniu urządzenia powinniśmy skonfigurować sieć Wi-Fi, dzięki której zyskamy 

wsparcie dla AirPlay, SpotifyConnect oraz Yamaha MusicCast. Następnie podłączyć znajdu-

Dźwięk następnej generacji – Yamaha YSP-5600
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jący się w pudełku z głośnikiem mikrofon kalibracyjny i dokonać niezwykle szybkiej kalibra-

cji. Po tym zabiegu nasz cyfrowy projektor dźwięku będzie gotowy do pracy, a my będziemy 

mogli cieszyć się muzyczną ucztą.

Yamaha YSP-5600 zdecydowanie spełnia obietnice, oferując przestrzenny dźwięk, któ-

rego jakość jest bardzo wysoka, ale też w dużej mierze zależy, jak to w przypadku każdego 

sprzętu audio, od źródła. Jeśli wybierzemy film na Blu-ray z Dolby Atmos, to oczywiście 

łatwo usłyszymy odpowiednie efekty, choć jeszcze lepiej słychać je na materiałach demon-

stracyjnych, ale tak jest zawsze – właśnie wszelkie trailery, wycinki najlepszych momentów, 

materiały domyślnie tworzone pod daną technologie oferują najlepszą jakość. Usłyszenie 

demonstracyjnych nagrań Dolby Atmos na YSP-5600 wgniata w kanapę. Po podłącze-

niu dużego subwoofera  możemy to potraktować dosłownie. To chyba pierwszy sound-

bar, którego użycie, nawet na średnim poziomie głośności, może sprawić, że sąsiedzi was 

znienawidzą. 

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że Yamaha YSP5600 nie tworzy namiastki dźwięku prze-

strzennego, jak to robi większość soundbarów, często dość na siłę. Yamaha rzeczywiście jest 

w stanie zaoferować dźwięk przestrzenny, bo dzięki technologii YSP wysyła skoncentrowane 

wiązki dźwięku, które odbijając się od ścian i sufitu, docierają do widza ze wszystkich stron. 

Staje się w ten sposób pierwszą prawdziwą alternatywą dla kina domowego dla wymagają-

cych użytkowników. Oczywiście nie wszystkim zastąpi prawdziwy zestaw 5.1, niekoniecznie 

też jest najlepszym rozwiązaniem dla miłośników dźwięku stereo. Jeśli chcecie wyłącznie 

słuchać muzyki, to inwestujcie w specjalny sprzęt stereo; Yamaha YSP-5600 daje z siebie 

wiele, oferuje świetny, naprawdę czysty dźwięk, ale nigdy nie będzie klasycznym zestawem 

stereo. Za to doskonale sprawdzi się jako dość uniwersalny sprzęt w dużym pokoju dla osób, 

które równie często słuchają muzyki, co grają na konsoli i pochłaniają kilka filmów tygo-

dniowo z dobrej jakości dźwiękiem.

Dźwięk następnej generacji – Yamaha YSP-5600
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Yamaha YSP-5600 nie należy do sprzętów najtańszych. Kosztuje niecałe siedem tysięcy zło-

tych. Do tego naprawdę warto zakupić subwoofer, na którego też powinniśmy przeznaczyć 

przynajmniej tysiąc złotych. To cena abstrakcyjna jak na soundbar, ale trzeba pamiętać, że 

nie jest to zwykły soundbar. To jest rzeczywista alternatywa dla kina domowego, którego 

cena, za podobne parametry i możliwości będzie podobna, tyle że wtedy będziemy mieć 

w dużym pokoju wzmacniacz, siedem głośników, subwoofer i sporo przewodów. 

Ten sprzęt zdecydowanie nie zawodzi, a wiele osób zaskoczy, bo mimo wszystko wciąż jest 

niepozorny w stosunku do swoich możliwości. Wreszcie zestawy kina domowego docze-

kały się rywala ukrytego w jednym pudełku. Do tego YSP-5600 wspiera wszelkie najnowsze 

standardy i korzysta z świetnego systemu multiroom audio Yamaha MusicCast, dzięki czemu 

może przesyłać dźwięk także do innych urządzeń systemu, a nawet głośników lub słucha-

wek Bluetooth innych producentów.

Dźwięk następnej generacji – Yamaha YSP-5600

paweloko

https://twitter.com/paweloko


AUDIO TECHNICA 
ATH-SR5BT

JAROSŁAW CAŁA

W moim sercu jest sporo szacunku dla marki Audio Technica. Dawno temu, kupując 

mój pierwszy sprzęt do odsłuchu czarnych placków, marzyłem o systemach tego 

producenta. Mimo to, że teraz na pudełko widnieje już napis „Designed and engineered 

in Japan/Made in China”, to w dalszym ciągu zdecydowanie czuć rękę inżynierów 

z Kraju Kwitnącej Wiśni.
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Dobrze pamiętam moment, gdy do naszej 

redakcji pierwsze słuchawki japońskiego produ-

centa Audio Technica. Byłem wtedy delikatnie 

zaskoczony i dokładnie tak samo podekscyto-

wany. Wszystko za sprawą fali, która uderzyła 

w nas prosto z Północy. Z numeru na numer czu-

łem, jak moje włosy stają się jaśniejsze, a umie-

jętność czytania języka duńskiego wyraźnie się 

poprawiła. Przez dłuższy czas byliśmy wtedy 

zamknięci w tym północnym świecie audio. 

Dlatego tak bardzo ucieszyła mnie zmiana 

brzmienia, tym bardziej że pomoc nadciągała 

z Japonii. 

W moim sercu jest sporo szacunku dla marki 

Audio Technica. Dawno temu, kupując mój 

pierwszy sprzęt do odsłuchu czarnych plac-

Audio Technica ATH-SR5BT
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ków, marzyłem o systemach tego producenta. 

Mimo to, że teraz na pudełko widnieje już napis 

„Designed and engineered in Japan/Made 

in China”, to w dalszym ciągu zdecydowanie 

czuć rękę inżynierów z Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Wracając do tych pierwszych słuchawek, jakie 

dla Was testowaliśmy, to pamiętam, jak bar-

dzo unikałem tematu designu tego produktu. 

Rozpisywanie się na ten temat porównałem do 

pisania o wykwintności ciepłego piwa z puszki. 

Tym razem jest już inaczej – widać, że Audio 

Technica dostrzegła, jaka przepaść ich dzieli od 

producentów ze wspomnianej Północy. W dal-

szym ciągu opakowanie nie wyróżnia się czymś 

ekstra, ale zawarte w nim dodatki aspirują do tej 

wyższej klasy. Świadczy o tym, chociażby dobrze 

wykonany i ładny pokrowiec na słuchawki. 

Model ATH-SR5BT jest niedużą i zamkniętą, 

dynamiczną konstrukcją nauszną, która dodat-

kowo jest wyposażona w technologię Bluetooth. 

Te cechy powodują, że te słuchawki są stwo-

rzone na zewnątrz, na wypady poza domowe zacisze. Audio Technica poszerzając swoją 

ofertę słuchawek, zaczyna dbać nie tylko o dobre brzmienie, ale również o walory wizu-

alne. Dwie wersje kolorystyczne, czarna i biała, będą zauważone w gąszczu sklepowej 

wystawy. Do mnie trafiła wersja biała, która od razu wywołała uśmiech na mojej twarzy. 

Ten uśmiech można zatytułować „Pięknie Audio Technica, o to właśnie chodzi”. Ten model 

ma w sobie więcej wdzięku niż wszystkie słuchawki tego producenta razem wzięte. Mniej 

plastiku, a więcej materiałów przyjemniejszych w dotyku i solidniejszych – to dobra droga, 

którą – mam nadzieję – będzie podążać japoński producent. Świetna pianka, którą są 

wykończone nauszniki i pałąk, została obszyta bardzo miłym materiałem skóropodobnym. 

Oczywiście to przełożyło się na wysoki poziom wygody. Mimo niewielkich nauszników 

można w tych słuchawkach spędzić godziny, a to często trudna sprawa w kategorii On-Ear. 

Dobrze wygląda też aluminium z logo firmy, które znajdziemy na nausznikach. Niestety, 

Audio Technica ATH-SR5BT



w dalszym ciągu występuje i drażni, jak deszcz w długi weekend, ten słaby plastik, z jakim 

kojarzy mi się dużo modeli Audio Technica. 

Niedużo brakowało i w całej konstrukcji nie byłoby nic, do czego mógłbym się przyczepić. 

Jednak w tym niefajnym plastiku ukryty jest również plus, a to waga słuchawek. Stal i skóra 

swoje ważą, co finalnie wpływa na ergonomię. ATH-SR5BT bez przewodu ważą zaledwie 

185 g – to świetny wynik przekładający się na efekt „nic nie mam na głowie”. Trzeba sobie 

uzmysłowić, że w tych 185 g znajdują się duże, bo aż 45-milimetrowe przetworniki oraz 

bateria, która starcza na 38 godzin odsłuchu. Całkiem nieźle prawda? 

Jak dobrze wiecie, nie jestem fanem wszystkiego, co bezprzewodowe w świecie audio, gdzie 

brak miejsca na kompromisy. Dlatego pierwsze, co zrobiłem, to podłączyłem słuchawki za 

pomocą przewodu do wzmacniacza słuchawkowego. Musiałem przekonać się o tym, jakie 

możliwości w nich drzemią. Po chwili jednak stwierdziłem, że to nie ma sensu. Przecież, to nie 

jest ich naturalne środowisko, one zostały stworzone do czegoś innego. Dlatego większość 

odsłuchu wykonałem na zewnątrz z włączoną opcją BT. Muszę się przyznać, że wygoda jest 

kusząca i człowiek szybko się do niej przyzwyczaja. Brak plączącego się przewodu i wolność 

ruchu jest cudowna. Szczególnie że funkcjonalność tego modelu może okazać się kluczem 

do sukcesu. Po bezprzewodowym podłączeniu wszystko mamy w zasięgu ręki, a to za sprawą 

umieszczonego na lewym nauszniku małego joysticka, który potrafi całkiem sporo. W jed-

nym miejscy odbieramy połączenia telefoniczne, uruchamiamy muzykę, regulujemy głośność 

i przełączamy numery. Musimy chwilę poćwiczyć działanie magicznego joysticka, ale już po 

chwili wiemy, o co chodzi i okazuje się, że jest on bardzo przydatny. 

Audio Technica swój plan na mobilne słuchawki wykonała w 150%, kwestie użytkowe oka-

zały się największym plusem tego produktu. Nie piszę tak dlatego, że strona dźwiękowa 

mnie rozczarowała, a wręcz przeciwnie. Tak jak 

wspomniałem, skupiłem się na sprawdzeniu, jak 

sobie radzą w tym, do czego zostały stworzone. 

Dlatego moim odtwarzaczem był iPhone z Tidalem 

na pokładzie i włączoną opcją BT. Na dzień dobry 

wielkie pozytywne zaskoczenie, a mianowicie 

pełne działanie nausznikowego pilota, nawet 

w aplikacjach takich, jak właśnie Tidal. W dalszej 

części odsłuchu nie było już większych zaskoczeń, 

Audio Technica potwierdziła absolutnie wszystko, 

Mimo niewielkich 
nauszników można w tych 
słuchawkach spędzić 
godziny, a to często trudna 
sprawa w kategorii On-Ear. 

   /   SPRZĘT   /   78Audio Technica ATH-SR5BT



ATH-SR5BT             

Dane techniczne:
• Typ: zamknięte, dynamiczne
• Średnica przetwornika: 

45 mm
• Pasmo przenoszenia 

5-40 000 Hz
• Maksymalna moc 

wejściowa: 1500 mW
• Czułość: 102 dB
• Impedancja 50 Ω
Bluetooth:
• Wersja Bluetooth 4.1
• Kompatybilne profile 

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
• Obsługiwane kodeki 

SBC/aptX/AAC
• Pasmo transmisji 

20–20 000 Hz

czego się spodziewałem. Dokładna i wychodząca na pierwszy plan góra od razu skierowała 

mnie w kierunku elektronicznych brzmień. W tym miejscu mogę zacytować klasyka: „Ja 

wiedziałem, że tak będzie”. Bardzo solidna dynamika przy bezprzewodowym połączeniu to 

raczej egzotyka, która cieszy duszę i serce niczym wysoka palma pełna kokosów wyrastająca 

tuż przy lazurowej wodzie. Ten element wrzucam do worka „zaskoczenie”. Niskie zakresy 

tonów wszystkich fanów mocnego uderzenia młotkiem w tył głowy mogą rozczarować, ale 

ja nazwę to dobrą kontrolą dźwięku i niezłym wywarzeniem. Audio Technica w moim odczu-

ciu nigdy nie była najlepszym wyborem do czarnej muzyki, w której soulowe głosy tulą nas 

do snu. Dlatego zdecydowanie lepiej podkręcić potencjometr i odpalić świetnie nagrane 

płyty Disclosure. W tych dźwiękach odkryjemy wszystkie najlepsze strony ATH-SR5BT. 

Gdy zrobimy sobie podsumowanie wszystkiego, co do tej pory napisałem i na koniec 

postawimy znak równości, którym jak zwykle jest cena, a ta wynosi 999 złotych, to ten 

model może znaleźć się naprawdę bardzo wysoko na naszej liście zakupów. Trudno zna-

leźć podobne konstrukcje, oferujące tak dużo w takiej cenie. Dodatkowo należy mieć na 

uwadze, że dźwiękowo mamy do czynienia z właśnie wysoką półką. 
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http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/calamuzyka
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RAZER LEVIATHAN MINI 
WSPANIAŁY DŹWIĘK W MAŁYM OPAKOWANIU

KAMIL DYRTKOWSKI

Razer Leviathan Mini – wspaniały dźwięk w małym opakowaniu

Firma Razer jako kolejna wchodzi na już zatłoczony rynek głośników przenośnych. 

Można się zastanawiać dlaczego. Czy dźwięk nowego produktu jest tak wspaniały 

i wyjątkowy, że spotka się z zainteresowaniem? Czym jest funkcja Combo Play i co dzięki 

niej dostaje odbiorca? Czy głośnik ma jakąkolwiek przewagę konkurencyjną?
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Razer – najbardziej znany z peryferyjnych urządzeń dla graczy – teraz wkracza na nowy 

rynek, oferując klientom przenośny głośnik bluetooth o nazwie Leviathan Mini. Mimo 

małych rozmiarów daje on użytkownikowi dziesięciogodzinny czas pracy baterii oraz nie-

powtarzalną cechę, mianowicie zdolność do parowania z innym Leviathan Mini, aby stwo-

rzyć prawdziwą konfigurację stereo.

Leviathan Mini wygląda jak każdy inny głośnik 

na bluetooth: ma regulację głośności, przyci-

ski menu, gniazda AUX, mikrofon, port micro-

USB do ładowania. Dodatkowo wyposażono 

go w NFC, dzięki czemu można go podłączyć 

do smartfona bez konieczności wprowadza-

nia kodu PIN. Wymiary urządzenia to 54 x 185 

x 55 milimetrów, a waga to tylko 538 gramów. 

Dzięki temu oraz solidnej obudowie jest to 

jeden z najbardziej mobilnych przenośnych gło-

śników w branży. 

Producent zdecydował się na umieszczenie 

w nim dwóch przetworników o wielkości 45 mili-

metrów oraz dwóch pasywnych radiatorów 

o wielkości 40 milimetrów każdy. Co ciekawe, 

soprany emitują głośniki na froncie, a niskie 

dźwięki są skierowane w tył głośnika przez mem-

brany. Dlatego producent zaleca ustawienie gło-

Razer Leviathan Mini – wspaniały dźwięk w małym opakowaniu

Dzięki Combo Play bezprzewodowo 
łączymy dwa głośniki, tworząc 
prawdziwy sprzęt stereo.
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śnika około 20 centymetrów od ściany, by cieszyć się 

bardzo dobrą jakością muzyki.

Pod względem audio Leviathan zapewnia zrówno-

ważony dźwięk bez zniekształceń, nawet przy bardzo 

głośnej muzyce. Taki mały głośnik oferuje zadziwiająco 

wysoką jakość niskich tonów, jest to chyba zaleta spe-

cyficznej konstrukcji. Muzyka z urządzenia bez pro-

blemu wypełnia dźwiękiem duży pokój, jeśli jednak 

potrzebujesz potęgowania efektów, to możesz skorzy-

stać z funkcji Combo Play. Dzięki niej bezprzewodowo 

łączymy dwa głośniki, tworząc prawdziwy sprzęt ste-

reo. Jest to niepowtarzalna funkcja Leviathanów Mini, 

na którą nie natknąłem się nigdzie indziej, niewątpliwie 

podkreślająca wyjątkowość produktu.

Cenowo głośnik Razr Leviathan Mini plasuje się bardzo 

dobrze. Mieści się w przedziale swoich największych 

konkurentów, oferując jednocześnie niespotykane 

wcześniej funkcje, takie jak parowanie czy NFC. 

Obawiam się jednak, że nie każdy z użytkowników 

będzie mógł się cieszyć funkcją Combo Play ze względu 

na koszt zakupu dwóch głośników, który finansowo nie 

jest do końca korzystny dla użytkownika. 

Razer Leviathan Mini              

Plusy:
• jakość dźwięku
• solidność wykonania
• długa praca na baterii
• NFC
• niewielkie rozmiary

Minusy:
• Combo Play – drogo

Cena:  170 EUR 

Razer Leviathan Mini – wspaniały dźwięk w małym opakowaniu

Razer Leviathan Mini to  
jeden z najbardziej mobilnych 
przenośnych głośników 
w branży.

dyr_k

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/dyr_k
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QNAP TS-228 – CZĘŚĆ II

MACIEJ SKRZYPCZAK

QNAP TS-228 – część II

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru, wracam do tematu NAS-a firmy QNAP.
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Na początku chciałbym na chwilę wrócić do 

tamtego numeru i tematu Time Machine. 

Kilka dni po publikacji majowego iMaga na 

naszej stronie zamieściłem poradnik trak-

tujący o tym, jak skonfigurować QNAP 
TS-228, by obsługiwał to narzędzie (Time 

Machine). Od chwili, gdy uruchomiłem to 

narzędzie, wszystko działa sprawnie, a kopie 

zapasowe wykonują się automatycznie, czyli 

dokładnie tak samo, jakbyśmy mieli dysk pod-

łączony bezpośrednio do Maca. Naprawdę nie 

ma z tym żadnych problemów.

Jeszcze o oprogramowaniu
Po kilku tygodniach używania QNAP-a bardzo 

polubiłem myQNAPcloud. To usługa, która 

pozwala na zarządzanie NAS-em w zasadzie 

z dowolnego miejsca, w którym jest dostępny 

internet. Podczas konfiguracji myQNAPcloud 

ustawiamy nawet własny adres w domenie 

myqnapcloud.com, dzięki czemu nie musimy 

pamiętać ciągu cyferek adresu IP. Korzystanie 

ze wspomnianej usługi nie różni się w zasa-

dzie niczym od lokalnego dostępu do 

systemu QNAP. Dzięki temu możemy bezpo-

średnio sterować aplikacjami z NAS-a.

Jedną z aplikacji, które się przydają najbar-

dziej, szczególnie gdy jesteśmy poza domem, 

jest Download Station. Jak zdradza nazwa, 

program ten służy do pobierania przeróżnych 

rzeczy. A dzięki temu, że możemy zdalnie 

połączyć się z QNAP-em, możemy też urucho-

mić pobieranie, a kiedy wrócimy do domu, 

wszystko powinno już na nas czekać.

QNAP TS-228 – część II

https://imagazine.pl/2016/05/06/qnap-i-time-machine/
https://imagazine.pl/2016/05/06/qnap-i-time-machine/
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Szybkość działania
Jak wspominałem w pierwszej części tego 

tekstu, QNAP TS-228 jest wyposażony w 1 GB 

pamięci i dwurdzeniowy procesor o taktowa-

niu 1,1 GHz. Ta konfiguracja zapewnia bezpro-

blemowe działanie.

Myślę jednak, że jeszcze ważniejsze od dzia-

łania samego systemu są osiągi transfe-

rów. Bo chyba nie miałoby większego sensu 

przykładowo zgrywanie danych z Maca na 

zewnętrzny dysk i podłączanie go do QNAP-a, 

prawda? Jeśli posiadamy już porządny NAS, 

to oczekujemy od niego zadowalających osią-

gów. Jak to się ma do TS-228?

Mój sieciowy magazyn jest połączony kablem 

z routerem firmy TP-LINK, a z Makiem poro-

zumiewa się drogą bezprzewodową na 

paśmie 5 GHz w standardzie AC. Do tej pory, 

czyli zanim zacząłem korzystać z rozwiąza-

nia QNAP, byłem przyzwyczajony do pręd-

kości w sieci lokalnej rzędu 20 MB/s (gdy na 

przykład korzystałem ze zwykłego dysku 

zewnętrznego podpiętego pod router). 

Podczas kopiowania danych z MacBooka 

na TS-228 oraz z powrotem osiągałem jed-

nak prędkości wahające się od 40 do nawet 

60 MB/s. To już bardzo zadowalające osiągi, 

szczególnie w sytuacjach, gdy kopiujemy kilka 

gigabajtów danych. Oczywiście, jeśli mamy 

do czynienia z połączeniem bezprzewodo-

wym, musimy brać też pod uwagę umiesz-

czenie komputera względem routera. Bo 

w niektórych miejscach w domu maksymalna 

prędkość, jaką udało mi się uzyskać, to nieco 

Po kilku tygodniach używania 
QNAP-a bardzo polubiłem myQNAPcloud.

QNAP TS-228 – część II
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ponad 10 MB/s. Planuję jednak przenieść router w centralne miejsce mieszkania, problem ten 

powinien więc zniknąć.

Aplikacje poboczne
Do zarządzania QNAP-em nie musimy zawsze używać interfejsu webowego. Do naszej dys-

pozycji mamy liczne aplikacje – dla OS X i iOS oraz Windows i Android. Choć nie dają nam 

takiej władzy, jak system dostępny z przeglądarki, to skupiają się na konkretnych czynno-

ściach. Dla przykładu mobilna aplikacja Qmanager umożliwia podejrzenie informacji na 

temat naszego sieciowego urządzenia. Z kolei Qfile pozwala na zarządzanie plikami znajdu-

jącymi się na NAS-ie, na przykład na pobieranie czy odtwarzanie na iUrządzeniu filmów.

Cała lista dostępnych programów pomocniczych jest dostępna na stronie QNAP TS-228.

Podsumowanie
QNAP TS-228 to doskonałe urządzenie do domu. Po zamontowaniu w nim odpowiednio 

dużych dysków otrzymamy magazyn na wszelkie dane, kopie zapasowe i wiele innych rzeczy, 

a do tego zawsze będziemy mieli do nich dostęp. Oprócz tego samo urządzenie działa bar-

dzo sprawnie i elegancko prezentuje się w domu. I jest ciche. Zdecydowanie polecam!

QNAP TS-228 – część II

mcskrzypczak

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/qmanager/id526337312?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/qfile/id526330408?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://www.qnap.com/i/pl/product/model.php?II=217&event=5
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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OWC USB-C DOCK

NORBERT CAŁA

OWC USB-C Dock

Minimalizm i ogrom możliwości



Pisałem to już kilkukrotnie, ale i tak uwielbiam powtarzać - MacBook 12” to komputer, 

w którym można się zakochać. To jak dla mnie bezsprzecznie najlepszy produkt Apple od 

czasów iPhone’a 4. Każda prawdziwa miłość wymaga wyrzeczeń, nie inaczej jest w przy-

padku tego MacBooka. 

Uwielbiam jego minimalizm i to, że wyposażono go tylko w złącze USB-C – tak naprawdę 

w 90%, a może i 95% to wystarcza. Jeśli zakupicie oryginalną przejściówkę Apple na zwykłe 

USB oraz HDMI, to większość ewentualnych problemów z brakiem złączy będzie z głowy. 

Jest jednak pewna grupa użytkowników, którzy w biurze lub miejscu do pracy w domu mają 

zbudowany dość duży ekosystem otaczający komputer – dyski zewnętrzne, większy monitor, 

jakiś tablet graficzny i tym podobne. Do tej pory przychodząc z MacBookiem Pro do biura, 

podłączaliście te wszystkie kabelki do komputera i zaczyna-

liście pracować. Oczywiście, jako że brakowało złączy USB, to 

jeszcze gdzieś po drodze musiał być HUB USB. Tworzyła się 

plątanina kabli wyrastających z komputera. Możecie mnie 

długo przekonywać, ale ani to wygodne, ani ładne. 

Gdy ma się MacBooka, to wychodzi z niego tylko jeden kabel 

USB-C, na którego końcu możecie umieścić OWC USB-C Dock 

i podpiąć do niego całą armadę urządzeń zewnętrznych. Dock 

swoim kształtem przypomina nieco większy dysk zewnętrzny. 
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Możecie go nabyć w kolorze pasującym do Waszego MacBooka – chyba że kupiliście nową wer-

sję w kolorze Rose Gold; tego koloru jeszcze nie ma na pokładzie. Możliwe, że nie będzie go 

wcale w tym kolorze, biorąc pod uwagę, kto jest statystycznym nabywcą tego modelu (https://

www.instagram.com/explore/tags/macbookrosegold/). Wykonanie docka jest bardzo dobre, 

materiały, spasowanie elementów, oznaczenia portów, wszystko z górnej półki. 

Z przodu umieszczono całą masę złącz, a z tyłu urządzenia część z nich. Dzięki temu mamy 

dużą funkcjonalność oraz wspomniany porządek na biurku. Mamy więc z przodu na pokła-

dzie port USB 3.1 „Quick Charge”, gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe oraz czytnik kart SD. 

Z tyłu swoje miejsce znalazły trzy porty USB 3.1 (jeden „Quick Charge”), dwa porty USB 3.1 

Type-C (jeden używany do podłączenia komputera), wejście Gigabit Ethernet oraz wyjście 

HDMI z obsługą ekranów 4K. Mamy też wejście zewnętrznego zasilacza. Dzięki temu możemy 

naszego MacBooka naładować, nie podłączając oryginalnej ładowarki. W pudełku z HUB-em 

znajdziecie kabel USB-C <-> USB-C, dzięki któremu podepniecie dock do komputera; kabel ma 

niestety tylko niecałe pół metra i może być za krótki. Porty USB wbudowane w docka umoż-

liwiają ładowanie podpiętych urządzeń bez konieczności podpinania laptopa oraz obsługują 

„Quick Charge”. Do pełni szczęścia brakuje jedynie Thunderbolt/DisplayPort.

W czasie testów OWC USB-C Dock znalazł swoje miejsce w moim domowym biurze. Podłączyłem 

do niego kilka urządzeń, w tym dysk ze złączem USB-3, kabel sieciowy, docka dla iPhone’a oraz 

iPada i jeszcze zewnętrzny monitor. Oczywiście używałem równocześnie kart SD oraz słuchawek. 

OWC USB-C Dock
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W tym czasie nie napotkałem żadnych problemów. Szybkość dysku USB podłączonego przez 

przejściówkę Apple oraz dock OWC była identyczna. Przetestowałem również kilka różnych 

monitorów oraz TV 4K. W tym przypadku także nie napotkałem żadnych problemów. W przy-

padku złącz Ethernet oraz słuchawkowo-mikrofonowego to po podłączeniu docka do kompu-

tera pojawią się jako nowe urządzenia z w systemie OS X. Oczywiście również w tym przypadku 

wszystko działa.

Jeśli Wasz setup urządzeń na biurku jest mocno rozbudowany, to dzięki temu urządzeniu 

zyskacie ogromny porządek. Wszystkie kable chowamy za dockiem, a komputer szybko pod-

łączamy tylko jednym kabelkiem, wtedy, kiedy potrzebujemy. Na pewno pokochacie to roz-

wiązanie, bo jeśli kupiliście MacBooka 12”, to lubicie minimalizm, a to urządzenie pozwala go 

zachować, jednocześnie oferując ogrom możliwości. Nie pokochacie za to ceny. Ta w Polsce 

wynosi około 1200 złotych i może się wydać zaporowa. Jeśli jednak weźmiecie pod uwagę moż-

liwości urządzenia i to, co zyskujecie, to moim zdaniem warto. Szczególnie że to bardzo uni-

wersalne urządzenie, porty USB-C dopiero zagrzewają miejsca w laptopach i pewnie kolejne 

wersje MacBooków również będą je miały. Najnowsze plotki o nowym MacBooku Pro także 

wymieniają je w specyfikacji. Także kupując OWC USB-C Dock raz, zapewnimy sobie porząd§ek 

w kablach na kilka lat. 

Ocena iMagazine:      norbertcala

OWC USB-C Dock

http://www.twitter.com/norbertcala


LG G5 I JEGO APARAT

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Od kilku dni zastanawiam się, jak ugryźć temat nowego LG G5. To smartfon, który z jednej 

strony ma kilka unikalnych funkcji, a z drugiej nie zachwycił mnie ani wizualnie, ani 

funkcjonalnie.
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Sam hardware mniej mi się podoba od obecnych Samsungów, Nexusów, a w szczególno-

ści od nowego HTC 10, który wizualnie bije na łeb wszystko na rynku, łącznie z iPhone’em 6. 

To prawdopodobnie indywidualna kwestia i choć dobrze leży w ręce, to materiał, z jakiego 

go wykonano, nie jest miły w dotyku. Nie wiem też, co działo się z egzemplarzem, który 

dostałem, ale albo ktoś przeprowadzał na nim testy wytrzymałościowe, albo bardzo szybko 

się rysuje, wgniata, a szkło jest już w jednym miejscu pęknięte. Ostatnią unikalną cechą jest 

przycisk home, który znajduje się na plecach urządzenia. Ma też wbudowany czytnik linii 

papilarnych, który działa zaskakująco dobrze, oraz wymienne moduły. Cały dół telefonu, 

łącznie z akumulatorem, można wysunąć z dołu i zastąpić innym. Nie widzę w tym żadnego 

sensu w tej chwili, tym bardziej, że przegapiono istotną wadę tego rozwiązania – telefon 

wyłącza się przy wymianie. A wystarczyło dodać małą baterię, która podtrzymywałaby tele-

fon przez minutę…

Znacznie bardziej jednak zainteresował mnie sam aparat wyposażony w dwa obiektywy.

Aparat i obiektywy
LG G5 na plecach nosi dwa obiektywy z dwiema różnymi matrycami. Standardowy ma 16 MP, 

f/1.8 i 78° kąt widzenia, a szerokokątny 8 MP, f/2.4 i 135°. Oba mają OIS i laserowy autofokus. 

LG G5 i jego aparat



To rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że dla wielu eliminuje potrzebę korzystania z rozwiązań 

typu Olloclip czy Moment. Ale implementacja LG ma swoje wady. Po pierwsze, chciałbym 

zobaczyć szerokokątny obiektyw, który nie jest rybim okiem, a po drugie, oczekuję tej samej 

jakości zdjęcia z obu. Zakładam, że większości osób to nie będzie zupełnie przeszkadzało 

– prawdopodobnie tylko ja jestem tak upierdliwy w tych kwestiach.

Sam program do obsługi aparatu też jest całkiem ciekawy. Podzielono go na tryby Auto i Pro 

– w tym pierwszym po prostu strzelamy i zapominamy (z ang. fire & forget), ale cała zabawa 

zaczyna się w tym drugim. Do dyspozycji dostajemy ręczną kontrolę ISO, migawki, czasu 

i przysłony. Jest też możliwość ustawienia formatu zapisywanego zdjęcia na RAW (a konkret-

nie to DNG, co jest świetną decyzją ze względu na kompatybilność w przyszłości, no chyba 

że Adobe zniknie z rynku). Wisienką na torcie jest możliwość ustawienia czasów naświetlania 

do 30 sekund.

Powyższe zdjęcie było naświetlane 3,2 sekundy przy ISO 50. Wynik jest zaskakująco dobry 

– to JPG prosto z aparatu, bez żadnych modyfikacji – chociaż preferowałbym matrycę niższej 

rozdzielczości (8-12 MP), aby zmniejszyć szumy w cieniach. Niestety, G5-tka szumi. Bardzo. 

Nawet przy ISO 50. Być może właśnie dlatego G5 delikatnie prześwietla zdjęcia, aby ratować 

dół przed tym efektem? Stosuje też agresywne algorytmy obniżania tych szumów w JPG-

ach – widać to wyraźnie przy porównaniu ich do plików DNG.
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Aparat jest (dla mnie) ważny
Używając LG G5, przypomniałem sobie, jak ważny jest dla mnie aparat w telefonie. Drugi 

obiektyw, wykluczający konieczność montowania (i noszenia!) ze sobą dodatkowych szkie-

łek w stylu Olloclipa, przy okazji zainspirował mnie do paru eksperymentów, które być może 

pokażę publicznie w przyszłości, jeśli spełnią moje oczekiwania jakościowe. LG wykonał pierw-

szy ważny krok i ciekawy jestem, co w tej kwestii uczyni konkurencja – czy będą stosowali dwa 

różne obiektywy, czy raczej zdecydują się na dwa takie same, które będą dwa obrazy łączyły 

w jedno zdjęcie, aby poprawić jego jakość?

Od dzisiaj mam nowe oczekiwanie (kierując 

wzrok na Apple). Chcę otóż mieć możliwość 

naświetlania zdjęć do przynajmniej 30 sekund 

i zapisywania ich w formacie RAW, aby mieć 

nad nimi pełną kontrolę. Dłuższe czasy są rów-

nież mile widziane. Trzema obiektywami też 

nie pogardziłbym – ultraszeroki, rejon 35 mili-

metrów i tele.

Just do it.

LG G5 i jego aparat

 LG wykonał pierwszy ważny 
krok i ciekawy jestem, co w tej 
kwestii uczyni konkurencja 
– czy będą stosowali   
dwa różne obiektywy, czy 
raczej zdecydują się na dwa 
takie same...

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n


GARMIN FENIX 3 HR

PAWEŁ HAĆ

Wizytówka to nie tylko kawałek papieru, na którym dostajemy czyjeś dane kontaktowe, ale 

też forma reprezentowania nas, firmy czy idei. Dla Porsche było to 911, dla Apple natomiast 

– iPod. Garmin w ubiegłym roku pokazał Fenixa 3, który jest najprawdopodobniej jednym 

z najważniejszych produktów firmy w ogóle. A teraz na mój nadgarstek trafiła jego nowsza, 

jeszcze lepsza wersja.

   /   SPRZĘT   /   95Garmin Fenix 3 HR



   /   SPRZĘT   /   9696

Fenix 3 był wszystkim, czego oczekiwali biegacze, 

zachwycał pływaków i spełniał wymagania rowe-

rzystów. Towarzyszył też w górskich wędrówkach, 

na kajakach, w treningach siłowych i podczas gry 

w golfa – był i wciąż jest zdecydowanie najbardziej 

wszechstronnym zegarkiem sportowym, jaki kiedy-

kolwiek się pojawił. Debiutował w dwóch wersjach: 

standardowej oraz Sapphire, mającej szafirowe, 

odporne na zarysowania szkło (jak klasyczne 

zegarki z nieco wyższej półki) oraz masywną, meta-

lową bransoletę w zestawie. Z czasem pojawiły się 

też inne wersje, zarówno kolorystyczne, jak i róż-

niące się dodanym paskiem. Oprócz klasycznej 

gumy dostaliśmy więc skórę, tytan i nylon, dzięki 

którym Fenixa można dość prosto dostosować 

do własnego stylu ubioru i potrzeb. Mechanizm 

wymiany paska nie jest może tak finezyjny, jak 

w Apple Watchu, ale Garmin postarał się, by użyt-

kownik poradził sobie bez dodatkowych narzędzi. 

W połączeniu z powiadomieniami, opcją sterowa-

nia odtwarzaniem muzyki, prostymi aplikacjami 

pokazującymi najważniejsze informacje i stałym 

pomiarem aktywności bardzo mocno zbliżył się do 

smartwatcha, choć jego producent nigdy nie uda-

wał, że Fenix faktycznie ma nim być. Owszem, funk-

cje zarezerwowane dla inteligentnych zegarków 

działają w nim sprawnie, a samo urządzenie można, 

dzięki sklepowi z oprogramowaniem, spersonalizo-

wać zgodnie z własnymi oczekiwaniami, niemniej 

jednak priorytetem był zawsze sport. Mnogość 

wariantów Fenixa oraz wprowadzenie wersji HR 

spowodowało w końcu, że zacząłem postrze-

gać ten zegarek jako urządzenie, które faktycz-

nie można nosić codziennie, nie dość, że zamiast 

klasycznego czasomierza, to i jako zastępstwo 

smartwatcha.

Garmin Fenix 3 HR
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Pomiar tętna nie jest nowością, bo od lat zegarki 

sportowe monitorują je za pomocą opaski 

na klatkę piersiową, komunikującej się bez-

przewodowo z urządzeniem na nadgarstku. 

Wprowadzony przez Garmina w ubiegłym roku 

czujnik optyczny Elevate (oparty o metodę foto-

pletyzmografii, wykorzystującą światło zielone 

i podczerwone) debiutował w Forerunnerze 225, 

należącym do grupy urządzeń wyłącznie dla bie-

gaczy i pozbawionych niemal całkowicie funkcji 

„smart”. Okazało się to bardzo dobrym rozwią-

zaniem, zarówno pod względem dokładności 

pomiarów, jak i wygody. Osoby, które za nic nie 

dałyby się przekonać do noszenia opaski na klatce 

piersiowej, mogły zmierzyć tętno podczas tre-

ningu w sposób kompletnie nieinwazyjny, mając 

na nadgarstku zegarek, który i tak by założyły. 

Uznający to za zbyt mało dokładne rozwiązanie 

mogą natomiast sparować z zegarkiem opaskę 

i mierzyć tętno dokładniej (a przy okazji dosta-

wać też inne, dostępne tylko w ten sposób dane). 

Elevate w Fenix 3 HR to dokładnie ten sam czuj-

nik, co w poprzednich zegarkach Garmina – jest 

na tyle dokładny, że można zastąpić nim opaskę, 

o ile nie jesteśmy bardzo drobiazgowi i nie korzy-

stamy z zegarka do pływania. W wodzie czujnik 

pokazuje zupełnie niepoprawne dane, dlatego 

też jedynym sposobem na precyzyjny pomiar 

tętna podczas pływania pozostaje specjalna wer-

sja opaski na klatkę piersiową. Garmin blokuje 

zresztą użycie Elevate w trybach przeznaczonych 

sportom wodnym, można wymusić jego działanie 

jedynie poprzez widżet, bądź włączając inny tryb.

Czujnik tętna wbudowany w zegarek wydaje się 

pomysłem skierowanym nie do profesjonalistów, 

Garmin Fenix 3 HR
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a do amatorów, którym nie zależy na bardzo precyzyjnych pomiarach, a także nie potrze-

bują informacji o kadencji, oscylacji pionowej i czasie kontaktu z podłożem (te właśnie para-

metry są mierzone za pomocą opaski na klatkę piersiową). Fenix 3 HR potrafi mierzyć tętno 

nie tylko podczas treningu, ale też w ciągu dnia (robi to jednak z mniejszą częstotliwością, 

by oszczędzić baterię), dane można przejrzeć zarówno w widżecie bezpośrednio na urzą-

dzeniu, jak i w aplikacji Connect na smartfonie bądź przez przeglądarkę. Czy to przydatne? 

Zdecydowanie tak, bo po długim zbieraniu danych pozwala określić na przykład stan kondy-

cji i wpływ treningów na organizm (choćby przez malejące tętno spoczynkowe) czy wykryć 

objawy problemów z sercem. Czy jednak jest to standardowa funkcja zegarka sportowego 

służącego do używania podczas treningów? Nie jestem tego taki pewien, zwłaszcza że 

nigdy nie traktowałem Fenixa 3 jako zegarek do noszenia na co dzień. Ostatnie aktualizacje 

oprogramowania, dodatkowe warianty pasków i kopert, a teraz wersja z czujnikiem Elevate 

wskazują jednak na to, że Fenix właśnie takim urządzeniem ma być. I, co zaskoczyło mnie 

najmocniej, faktycznie jest świetnym zegarkiem, który można zakładać codziennie.

W ciągu ostatniego roku portfolio zegarków Garmina uległo dość istotnym zmianom. 

Zaczęły one bardziej przypominać… cóż, zegarki, a przy tym stały się nieco mniej masywne 

i zyskały prostsze wzornictwo. Fenix jest tego najlepszym przykładem: okrągła tarcza, 

ramka i przyciski ze stali nierdzewnej oraz szafirowe szkło cechują właśnie klasyczne zegarki. 

Diametralnie zmieniła się też aplikacja na smartfony, której zdecydowanie bliżej do pro-

gramu towarzyszącemu opasce fitness niż monitorowi treningów. Integruje się też z syste-

mową aplikacją Zdrowie. Zachowała przy tym przejrzystość i funkcjonalność zadowalającą 

wymagających użytkowników. Co więcej, Garmin wprowadził kilka usprawnień w opro-

gramowaniu (dostępnych również w Feniksie 3), dzięki którym zegarek zbliżył się do smar-

twatchów. Ekran podświetla się automatycznie po podniesieniu nadgarstka, na ekranie 

pojawiły się widżety pokazujące codzienną aktywność, dane są automatycznie synchro-

nizowane z platformą Connect, a sporą część ustawień treningów można wprowadzić już 

z poziomu zegarka. Do tego dochodzą uzupeł-

niające aplikacje ze sklepu Connect IQ, pozwa-

lające zarówno rozbudować ekrany treningów, 

dodać widżety, jak i zmienić tarczę zegarka (inna 

sprawa, że lepszych cyferblatów niż standardowe 

nie znajdziemy). Oprócz tego Fenix monitoruje 

sen, liczbę zrobionych kroków, spalonych aktyw-

nie kalorii, przypomina też, by ruszyć się z miejsca, 

gdy za długo pozostajemy w bezruchu. Umie też 

Garmin Fenix 3 HR

HR w nazwie nie oznacza 
rewolucji, a jedynie 
niewielką ewolucję i tak 
świetnego urządzenia
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pokazać pogodę, kalendarz, wyświetli przypo-

mnienia i poinformuje o przychodzącym połą-

czeniu. Z zegarka dla sportowców przeistoczył się 

w monitor aktywności dla każdego, kogo tylko 

na niego stać, a przy okazji chciałby też korzy-

stać z bardziej zaawansowanych funkcji. Pomimo 

ogromu możliwości pozostał prosty w obsłu-

dze, dotychczasowe rozwiązania nie zginęły 

pod natłokiem nowych. To wyzwanie, któremu 

Garmin podołał.

Wiem, że wielu z Was oczekiwało recenzji spor-

towego zegarka, a dotychczas mogło przeczytać 

o tym, co Fenix 3 HR robi dodatkowo. Trochę Was 

zawiodę, bo HR w nazwie nie oznacza rewolucji, 

a jedynie niewielką ewolucję i tak świetnego urzą-

dzenia. Wersja, którą dostałem do testów, miała 

w komplecie wyłącznie gumowy pasek (który 

delikatnie różni się od tego ze zwykłego Fenixa 

brakiem otworów przy samej kopercie zegarka), 

nie ma znanej z modelu Sapphire stalowej bran-

solety. To o tyle zaskakujące, że Fenix 3 HR wystę-

puje wyłącznie w wersji Sapphire. Oprócz zegarka 

mamy też nową ładowarkę z wgłębieniem na 

wystający z dekielka czujnik. O dziwo, można nią 

naładować też zwykłego Fenixa 3. Jeśli nie wie-

cie, skąd bierze się moje zaskoczenie, sprawdź-

cie, jak wyglądają ładowarki do innych zegarków 

Garmina (spoiler: każda jest inna). Na dekielku 

mamy czujnik Elevate, który jest lekko wypukły 

(ale nie na tyle, by to odczuć). Pozostałe elementy 

są identyczne z elementami zwykłego Fenixa 3 

sprzed roku: jest wodoszczelny do głębokości 

100 metrów, ma bardzo wytrzymałą obudowę 

z plastiku i stali nierdzewnej, a do sterowania 

wykorzystujemy pięć rozmieszczonych po bokach 

Garmin Fenix 3 HR
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przycisków o bardzo wyraźnym skoku. Cieszy mnie, że w smartwatchowym pędzie Garmin 

nie pokusił się o dodanie ekranu dotykowego. Zaimplementowanie odpowiedniego inter-

fejsu nie byłoby problemem, bo w portfolio firmy jest już kilka zegarków obsługiwanych nie 

tylko przyciskami, obawiam się jednak, że ten kierunek rozwoju zegarków sportowych nie 

jest najlepszy. Ekran dotykowy zwyczajnie nie sprawdza się podczas ruchu i bezwzrokowej 

obsługi urządzenia.

Zegarek oferuje wiele trybów treningu z konfigurowalnym interfejsem ekranów danych. 

Jednocześnie może pokazywać od jednego do czterech parametrów, możemy także doda-

wać nowe pola, o ile doinstalujemy je z Connect IQ. Trybów jest mnóstwo: od biegu, pły-

wania i roweru, przez trening siłowy po golfa. Dodatkowo występuje podział na aktywność 

w plenerze (działa wtedy GPS) i w pomieszczeniach. Można też skonfigurować według 

potrzeb własny tryb. Jak wspominałem wcześniej, czujnik Elevate jest niedostępny pod-

czas pływania, w pozostałych trybach można go również wyłączyć, jeśli chcemy polegać 

na odczytach opaski na klatkę (zegarek można oczywiście z nią sparować). Wbudowany 

w zegarek czujnik nie sprawdzi się jeszcze podczas treningów w zimie, gdy zapinamy go 

na rękawie bluzy. Elevate może też służyć za źródło informacji o tętnie dla innych urządzeń, 

choćby dla komputera rowerowego (tryb Broadcast).

Miałem okazję używać Fenixa 3 przez kilka miesięcy, dlatego też zakładając na nadgarstek 

wersję HR nie doświadczyłem szoku. Prawdę mówiąc, nie poczułem żadnej znaczącej róż-

nicy. Interfejs, z wyjątkiem widżetów związanych z pomiarem tętna, jest taki sam, podobnie 

jak ułożenie opcji i, niestety, prędkość działania. Zegarek wciąż potrzebuje chwili, by zapisać 

trening, a przełączanie się pomiędzy ekranami nieraz klatkuje. Nie jest gorzej, ale ci, któ-

rzy liczyli na optymalizację działania oprogramowania, niestety się zawiodą. Podobnie jest 

z baterią, choć tu nie ma na co narzekać. Deklarowane przez producenta 16 godzin z włą-

czonym odbiornikiem GPS wydaje się realne (mam go niestety zbyt krótko, by to sprawdzić), 

podobnie jak trzy tygodnie pracy z włączonym pomiarem tętna i dwa w przypadku włącze-

nia dodatkowo funkcji smartwatchowych (bateria rozładowuje się o około 8% na dobę, przy 

Garmin Fenix 3 HR

Wbudowany w zegarek czujnik nie sprawdzi się jeszcze podczas treningów 
w zimie, gdy zapinamy go na rękawie bluzy.
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noszeniu go przez 24 godziny i bez włączania trybu treningu). Wiele zależy jednak od liczby 

otrzymywanych powiadomień i intensywności korzystania z dodatkowych funkcji zegarka.

Nie tak dawno myślałem, że wbudowany czujnik tętna jest tym, czego brakuje, by Fenix 

3 stał się idealnym zegarkiem biegowym. Przebyte kilometry zweryfikowały jednak mój 

pogląd, dostrzegłem, że ten element w zegarku zakładanym wyłącznie na trening nie 

odgrywa tak dużej roli. I tak ubieram się wtedy w „rajtuzy” i inne ciuchy, których facet na co 

dzień nie nosi, dołożenie do tego upierdliwej opaski wydaje się wtedy naprawdę niewielkim 

złem. Co innego, gdy trenuje się sporadycznie bądź też traktuje się Fenixa jako codzienny 

zegarek i monitor aktywności. Wtedy opaska odpada, a Elevate zaczyna spełniać swoją 

funkcję. Myślę, że wprowadzenie tego czujnika do kolejnych zegarków Garmina to tylko 

kwestia czasu – firma dostrzegła, że rynek sportowych zegarków się powoli nasyca, a mniej 

profesjonalne akcesoria fitness rozwijają się o wiele bardziej dynamicznie i przyciągają tym 

samym więcej klientów. Po kilku dniach całodniowego noszenia Fenixa na nadgarstku mogę 

śmiało stwierdzić, że w tej kategorii urządzeń Garmin może już niedługo wiele namieszać. 

Zwłaszcza gdy dysponuje tak niesamowitą bazą, jak Fenix 3.

Garmin Fenix 3 HR

Garmin                
Fenix 3 HR          

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5,5/6

Cena: około 2600 PLN (około 
2900 PLN z opaską HRM-Run)

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac
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NILSEN 
iSTAR
PAWEŁ HAĆ

Nilsen iStar

Pomimo jego skomplikowania, udało się nam poznać organizm człowieka dość 

dobrze. Wiemy, że pozornie te same bodźce mogą wywołać zupełnie inne skutki. 

Jednym z nich jest światło – potrafimy je kontrolować, a skoro tak, to umiemy również 

regulować to, jak na nas działa.
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Nilsen nie zdążył się jeszcze zadomowić w świadomości geeków. iStar, czyli lampa biurkowa 

pozwalająca ładować smartfona, może to zmienić (dodanie do jakiegokolwiek urządzenia 

portu USB stanowi zawsze dobry wstęp, tu mamy dodatkowo złącze Lightning). Wzrok przy-

ciąga też panel dotykowy przy podstawie, za pomocą którego wybiera się tryb świecenia, 

a także diody na samej podstawie służące do regulacji natężenia światła. Pozostałe elementy 

są standardowe, choć wzornictwa nie można określić nudnym. Lampa składa się z dwóch 

prostokątnych segmentów, które można ze sobą złożyć, do tego obraca się o 180 stopni na 

podstawie (jedynym ograniczeniem jest podłączony do niej kabel zasilający). iStar może się 

więc wychylić nawet o około 30–40 centymetrów poza podstawę, ale w razie potrzeby da się 

go też całkowicie złożyć, a nawet używać jako pionowej lampki (choć daje wtedy znikomą 

ilość światła).

W lampie zastosowano oczywiście LED-y, zużywa więc bardzo mało energii. Pobiera jedy-

nie 11 W mocy, a jej strumień świetlny sięga nawet 530 lumenów. Pod względem ilości dawa-

nego światła najbliżej jej do 60-watowej żarówki. Temperatura barwowa obejmuje natomiast 

zakres od 2700 do 6500 K, czyli od światła ciepłego (temperatura żarówki oscyluje w okoli-

cach 2700–3000 K) do zimnego, zbliżonego do światła dziennego. Zakres ten pozwala więc 

odwzorować zróżnicowane warunki i wywrzeć na organizm pożądany wpływ. Światło zimne 

pobudza do działania, ogranicza produkowanie melatoniny, a tym samym opóźnia nadejście 

Nilsen iStar
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senności. Reakcja na światło ciepłe wywodzi się 

od ognia, kojarzonego z bezpieczeństwem i spo-

kojem, a także z nastaniem nocy. W celu użycia 

różnych barw światła zastosowano diody o dwóch 

temperaturach barwowych, umieszczone w trzech 

liniach: dwie linie to diody o temperaturze zimnej, 

natomiast linię środkową stanowią diody świe-

cące ciepłym światłem. Wyjściowy efekt jest sumą 

strumienia wszystkich diod bądź też wybranych 

z nich. Użytkownik nie dostaje co prawda możli-

wości swobodnego sterowania grupami diod, ale 

cztery predefiniowane tryby pozwalają uzyskać 

pełne spektrum dostępnych efektów. Pierwszy 

z nich jest przeznaczony do czytania i daje raczej 

chłodne światło. Drugi służy do pracy i tu udział 

ciepłych diod jest zdecydowanie mniejszy, świa-

tło jest bardzo zimne, co wspomaga koncentra-

cję. Trzeci tryb określono jako „relaks” i dokładnie 

temu służy – światło jest ciepłe, tworzy komfor-

tową i rozleniwiającą atmosferę. Ostatnim z try-

bów jest sen – działają w nim wyłącznie ciepłe 

diody, wspomaga on zatem zasypianie. Natężenie 

światła można regulować na dotykowym panelu 

na podstawie lampy, do wyboru mamy dziewięć 

poziomów. Uważam, że najniższy z nich mógłby 

być jeszcze ciemniejszy, zwłaszcza w trybie snu. 

Zaletą jest niezależna regulacja natężenia dla każ-

dego z trybów, co więcej, jest ona zapamiętywana 

nawet po wyłączeniu lampy. Dodatkowo wyposa-

żono ją w wyłącznik czasowy, ten nie daje niestety 

żadnej możliwości regulacji – po wybraniu go 

lampa wyłączy się po godzinie. Niezrozumiałym 

rozwiązaniem jest miganie diody podświetlającej 

włącznik po uruchomieniu czasowego wyłącz-

nika, przy niskim natężeniu światła rzuca się to 

niestety w oczy.

Nilsen iStar
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Zastosowane moduły LED charakteryzują się 

bardzo dobrymi parametrami (przynajmniej 

tyle można wyczytać ze specyfikacji; nie dyspo-

nuję niestety laboratorium, by je przetestować). 

Wskaźnik oddawania barw równy 90 oznacza, że 

lampa potrafi odwzorować 90% barw z zakresu 

widzianego przez człowieka. W świetle słonecz-

nym oraz żarówkowym wynosi on co prawda 

100, ale w przypadku źródeł LED standardem jest 

80, i to w zastosowaniach domowych. Jest więc 

dobrze, nawet bardzo dobrze. Światło chłodne 

emitowane przez lampę wydaje się jednak nieco 

przesunięte w stronę zieleni, czemu winne mogą 

być użyte moduły LED (dokładniej zaś materiał 

półprzewodnika wykorzystany w produkcji). 

Rzuca się to w oczy jedynie w trybie pracy – gdy 

wykorzystywane są głównie „zimne” diody 

– i to przy niskim natężeniu; w przypadku pozo-

stałych trybów nie dostrzegłem podobnych 

odchyleń. Kolejnym, równie istotnym parame-

trem jest trwałość diod (zwłaszcza że są niewy-

mienne). Producent określa ją na 40 000 godzin 

przy zakładanym spadku strumienia równym 

30% (czyli po upływie tego czasu maksymalne 

emitowane światło będzie o 30% mniejsze od 

początkowego). 40 000 godzin to bardzo dużo. 

Zakładając, że używamy jej cztery godziny dzien-

nie, codziennie, służyć nam będzie przez 27 lat. 

Nilsen iStar

Bez trudu radzi sobie z moim, dużym 
blatem, oświetla powierzchnię 
o wymiarach około 60 cm na 80 cm.
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Producent nie podał co prawda drugiego, istotnego parametru, jakim jest zakładana ilość 

uszkodzonych po tym czasie modułów (czyli przestających całkowicie świecić), nie przej-

mowałbym się jednak tym za mocno. Owszem, „padnięty” LED wygląda źle i obniża cał-

kowity strumień świetlny emitowany z lampy, ale modułów jest dużo, a na powierzchnię 

świecącą nie patrzymy bezpośrednio.

W tradycyjnych lampach biurkowych źródło znaj-

duje się zazwyczaj wewnątrz obudowy, która 

ogranicza rozsył światła. W iStar użyto LED-ów 

oraz optyki o szerokim rozsyle, dzięki czemu może 

oświetlać równomiernie dużą powierzchnię nawet 

z małej odległości. Bez trudu radzi sobie z moim 

dużym blatem, oświetla powierzchnię o wymia-

rach około 60 x 80 cm, znajdując się w odległo-

ści około 40 cm nad nią. Otoczenie również jest 

dobrze doświetlone, nie ma tu efektu „odcięcia” 

powierzchni oświetlanej. Jestem bardzo zado-

Nilsen iStar

Wygospodarowanie stałego 
miejsca na telefon na biurku daje 
nieoceniony komfort, a tu nie 
zajmuje on dodatkowego miejsca, 
bo podstawa lampy i tak nie 
mogłaby być mniejsza.
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Nilsen iStar   
     

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Wydajność: 5/6

Cena:  399 PLN

wolony z efektu, mogę bowiem oświetlić kartkę, na której piszę bezpośrednio z góry, ołó-

wek nie rzuca na nią żadnego cienia. Regulacja ramienia jest bardzo płynna, choć podstawa 

mogłaby być cięższa, muszę ją przytrzymać, by się nie przesuwała. Właśnie – podstawa, 

czyli najbardziej nietypowy element lampy, ma docka na iPhone’a. Zmieści się do niego 

każdy wyprodukowany dotąd smartfon ze złączem Lightning, można też podpiąć tam iPoda 

(Magic Mouse się już nie zmieści). Wygospodarowanie stałego miejsca na telefon na biurku 

daje nieoceniony komfort, a tu nie zajmuje on dodatkowego miejsca, bo podstawa lampy 

i tak nie mogłaby być mniejsza. To zdecydowana przewaga nad osobnymi dockami, które 

trzeba gdzieś dostawić. W boku ramienia znalazł się port USB o mocy wyjściowej około 5W, 

służący do podpięcia do ładowania dowolnego urządzenia. W komplecie dostajemy też 

przejściówkę 10 w 1, która kończy się między innymi złączem Lightning, 30-pinowym Dock 

Connectorem, mini- i microUSB oraz kilkoma bardziej egzotycznymi (jest nawet wtyczka do 

15-letnich telefonów Sony Ericsson!). Wolałbym, by port USB znajdował się w podstawie, uła-

twiłoby to obracanie lampy przy podłączonym tam urządzeniu, ale w większości przypad-

ków iStar będzie ustawiony mniej więcej w stałej pozycji.

Nie należę do osób szczególnie przywiązanych do pracy przy biurku, ale nie wyobrażam 

sobie, by nie mieć na nim żadnego dodatkowego źródła światła. Lampa Nilsena oferuje 

sporo więcej, niż tradycyjne rozwiązania, co jest zasługą zastosowania LED-ów oraz całkiem 

przemyślanego dołożenia do tego możliwości ładowania podręcznych urządzeń. O ile pod 

względem jakości światła nie mam większych zastrzeżeń, to już jaskrawe diody sygnalizujące 

wszystko przeszkadzały mi przy najniższym natężeniu światła. Wierzę, że to dopiero prze-

cieranie szlaków i w kolejnych modelach te drobiazgi zostaną poprawione. Tymczasem iStar 

jest naprawdę solidną lampą, a przy okazji też przydatną ładowarką, która na biurku zwy-

czajnie nie rzuca się w oczy.

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac
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CSOP 30W USB POWER 
ADAPTER

PAWEŁ HAĆ

CSOP 30W USB Power Adapter

Liczba codziennie ładowanych urządzeń nie przeraża już tylko mojego dostawcy 

energii. Niestety, jestem uzależniony od gniazdek. I to wielu gniazdek. Rozwiązanie 

wydaje się proste: jedna ładowarka do wszystkiego. Dokładnie coś takiego wpadło mi 

ostatnio w ręce.
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Producenci ładowarek z więcej niż jednym 

portem szumnie reklamują je jako urzą-

dzenia „multi”. Jak w takim razie nazwać 

kostkę, która nie dość, że ładuje do sze-

ściu urządzeń jednocześnie, to dodatkowo 

służy za biurkowy dock? Nie, producent 

też do końca tego nie wiedział, nazwał ją 

więc po prostu 30W USB Power Adapter. 

Mało finezyjnie, ale bardzo trafnie, bo fak-

tycznie jest w stanie dostarczyć tyle mocy 

na wyjściu. I tak, to „chińczyk” z pocho-

dzenia, ale wykonany świetnie i działający 

niezawodnie. Plastik jest gruby, błyszczący 

i odporny na rysy, bardzo przypomina 

materiał, z którego Apple do niedawna 

robiło docki. Podstawki na spodzie nie 

pozwalają na przesuwanie się, są też 

równe – podstawka się zatem nie kołysze. 

W zestawie dostajemy też półtorametrowy 

kabel zasilający w porządnej, elastycznej 

izolacji. I tyle. Nie spodziewaliście się chyba 

nic więcej po ładowarce biurkowej?

Adapter ma pięć portów USB, przy czym 

dwa pierwsze oraz czwarty z nich pozwa-

lają na ładowanie większych urządzeń 

bądź szybkiego ładowania iPhone’a. Moc 

wyjściowa tych portów to odpowiednio 

12 W, 10,5 W i 10 W (kolejno 2,4 A, 2,1 A oraz 

2 A przy napięciu 5 V). Pozostałe porty 

mają już standardowe 5 W (1 A, 5 V), w sam 

raz do ładowania mniejszych urządzeń. 

Oczywiście, wykorzystywanie wszystkich 

gniazd jednocześnie powoduje, że moc 

wyjściowa na każdym z nich jest odpo-

wiednio niższa (przypominam, maksymal-

CSOP 30W USB Power Adapter

Adapter ma pięć portów USB, przy 
czym dwa pierwsze oraz czwarty 
z nich pozwalają na ładowanie 
większych urządzeń bądź 
szybkiego ładowania iPhone’a.
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nie na wyjściu mamy 30 W), ale dzięki dużej liczbie portów można samemu ustalić, jak 

szybko mają być ładowane podłączone urządzenia. Wewnątrz dodatkowo znalazło się 

złącze Lightning, które pozwala ładować każdego iPhone’a, od modelu 5 wzwyż, a także 

nowsze iPody touch i nano. Podczas ładowania zasłonięty jest jednak przycisk Home, dla-

tego używanie telefonu w podstawce staje się niemożliwe. 

Podstawka może też służyć do ustawienia na niej iPada, aczkolwiek nie da się go już 

w niej ładować (złącze Lightning jest we wgłębieniu). Mój Air 2 nawet poziomo nie był sta-

bilny, szczelina na tablet jest zbyt szeroka i najprawdopodobniej dopiero umieszczenie 

go w etui pozwoliłoby ustawić go bez obaw o to, że się wywróci.

Wzornictwo to nie tylko aspekty wizualne, ale i praktyczne. Tu mam mieszane uczucia, bo 

o ile ładowarka jest ładna i poręczna, to ma jeden mankament, który mi osobiście bardzo 

przeszkadza. Jest nim czerwona dioda z przodu, której jedynym zadaniem jest sygnalizo-

wanie, że ładowarkę podpięto do prądu – to kompletnie bezsensowny element, irytujący, 

gdy stoi ona na biurku obok monitora. Nie takie problemy rozwiązywała już jednak taśma 

izolacyjna. Ten detal można ostatecznie wybaczyć, bo ładowarka z pięcioma portami USB, 

niewiele większa od takiej z dwoma, jest skarbem w podróży.

Ładowarka to z pozoru proste urządzenie: ma dawać prąd i… tyle. Ta jednak może zastą-

pić ich kilka, zajmując wciąż tylko jedno gniazdko. Jej wzornictwo i jakość są bliskie temu, 

do czego przyzwyczaiło mnie Apple. 

Co prawda nie do końca przemy-

ślano każdy jej element, jaskrawa 

dioda z przodu jest bezużyteczna, 

a sugerowanie użycia jako podstawki 

do tabletu świadczy o tym, że kom-

pletnie nikt nie sprawdził wcześniej, 

czy faktycznie będzie to możliwe. 

Mimo wszystko warto, zwłaszcza jeśli 

brakuje wam już gniazdek.

CSOP 30W USB Power Adapter

CSOP 30W USB Power 
Adapter             

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena: 129 PLN
Dystrybutor: CSOP

pawelhac

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


   /   SPRZĘT   /   111

PURO FAST CHARGER

PAWEŁ HAĆ

PURO Fast Charger

W porównaniu z gabarytami iPhone’a niemal każdy powerbank wydaje się duży 

i nieporęczny. Niemal, bo najnowsza bateria od Puro nie dość, że jest wydajna, to na 

dodatek zmieści się do… etui na iPhone’a.
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Stworzenie niewielkiej baterii nie jest żadnym wyczy-

nem, o czym przekonali się użytkownicy większości 

smartfonów z najwyższej półki. Akumulatory telefonów 

są wciąż dla wielu osób niewystarczająco pojemne, doła-

dowywanie ich w ciągu dnia staje się więc koniecznością. 

Używanie telefonu z podpiętym zasilaniem nie należy 

do najwygodniejszych i to właśnie ten aspekt wyróżnia 

powerbank Puro. Fast Charger jest… cóż, szybki, a przy 

tym cechuje się sporą pojemnością. To jednak nie jedyna 

cecha charakterystyczna: na pierwszy rzut oka można go 

pomylić go z iPhone’em 6, zrobiono go bowiem z alu-

minium i plastiku, których kolorystykę wzorowano na 

produktach Apple. Wzornictwo również jest zbliżone, 

a wymiary wręcz identyczne – Fast Charger pasuje ideal-

nie do każdego etui dla 4,7-calowego iPhone’a. Kilku zna-

jomych pomyliło go na pierwszy rzut oka z iPhone’em, 

choć sami korzystają z „szóstek”. To chyba wystarczający 

dowód na to, jak bardzo Puro zbliżyło się w naśladowa-

niu iPhone’a do Samsunga.

Fast Charger jest szybki i nie chodzi jedynie o pręd-

kość ładowania baterii. Ta jest więcej niż zadowalająca, 

moc wyjściowa to aż 12 W, co wcale nie jest standardem 

w przenośnych powerbankach. Wbudowany akumu-

lator o pojemności 4100 mAh pozwolił mi dwukrotnie 

naładować iPhone’a 6 Plus od 20% do nieco ponad 80%; 

ładowanie powyżej tego progu jest już mniej wydajne, 

ale wciąż szybkie. Oprócz dużej mocy, Fast Charger jest 

też bardzo wygodny, ma bowiem zintegrowany prze-

wód Lightning, odpada więc konieczność noszenia ze 

sobą dodatkowego kabla. Cierpi na tym uniwersalność, 

użytkownicy urządzeń innych niż Apple nie będą mogli 

z niego niestety skorzystać. Niewielka waga i grubość sprawiają też, że dość wygodnie 

można trzymać w dłoni równocześnie powerbank i telefon złożone ze sobą i tak prowa-

dzić rozmowę. O stanie naładowania akumulatora informują białe diody. Nie wiem, czy 

producenci ustalili między sobą jakiś standard ich jaskrawości, ale także tutaj są zwyczaj-

PURO Fast Charger

Fast Charger pasuje idealnie 
do każdego etui dla 
4,7-calowego iPhone’a.
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nie zbyt mocne. Na dodatek świecą i migają podczas ładowania powerbanka, podpinanie 

go na noc w pokoju, w którym śpimy, nie jest zatem najlepszym pomysłem.

Powerbank to dla wielu osób konieczność, używanie go jednak nie musi być aż tak nie-

komfortowe. Fast Charger jest tego najlepszym przykładem: to zdecydowanie najwygod-

niejszy sposób ładowania iPhone’a w ruchu, bez powiększania jego wymiarów obudową 

z dodatkową baterią. Ma zintegrowany przewód, ma certyfikat MFi, a przy tym bardzo 

szybko ładuje telefon. Kupił mnie też jego wygląd, pokażcie mi drugi powerbank, którego 

da się „przebrać” za smartfona.

PURO Fast Charger            

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Cena: 161 PLN
Dystrybutor: DoApple.pl

Moc wyjściowa to aż 12 W, co wcale nie jest standardem 
w przenośnych powerbankach.

PURO Fast Charger

pawelhac

http://doapple.pl/puro-fast-charger-ultra-slim-power-bank-mfi-powe,3,9033,12391
http://www.twitter.com/pawelhac


MOSHI AERIO LITE 
– WEŹ MACBOOKA NA WYCIECZKĘ!

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Znalezienie torby na 12-calowego MacBooka to nie najprostsze zadanie. Większość 

jest projektowana albo na ciut mniejsze, 11,6-calowe modele, albo na sporo większe 

„trzynastki”. Nieprzydatności tych pierwszych chyba nie muszę tłumaczyć. Te drugie od 

biedy przejdą, ale przecież nie po to kupujemy malutki komputer, żeby potem pakować 

go w olbrzymią torbę. Kiedy więc trafiłem na opisywaną Moshi Aerio Lite, wiedziałem, 

że może ona stać się mobilnym domem dla mojego laptopa. 

114Moshi Aerio Lite – weź MacBooka na wycieczkę!   /   SPRZĘT   /   



Gdy ją odebrałem, miałem początkowo nieco 

wykrzywioną minę. I wcale nie cho-

dziło tu o ogromny korek, 

w którym słońce bombar-

dowało mi czuprynę przez 

otwarty dach w samochodzie. 

Świeżo po wyjęciu torba była 

dosyć twarda, jakkolwiek to nie 

brzmi. Doceniłem natomiast 

kolor. Dominujący jasnoniebie-

ski zapewnia powiew świeżo-

ści w porównaniu do klasycznej 

czerni, brązu, czy białego. Piaskowe 

akcenty z kolei sprawiają, że całość 

wygląda zaskakująco nowocześnie 

i stylowo. O ile większość mężczyzn 

może uznać taką kombinację za zbyt 

„kobiecą”, mnie ona w zupełności 

pasuje. (To zupełnie zrozumiałe. Michał 

gustuje również w „męskim” różowym 

złocie - przyp. korekty)

Torba jest pionowa z wieczkiem na 

magnes otwieranym do góry. Producent 

w ciekawy sposób zamontował pojedynczy 

pasek na ramię, który nie jest mocowany 

– jak w większości przypadków – na bokach. 

Zamiast tego wszelkie szwy są na ściance 

przylegającej do ciała osoby noszącej, co 

sprawia, że jest on naturalnie wygięty. Efekt 

„twardości”, o którym wspominałem wcze-

śniej, potęgował materiał, z którego wyko-

nano pasek. W dotyku i wyglądzie przypomina 

on pas bezpieczeństwa w samochodzie. Całe 

szczęście, momentalnie się wyrobił na tyle, by 

móc go wygodnie wyginać. Za to plus. 
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Kolejnego dnia przyszedł czas na pierwszy test torby w terenie. Otworzyłem ją więc i zaczą-

łem się przyglądać przegródkom. W głównej komorze przygotowano specjalną kieszeń 

na MacBooka – jest dopasowana zarówno na szerokość, jak i grubość. Komputer wchodzi 

tam idealnie. Na przegródce dodano dwie kieszenie, które spokojnie pomieszczą dwa duże 

telefony. Poza tym mamy tam miejsce, żeby wrzucić 500-stronicową książkę (lub trzy iPady 

– dla tych mniej analogowych). A na przeciwległej stronie komory jest zasuwana na zamek 

skrytka na dokumenty. Dodatkowe przegródki skrywają obie ścianki torby. Ta wewnętrzna 

jest równie głęboka co sama torba. Z kolei druga jest znacznie płytsza. Nadrabia to z kolei 

dwiema kieszonkami – jedną szeroką, drugą na długopis. W tej ostatniej wylądowała przej-

ściówka z USB-C na USB od Apple. Mieści się idealnie. Ostatnią skrytką jest wieczko. Tam, za 

suwakiem, ukryto jeszcze jedno miejsce na drobiazgi. 

Nie ukrywam, że nawet po kilku dniach używania torby ciągle odkrywałem kolejne zaka-

marki. Za to ogromny plus. Przez ostatnie kilka lat wrzucałem rzeczy luzem do głównej prze-

grody w torbie, czego efektem było ciągłe gubienie absolutnie wszystkiego. Serio. Nie wiem, 

ile razy zupełnie przypadkowo znajdowałem tam mojego Kindle’a. Do gustu przypadła mi 

również wzmocniona podłoga. Jej brak doskwierał mi u poprzedniczki, która cały czas się 

„rozłaziła”, a trzymane w niej gadżety jeszcze dodatkowo się mieszały.

Moshi Aerio Lite – weź MacBooka na wycieczkę!

Gdyby Gwiazda Śmierci 
przyciągała Sokoła 
Millenium z taką siłą, to 
Księżniczka Leia musiałaby 

sama uciekać z rąk 
Dartha Vadera.
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Aerio Lite sama w sobie jest stosunkowo lekka, a dzięki zmyślnemu paskowi nawet wypa-

kowana po brzegi nie męczy. Niestety, przez jego zmyślność ma on tendencję do zsuwania 

się, szczególnie jak mam na sobie kurtkę. Muszę też przyczepić się do siły, z jaką magnesy 

trzymają wieczko. Wróć. One go nie trzymają. Gdyby Gwiazda Śmierci przyciągała Sokoła 

Millenium z taką siłą, to Księżniczka Leia musiałaby sama uciekać z rąk Dartha Vadera. Miałem 

już sytuację, gdy pociągnąłem leżącą torbę za dolną część, co sprawiło, że komputer wysunął 

się ze swojej przegrody, spadł na wieczko, pociągnął je za sobą i spadł – całe szczęście – na 

fotel w samochodzie. Gdybym przeprowadzał podobny manewr nad asfaltem, prawdopodob-

nie mój MacBook stałby się efektownie pozaginanym, bezużytecznym kawałkiem aluminium.

Ale jeśli nie zamierzacie nosić torby do-góry-nogami, a szukacie czegoś ładnego, prostego 

i funkcjonalnego, to Moshi Aerio Lite jest zdecydowanie produktem wartym polecenia. To 

świetny kompan podróży, a liczne przegródki pozwolą pomieścić wszystkie przejściówki nie-

zbędne do bezbolesnego używania MacBooka. Przed zakupem sprawdź koniecznie drugą, 

ciemniejszą wersję kolorystyczną.

Cena: 390 PLN

Moshi Aerio Lite – weź MacBooka na wycieczkę!

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel


TELEWIZOR KLASY PREMIUM 
W CENIE ŚREDNIAKA: KS7000

PAWEŁ OKOPIEŃ

Seria 7 w telewizorach Samsunga nie zachwycała przez ostatnie kilka lat, kosztowała 

więcej od udanej serii 6, a jednocześnie nie oferowała takich parametrów, jak seria 8 czy 

9. W 2016 roku się to zmienia. KS7000 to jeden z tych telewizorów, na które naprawdę 

warto zwrócić uwagę.
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Pierwsza zmiana, która dotknęła telewizory 

Samsunga w tym roku, to awans, jeśli chodzi 

o przynależność do rodziny. W tym roku KS7000 

i KS7500 stały się modelami SUHD. Oznacza to, że 

wykorzystują technologię kropek kwantowych. 

Różnice między topowymi modelami to przede 

wszystkim design, brak podwójnego tunera 

telewizyjnego oraz brak wsparcia dla Supreme 

Motion, czyli najlepszego rozwiązania Samsunga 

w zakresie odwzorowania ruchu. Niemniej 

KS7000 to model z wyższej półki, niekoniecznie 

za wysoką cenę. Najmniejszy, 49-calowy model, 

to koszt 47 000 złotych, 55 cali kosztuje nieco 

ponad sześć tysięcy złotych, 60-calowy wariant 

– niecałe osiem tysięcy, a ponad dziesięć tysięcy 

przyjdzie nam zapłacić za wersję 65-calową. Na 

topowego KS9000 w wersji 55-calowej wydamy 

tyle samo – dziesięć tysięcy, a 65 cali jest wydat-

kiem rzędu niecałych 13 tysięcy. KS7000 wypada 

Telewizor klasy premium w cenie średniaka: KS7000
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też korzystniej względem Sony XD85. Ceny są też niższe lub porównywalne do LG UH7707, 

którego nawet jakość wykonania pilota odbiega od tego, co oferuje Samsung.

Wzornictwo – na to zwracamy uwagę już przy wyjmowaniu telewizora z pudełka. Dwie 

niewielkie nóżki i bardzo smukła konstrukcja, która wygląda ładnie również z tyłu. Nie jest 

to imponujący design z KS9000, ale wygląd KS7000 wielu osobom przypadnie do gustu. 

Podobnie jak w poprzednich latach, także teraz Samsung zrezygnował z większości złącz 

w obudowie telewizora – zostały one wyciągnięte do niewielkiego pudełka, dzięki czemu 

możemy uniknąć plątaniny kabli za samym urządzeniem. To wygodne rozwiązanie przy czę-

stym przepinaniu złącz. 

Ważnym elementem wyglądu jest pilot. Nowy Smart Control przypomina kontroler Apple 

TV 4 oraz Amazon Fire. Zabrakło tu żyroskopu, ale jest niezwykle wygodny i intuicyjny. Co 

więcej, podobnie jak pilot ATV, działa jak pilot uniwersalny, pozwala więc na sterowanie 

także innymi urządzeniami. Pilot w połączeniu z niezwykle szybkim działaniem Smart TV 

sprawia, że użytkowanie telewizora Samsunga staje się niesamowitą przyjemnością. Tak 

dobrego interfejsu w telewizorach jeszcze nie widziałem. Nie widziałem też telewizora, 

który uruchamiałby się w tak zawrotnym tempie. Wreszcie Smart TV funkcjonuje naprawdę 

dynamicznie, płynnie i wszystko, co najważniejsze mamy pod ręką. A co jest najważniej-

sze? Netflix, HBO GO i YouTube, ewentualnie jeszcze player.pl lub inna ulubiona aplikacja. 

Dodatkowo Samsung promuje także gry – zarówno te proste, jak i te streamingowane dzięki 

usłudze GameFly.
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Obraz to kluczowy aspekt każdego telewizora. Wygląd, opcje smart – są ważne, ale finalnie 

to obraz jest najważniejszy i go niczym nie poprawimy (pomijając, oczywiście, kalibrację). 

KS7000 ma świetne odwzorowanie kolorów, bardzo dobrą czerń. Nawet do podświetlania 

nie można się przyczepić. Są momenty, w których widać, że jest to podświetlanie krawę-

dziowe, ale mowy nie ma o permanentnym efekcie cloudingu czy jasnych rogach. Płynność 

obrazu stoi na równie wysokim poziomie. Po odpaleniu filmów na UltraHD Blu-ray widać 

prawdziwy potencjał tego telewizora. HDR, czyli szeroki zakres tonalny i poszerzona paleta 

kolorów, to dwie rzeczy, które znacząco wpływają na to, jak odbieramy filmy. Dopiero wraz 

z tym rozdzielczość 4K staje się znaczącą zmianą względem HD. Czekam na więcej treści 

w tym wydaniu.

Samsung KS7000 spełnia najwyższe standardy – jako jeden z nielicznych telewizorów zdobył 

certyfikat UltraHD Premium. Telewizor ma dużą jasność, bardzo dobre odwzorowanie kolo-

rów, rewelacyjnie szybki i intuicyjny interfejs z nowym pilotem, wysokiej jakości wykonanie 

z ciekawym designem. Do tego cena jak na tę półkę jest wyjątkowo atrakcyjna.

Telewizor klasy premium w cenie średniaka: KS7000

paweloko

https://twitter.com/paweloko


RENAULT ESPACE 
TATUSIOWÓZ GADŻECIARZA

PAWEŁ OKOPIEŃ, JAN URBANOWICZ

Espace to samochód dla mężczyzny, który osiągnął już wszystko — ma dzieci, psa i piwny 

brzuszek. W najnowszym wcieleniu samochód miał nabrać trochę charakteru, dostał mnóstwo 

gadżetów. Tylko czy rzeczywiście jest to idealny samochód dla rodziny i nie tylko?
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Przez ponad dziesięć lat w mojej rodzinie był Grand Scénic, przejechał ponad 230 tysięcy 

kilometrów, oczywiście z problemami mniejszymi i większymi, z obróceniem się panewek, 

holowaniem na austriackiej autostradzie, ale takie przygody dotykają dziś coraz większą 

liczbę pojazdów. Grand Scénic był świetnym samochodem, jeśli chodzi o komfort jazdy. 

Z przodu siedziało się jak na bardzo wygodnym krześle, a kręgosłup rzeczywiście odpoczy-

wał. Dodatkowy rząd siedzeń, choć ciasny, przydawał się w wielu sytuacjach.

Szczerze: nowe wersje Scénica już mnie tak nie przekonują, za to Espace, w swej najnow-

szej wersji, z przestronnego vana stał się właśnie minivanem z zapędami na crossovera. Nie 

podoba się to z pewnością właścicielom poprzednich wersji, gdyż nowy Espace skurczył się 

na desce kreślarskiej. Co gorsza, przynajmniej na razie nie dostali oni rzeczywistej alterna-

tywy, bo Traffic w opcji minibus nią raczej nie jest. 

Nowy Espace to samochód dla czteroosobowej rodziny — maksymalnie dla pięciu osób. 

Miejsca w trzecim rzędzie można wykorzystywać wyłącznie okazjonalnie, raczej na krótkich 

dystansach. Przy czterech osobach każdy będzie czuł się niezwykle komfortowo, zwłaszcza 

w tak doposażonej wersji, jaką my mieliśmy okazję testować.

Jeździliśmy nowym Espace w wersji Initiale Paris z silnikiem Diesla o pojemności 1.6 i mocy 

160 KM, wyposażonym w 6-stopniową automatyczną skrzynię biegów EDC. W takiej wersji 
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samochód kosztuje 168 tysięcy złotych. W oczy 

się rzuca mały silnik jak na tak duży pojazd i to 

niestety czuć niemal w każdym momencie - od 

długiego „zbierania” się samochodu, po sto-

sunkowo wysokie spalanie. Miejmy nadzieję, że 

mimo downsizingu, nawet intensywne użytko-

wanie tego samochodu nie sprawi, że będziemy 

częstymi gośćmi serwisów. Szkoda, bo ten samo-

chód mając przynajmniej dwulitrowy silnik, byłby 

jeszcze ciekawszy. Oczywiście w samochodzie 

rodzinnym nie potrzebujemy wybitnych osią-

gów, ale dobre przyśpieszenie to podstawa bez-

pieczeństwa, a tego z pewnością oczekujemy od 

rodzinnego auta. Przy dużej rodzinie liczy się też 

każda złotówka, a wyżyłowany silnik, umiejący 

spalać w mieście dziewięć litrów, na pewno do 

oszczędności się nie przyczyni.

Renault Espace tatusiowóz gadżeciarza
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Skoro już ponarzekałem na Espace’a to czas na zachwyty, a jest się czym zachwycać, 

zwłaszcza przy tej bogatej wersji wyposażenia. Przede wszystkim miejsca w pierwszym 

i drugim rzędzie jest pod dostatkiem, cztery dorosłe osoby będą jechać tym samocho-

dem w warunkach komfortowych. Ze spokojem więc może też pełnić funkcję samochodu 

służbowego, zwłaszcza gdy w firmie musicie w parę osób często pokonywać długie trasy. 

W naszej wersji także fotele z tyłu były podgrzewane, z przodu samochód oferuje również 

funkcję masażu, która jest bardzo przyjemna, pomocna na długich dystansach i dopełnia 

wygodne fotele, które spokojnie dorównują tym, które zapamiętałem z mojego Grand 

Scénica. Fotele mają też pamięć ustawień, wygodnie możemy się zatem przesiadać, gdy 

samochód użytkują na co dzień dwie osoby. Tylny rząd natomiast nie będzie się nudził, 

ponieważ w zagłówkach kierowcy i pasażera umieszczono wyświetlacze wraz z czytnikiem 

kart SD, USB i odtwarzaczem DVD; na wyposażeniu znalazły się też słuchawki i piloty do 

tych wyświetlaczy. Można więc zapewnić pociechom rozrywkę na długie podróże.

Prawdziwy kosmos zaczyna się jednak na konsoli środkowej, gdzie znalazł się R-Link 2 

– to duży dotykowy wyświetlacz oferujący świetną nawigację, stałe podłączenie do inter-

netu, dodatkowe aplikacje informacyjne, społecznościowe czy nawet minigry. Z ekranu 

zarządzamy całym samochodem, możemy ustawić kilka trybów. Domyślnie do dyspo-

zycji mamy tryby Comfort oraz Sport, które różnią się charakterystyką adaptacyjnego 

Renault Espace tatusiowóz gadżeciarza
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wyimek

zawieszenia, a nawet dźwiękiem silnika. Przy 

zmianie trybu zmienia się też podświetlanie 

kokpitu. Kierowca ma nie tylko zegary (te także 

są wyświetlaczami), ale też ekran HUD. Nowy 

Espace to asystent pasa ruchu, aktywny tempo-

mat, czujniki martwego pola.

Dopełnieniem tego wszystkiego jest duża pano-

ramiczna przednia szyba i duży otwierany dach 

panoramiczny, sprawiający dużo radości pod-

czas wiosennych przejażdżek. Zresztą ten samo-

chód w ogóle cieszy w trakcie jazdy. To świetny 

rodzinny samochód z nieco wyższej półki. 

Przestronniejszy od Scénica, Citroëna C4 Picasso, 

Forda Galaxy. Wnętrze jest naprawdę świetne, 

choć w porównaniu do tego mojego poprzed-

niego dużego „francuza” nie ma tak dużo zmyśl-

nych schowków, brakuje jakiegoś rozwiązania do 

organizacji przestrzeni w bagażniku, chociażby 

na drobne zakupy. Pomyłką jest też szuflada 

naprzeciwko siedzenia pasażera. Wprawdzie bar-

dzo pojemna, ale mogąca rozwalić kolana, jeśli 

wysuwa się ją automatycznie. Samo wykończe-

nie samochodu jest jednak staranne i zrobione 

z dużym smakiem i stylem.

Gdyby silnik był nieco mocniejszy, a sam wła-

śnie byłbym ojcem dwójki dzieci w wieku szkol-

nym i psa, to nowy Espace właśnie wyjeżdżałby 

z salonu do mojego garażu. To naprawdę świet-

nie zrobiony samochód dla ojca, fana nowinek 

technologicznych. Jednocześnie mniejszy od 

swoich poprzedników, ale za to nieco bardziej 

uniwersalny i z większym charakterem.

paweloko

Renault Espace tatusiowóz gadżeciarza

https://twitter.com/paweloko
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Jeśli mam być szczery, to mogę się śmiało pod-

pisać pod wszystkim, co napisał Paweł. Nowy 

Renault Espace to samochód ciekawy, z wieloma 

zaletami, ale również i wadami. Dla mnie najwięk-

szym minusem jest jego silnik, który w moim 

odczuciu pozostawia naprawdę wiele do życze-

nia. Wspomniane 1.6 ma co prawda 160 KM, jed-

nak jego osiągi, w parze z wymiarami auta, nie 

dają takich doznań, jakie powinny. Oczywiście 

rodzinny samochód nie ma być demonem pręd-

kości i zwrotności, które przydałby mu się na 

torze, powinien jednak spełniać pewne standardy, 

jeśli chodzi o przyspieszenie i pewność na drodze. 

Espace tym się, niestety, nie odznacza. Szkoda, bo 

gdybyśmy otrzymali mocniejszy i bardziej dyna-

miczny motor, byłby to samochód godny polece-

nia dla każdej większej rodziny.

Podobnie jak w modelu Talisman, w Espace wyko-

rzystano system 4Control, dzięki czemu miałem 

nadzieję, iż auto będzie się równie przyjemnie 

i łatwo prowadziło. Nie wiem, z czym do końca 

to było związane, ale przy wychodzeniu z zakrę-

tów i delikatnym dodawaniu gazu pod koniec 

manewru traciłem nieco kontrolę nad samo-

chodem i były momenty, w których bałem się 

o utratę przyczepności. Tak się na szczęście nie 

stało, jednak nie nazwałbym Espace przyjemnym 

w prowadzeniu w każdych warunkach. Spokojna 

jazda – owszem, jeśli jednak chcemy nim tro-

chę bardziej poszaleć, to już nie jest kolorowo. 

Domyślam się jednak, że rodzinny van został 

stworzony głównie do zawożenia i odbierania 

dzieci ze szkoły, a nie do szaleństw.

JAN URBANOWICZ

Renault Espace tatusiowóz gadżeciarza
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Jeśli chodzi o multimedia, to podobnie jak w Talismanie, mamy tu system R-Link 2, plus kilka 

dodatkowych wygód jak monitory w zagłówkach, o których wspomniał Paweł. Dla mnie abso-

lutnym mistrzem jest tu system nawigacji, według mnie najlepszy fabryczny system, z jakim 

miałem styczność.

Do zalet należy również zaliczyć dużą ilość przestrzeni, zarówno z przodu, jak i z tyłu oraz 

naprawdę wielką przestrzeń bagażową, która po złożeniu tylnych siedzeń staje się jeszcze 

większa. Espace zdał mój test śpiewająco, przewożąc dwa regały z Ikei bez żadnych proble-

mów. Dodam jeszcze, że fotele w drugim rzędzie siedzeń nie tylko się składają, ale również 

przesuwają się w płaszczyźnie przód-tył. Jeśli chodzi o składanie, to możemy złożyć wszystkie 

fotele naraz lub pojedynczo każdy z trzech. Większość rzeczy, które mi się w tym aucie podo-

bały, to zapewne standard w swojej klasie, z punktu widzenia zwykłego użytkownika niektóre 

„bajery” są jednak naprawdę przydatne. Wymieniłbym tutaj automatyczne zamykanie klapy 

bagażnika za pomocą przycisku czy delikatne obniżanie się lusterek bocznych, gdy wrzucimy 

wsteczny bieg oraz automatyczne włączenie się tylnej wycieraczki przy manewrze cofania.

Espace nie jest autem idealnym, ale chyba takiego nie ma, a przynajmniej jeszcze takim nie jeź-

dziłem. W swojej klasie jest jednak bardzo ciekawą pozycją, którą każda głowa rodziny powinna 

wziąć pod uwagę przy wyborze auta rodzinnego. Znajdziemy tu dużą przestrzeń oraz całą 

masę gadżetów zaspokajającą większość osób. Dodatkowo samochód wygląda bardzo dobrze, 

ma ciekawy i oryginalny, choć nie krzykliwy design, który w połączeniu z 19-calowymi felgami 

potrafi zwrócić na siebie uwagę. Wszystko byłoby piękne, gdyby nie ten silnik…

Renault Espace tatusiowóz gadżeciarza

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Jeśli miałbym wskazać jedną, najważniejszą dla mnie aplikację dla OS X, bez wahania 

wskazałbym Alfreda.

O Alfredzie usłyszałem niedługo po kupieniu swojego pierwszego Maca, czyli gdzieś około 

początku roku 2010. Wspomniana aplikacja była wtedy w dość wczesnej becie, ale już ocze-

kiwałem, że zastąpi u mnie systemowy Spotlight. Alfred oferował tworzenie własnych akcji, 

pozwalających na zwiększenie produktywności. Lata mijały, pojawiła się pierwsza oficjalna 

wersja tej aplikacji, a potem kolejna, która dawała jeszcze większe możliwości tworzenia 

i dostosowywania workflows do własnych potrzeb. Skłoniło mnie to do nauki przynajmniej 

podstaw programowania, dzięki czemu mogłem nie tylko mieć satysfakcję z działających 

akcji, ale również zaoszczędzić wiele czasu.

Wreszcie w tym roku, pod koniec maja, światło dzienne ujrzała trzecia wersja Alfreda. Jako 

posiadacz dożywotniej licencji (Mega Supporter), otrzymałem dostęp do wersji beta tej 

aplikacji kilka tygodni przed premierą. Zanim jednak opiszę Wam, co nowego kryje w sobie 

Alfred 3, chcę zaznaczyć, że tekst ten dotyczy płatnej wersji, zwanej Powerpackiem. To wła-

śnie ona wnosi najwięcej zmian. Jakich?

Być może dotarły do Was informacje o aferze związanej z TextExpanderem. W skrócie: 

Smile – twórcy tej aplikacji – zaprezentowali najnowszą wersję z nowym planem płatności 

– subskrypcjami. Niestety, początkowe progi cenowe nie spodobały się wielu dotychcza-

sowym użytkownikom i choć Smile je zmniejszyło, niesmak pozostał, a część osób zaczęło 

ALFRED 3

MACIEJ SKRZYPCZAK
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https://imagazine.pl/2016/04/13/co-dalej-z-textexpanderem/


rozglądać się za alterna-

tywnymi rozwiązaniami. 

Jedno z nich jest dostępne 

właśnie w nowym Alfredzie 

i nazywa się Snippets. Co 

prawda w drugiej wersji 

aplikacji również mieliśmy 

do dyspozycji to narzędzie, 

ale do skorzystania z goto-

wych szablonów tekstu 

trzeba było wykonać kilka 

kroków – wywołać paletę 

szablonów i wybrać właściwy. Teraz natomiast wystarczy danemu fragmentowi tekstu 

przypisać kombinację liter, by automatycznie wkleić szablon. Czyli zupełnie tak samo, jak 

w TextExpanderze. Niestety, obsługa snippetów w Alfredzie nie jest tak rozwinięta, jak 

w TE, ale dla wielu osób w zupełności wystarczy. Nie zdziwię się jednak, jeśli kolejne aktu-

alizacje rozwiną możliwości tego narzędzia.

Kolejną nowością – lub 

raczej usprawnieniem – jest 

obsługa schowka. Do tej 

pory Alfred pozwalał na 

zarządzanie przechowy-

wanym tekstem. Od wersji 

trzeciej to samo zrobimy 

z kopiowanymi zdjęciami 

(na przykład ze stron inter-

netowych) oraz plikami.

Także kreator motywów 

został zupełnie przebudo-

wany. Jeszcze łatwiej stwo-

rzymy własne schematy 

kolorów i fontów okna 

Alfreda.
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Zmiany w akcjach są tak duże, że ciężko 
byłoby je samemu ogarnąć



Wreszcie dochodzimy do clou, czyli samych akcji – workflows. To właśnie tutaj widać najwię-

cej zmian. Do naszej dyspozycji oddano nie tylko nowe elementy, ale także usprawniono już 

istniejące. Ale po kolei.

Teraz niemal każdy element może łączyć się z innym, nie ma bowiem sztywnych podzia-

łów na akcje rozpoczynające, wykonujące i kończące nasze workflow. Możemy je dowolnie 

przestawiać.

Do elementów z sekcji Inputs dodano nowy – List Filter, który umożliwia stworzenie listy 

kilku elementów o różnych, przesyłanych dalej argumentach. Z kolei do sekcji Outputs dołą-

czono element Write Text File, który pozwala na zapisanie informacji do pliku tekstowego. 

Wreszcie nie trzeba robić tego ręcznie.

Jeśli chodzi o sekcje, największą nowością jest nowa kategoria – Utilites. Znajdziemy tam 

mininarzędzia, które zaoszczędzą pisania wielu linijek kodu. Mamy więc narzędzie przypisu-

jące wyniki do zmiennych, filtry, spowalniacze, narzędzie przekształcające tekst, zmieniające 

jego zawartość i inne. Każdy z tych elementów umieszczamy między głównymi elementami 

innych sekcji.

Trzecia wersja Alfreda zachęca twórców akcji do zapisywania danych w formacie JSON. Jest 

to znacznie łatwiejsze niż dotychczasowy zapis XML, bezpieczniejsze – bo ryzyko popełnie-

nia błędów jest mniejsze, a przy tym daje większe możliwości.
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Kolejna nowość dotyczy czytelności samego workflow. Jeśli ktoś z Was robił bardziej skom-

plikowane akcje z większą ilością elementów, to na pewno wie, jak trudne mogło być póź-

niejsze odszukanie jakiejś informacji. Teraz z pewnością się to zmieni, a to za sprawą paru 

udogodnień. Pierwszym z nich jest nadawanie kolorowych etykiet poszczególnym elemen-

tom. W ten sposób łatwo oznaczymy poszczególne etapy akcji. Drugim udogodnieniem jest 

dodawanie komentarzy do każdego elementu. Możemy po prostu opisać, za co jest odpo-

wiedzialny lub co należy w nim ewentualnie dostosować, gdy dzielimy się całym workflow 

z innymi osobami. Dodatkowo do całej akcji możemy również dodać opis, który pokaże się 

od razu po zainstalowaniu.

Przyznam szczerze, że ciężko byłoby samemu ogarnąć, jakie są możliwości wszystkich ele-

mentów i na jakiej zasadzie działają nowe z nich. Całe szczęście i tutaj Alfred 3 nie zawodzi. 

W menu dodawania nowych workflows znajdują się dwie pomocne kategorie. Pierwsza 

z nich – Getting Started – na kilku przykładach opisuje zasadę działania elementów. Jest 

tam również akcja przedstawiająca wszystkie dostępne elementy! Z kolei Examples poka-

zuje przykłady wykorzystania narzędzi na konkret-

nych zadaniach. A jeśli to dla nas nadal za mało, to 

w każdym elemencie znajduje się przycisk, który 

odsyła nas na stronę pomocy, gdzie wszystko jest 

szczegółowo opisane. Z takim zapleczem nie-

straszne będą nam nowe akcje.

O Alfredzie mógłbym rozpisywać się jeszcze jakiś 

czas, ale wtedy ten tekst zająłby pewnie z pół 

wydania iMaga, dlatego czas już kończyć. Alfred 

3 to zdecydowanie najlepsza wersja tej aplikacji, 

jaka wyszła. Co chyba nie powinno dziwić.

Jedyne, do czego mógłbym się doczepić, to coś, 

czego nie ma od początku – możliwości przete-

stowania Powerpacka przed jego zakupem. A tak 

potencjalni użytkownicy muszą się posiłkować 

opiniami innych osób.
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Alfred 3              

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 6/6

• Wydajność: 6/6

Twórcy i strona pobierania: 
Running with Crayons
Cena:  
• licencja pojedyncza: 17 

GBP (ok. 100 PLN)
• licencja rodzinna: 27 

GBP (ok. 160 PLN)
• licencja dożywotnia: 32 

GBP (ok. 185 PLN)
• można również pobrać 

okrojoną, darmową wersję
Forum: alfredforum.com mcskrzypczak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.alfredapp.com
http://alfredforum.com
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Znalezienie miejsca do parkowania 

w centrum miasta to zazwyczaj duży 

problem. W Centrach Handlowych mamy 

sygnalizatory mówiące, ile miejsc jest 

wolnych w danej strefie. Na podobny 

pomysł wpadła firma BT Skyrise i zbudowała 

za pieniądze z UE program Parkanizer. 

System ten w aplikacji pokazuje nam mapy 

Google z nałożoną aktualną informacją 

w którym kierunku jechać, aby znaleźć 

wolne miejsce parkingowe. Zajętość miejsc 

jest monitorowana w trybie rzeczywistym 

przez specjalne czujniki umieszczone 

w miejscach parkingowych. Brzmi to bardzo 

fajnie i zapewne takie jest. Niestety, aby 

się o tym przekonać, należy pojechać do 

Piekar Śląskich, bo tylko tam działa ten 

system i monitoruje jedynie część miejsc. 

Twórcy systemu rozmawiają jednak z innymi 

miastami nad wdrożeniem tej usługi 

w nowych lokalizacjach. 

Cena: 0,00 EUR       Pobierz

PARKANIZER

https://geo.itunes.apple.com/us/app/parkanizer/id1085489069?mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

System iOS od pewnego czasu pozwala na korzystanie z klawiatur 

firm trzecich. Ja nie umiem żyć bez Swiftkey. Są też inne perełki, 

a jedną z nich jest klawiatura od Google, czyli Gboard. Klawiatura 

pozwala na wyszukiwanie w serwisie Google wprost z okienka 

klawiatury i wstawianie efektów wyszukiwania do tekstu, który 

piszemy. Działa, oczywiście, w całym systemie. Oprócz wyszukiwania 

informacji pozwala także na wyszukanie obrazków, animowanych 

gifów oraz emotionek. Na klawiaturze też możemy pisać normalnie 

oraz wykorzystując metodę Swype, czyli przesuwania palcem po 

literkach. Klawiatura Gboard podnosi produktywność, ale na razie 

nie obsługuje podpowiedzi w języku polskim. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

GBOARD

O Google Translate pisałem już kilka razy. Cięgle są jednak powody, 

by pisać ponownie. Ostatni powód to dodanie tłumaczeń offline 

w aż 52 językach. Jak to przydatne narzędzie – chyba nie muszę 

nikomu mówić. Każdy, kto choć trochę podróżuje po krajach, 

w których język angielski nie jest powszechny, a transmisja danych 

droższa niż złoto, doceni to narzędzie. Wrażenie tym razem robi 

liczba języków, które są obsługiwane w trybie offline. Jednocześnie 

mamy możliwość tłumaczenia w trybie poszerzonej rzeczywistości 

w 29 językach (w tym z języka chińskiego) oraz tłumaczenia tekstu 

na zdjęciach w 37 językach. Dodano też 13 nowych języków, 

w których rozumie Google Translate. To aplikacja, która musi być na 

Waszym pierwszym ekranie. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

GOOGLE TRANSLATE

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/us/app/gboard-search.-gifs.-emojis/id1091700242?mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/us/app/google-translate/id414706506?mt=8&at=11lHMT
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OS X ma kilka sposobów dostarczania i instalowania aplikacji. O ile dla bardziej obeznanych 

użytkowników każdy z nich jest prosty w obsłudze, to mniej doświadczeni mogą mieć 

problemy z ich zrozumieniem.

DMG, ZIP lub Mac App Store
Od lat deweloperzy dostarczali aplikacje na kilka różnych sposobów. To zmie-

niło się dramatycznie wraz ze stworzeniem Mac AppStore. Wystarczył jeden 

klik, aby zainstalować program. Odinstalowanie go też nie było trudne – ogra-

niczało się do skasowania wybranej pozycji z folderu /Aplikacje/. Ale nie 

nie wszystkie programy są dostępne w Mac App Store!

DMG
Pliki DMG to niejako odpowiedniki windowsowych ISO. To obraz dysku, mający 

kilka zalet, których nie będę teraz zgłębiał. Obraz jak to obraz – należy „zamon-

PODSTAWY OS X – 3 
– INSTALOWANIE PROGRAMÓW
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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tować”. W środku znajduje się zazwyczaj albo aplikacja, którą powinno się 

przekopiować do folderu /Aplikacje/, albo jej installer.

DMG > Montaż DMG
Po pobraniu ze strony internetowej 

plik DMG znajdziecie prawdopodob-

nie w folderze z pobranymi plikami. 

Aby go zamontować, należy:

1. Zlokalizować plik.

2. Dwa razy kliknąć go prawym przy-

ciskiem myszy lub trackpada.

Po tej czynności w bocznym pasku Findera pojawi się odpowiednia pozycja. 

Zazwyczaj jednak po dwukrotnym kliknięciu ikony wyskoczy okno z instrukcją 

„krok po kroku”.

DMG > Gotowa aplikacja w pliku DMG
Po otwarciu zamontowanego w Finderze DMG pojawi się albo ikonka z instal-

lerem, albo ikona aplikacji. Taką aplikację teoretycznie można uruchomić 

z dowolnego miejsca (klikając ją dwa razy), ale nie jest to zalecane – deweloper 

może wymagać, aby znajdowała się ona w /Aplikacje/ i może nie funkcjo-

nować prawidłowo. Należy zatem przenieść ikonę z okna z DMG do folderu /

Aplikacje/, na przykład na odnośnik znajdujący się w Docku. Jeśli nie rozu-

miecie, o czym piszę, to należy zrobić tak:

1. Zamknąć wszystkie okna Findera.

2. Otworzyć nowe okno.

3. W bocznym pasku wybrać zamontowany w dziale Urządzenia DMG 

(przykład Hazel znajdziecie na powyższym screenie) – w głównym oknie 

pojawi się jego zawartość.

4. Należy przeciągnąć aplikację z głównego okna do skrótu Aplikacje 

w bocznym pasku i puścić ją nad nim.

5. Alternatywnie można kliknąć plik na DMG, wcisnąć Cmd+C, przejść do 

folderu /Aplikacje/ i następnie wcisnąć Cmd+V.

Podstawy OS X – 3 – Instalowanie programów
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DMG > Installer zaszyty w DMG
Czasami wewnątrz pliku DMG znajduje się installer, opisany przeważnie w stylu 

„Install Nazwa Aplikacji”. Wystarczy kliknąć go dwa razy i postępować zgodnie 

z instrukcją installera.

DMG > Odmontowanie DMG
Po przekopiowaniu aplikacji z pliku DMG lub jej zainstalowaniu należy odmon-

tować DMG. Można go potem skasować. Aby to zrobić, należy:

1. Otworzyć nowe okno Findera.

2. Na bocznym pasku znaleźć zamontowany plik DMG.

3. Pozostaje kliknąć przycisk Eject / Wysuń obok nazwy programu, aby 

odmontować DMG.

4. Plik DMG można teraz skasować – znajdziecie go w miejscu, w którym go 

uruchamialiście.

Alternatywnie można kliknąć prawym przyciskiem na pliku DMG i z menu kon-

tekstowego wybrać opcję Wysuń / Eject.

ZIP
Deweloperom zdarza się też rozprowadzać aplikacje w plikach ZIP. W środku 

zazwyczaj znajduje się program albo jego instalator – podobnie jak w przy-

padku plików DMG. Niezależnie co jest w środku, należy:

1. Kliknąć dwukrotnie prawym przyciskiem plik ZIP, aby go rozpakować.

2. Z ZIP-a „wyskoczy” albo folder, albo plik.

3. Jeśli to folder, to należy do niego wejść, klikając go dwukrotnie prawym 

przyciskiem.

4. Jeśli plikiem jest instalator, to należy go dwukrotnie kliknąć i postępować 

zgodnie z instrukcjami twórcy.

5. Jeśli plikiem jest aplikacja, należy ją przenieść do /Aplikacje/, dokład-

nie tak jak w opisywałem powyżej, przy okazji DMG.

6. Po zainstalowaniu aplikacji plik ZIP lub instalator można skasować. 

Instalator może sam się przenieść do Kosza – wszystko zależy od imple-

mentacji dewelopera.

Podstawy OS X – 3 – Instalowanie programów
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Mac App Store
Najprościej oczywiście zainstalować program lub grę z Mac App Store 

– wystarczy ją kupić i wcisnąć przycisk Pobierz / Get. Aplikacja automatycznie 

zostanie zainstalowana do folderu /Aplikacje/.

Trochę informacji na temat struktur aplikacji w OS X
Jeśli spojrzycie sobie do folderu /Aplikacje/, to każda z nich wygląda po 

prostu jak jeden plik (czy też ikona). W rzeczywistości jednak jest zupełnie ina-

Podstawy OS X – 3 – Instalowanie programów
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czej. Każdy program to faktycznie 

najzwyklejszy folder z rozszerzeniem 

.app, na przykład Calendar.app, 

w którym znajdują się wszystkie 

pliki programu. Możecie kliknąć pra-

wym przyciskiem dowolny program 

i z menu kontekstowego wybrać 

opcję Pokaż zawartość pakietu / 

Show Package Contents – tym spo-

sobem dotrzecie do plików skła-

dowych aplikacji. Naturalnie nie 

zalecam kasowania ani zmieniania 

tam niczego, a już szczególnie jeśli 

nie wiecie, co robicie.

A jak odinstalować 
program?
Tradycyjnie aplikacje pod OS X się po prostu kasuje. Większość programów 

jest prawidłowo stworzona i poza swoim folderem, na przykład /Aplikacje/

Ulysses.app/, trzyma jedynie preferencje, które zajmują niewiele miejsca i nie 

ma sensu się nimi przejmować. Są jednak programy, które mają uninstallery. Te 

znajdują się niestety w najdziwniejszych miejscach – czasami w pliku DMG razem 

z instalatorem, czasami gdzieś w preferencjach programu, a czasami jako osobny 

plik. Takich deweloperów mam czasami ochotę… (już wiecie co).

Jeśli więc nie trafiliście na nieprawidłowo lub nietypowo zainstalowany 

program, wystarczy go po prostu skasować skrótem Command+Delete 

w Finderze lub przenieść go do Kosza.

Mam nadzieję, że nawet bardziej zaawansowani użytkownicy znajdą coś dla sie-

bie powyżej, a tymczasem zapraszam do zadawania pytań lub proponowania 

tematów na w.pietrusiewicz@imagazine.pl.

morid1n

Podstawy OS X – 3 – Instalowanie programów

Możecie kliknąć prawym przyciskiem 
dowolny program i z menu 
kontekstowego wybrać opcję Pokaż 
zawartość pakietu / Show Package 
Contents – tym sposobem dotrzecie 
do plików składowych aplikacji. 
Naturalnie nie zalecam kasowania 
ani zmieniania tam niczego, a już 
szczególnie jeśli nie wiecie, co robicie.

mailto:w.pietrusiewicz%40imagazine.pl?subject=
http://www.twitter.com/morid1n
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RAYMAN JUNGLE RUN

Gra, którą dziś wam przybliżę, nie jest wcale nowa. Ba, jej premiera odbyła się w 2012 roku. 

Nie jest to tytuł najpiękniejszy, najbardziej rozbudowany czy szczególnie ambitny... 

Dlaczego więc o nim piszę? 

KRZYSZTOF MORAWSKI
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To proste. Gdy inne tytuły jedynie przewijają się przez mój telefon czy iPada, ten gości na 

nim już od dłuższego czasu. O jakiej grze mowa? Oczywiście chodzi mi o starego dobrego 

Raymana, a dokładniej o grę Rayman Jungle Run.

Tym, którzy nie znają serii Rayman, przypomnę, że początek przygód sympatycznego 

stworka z charakterystycznymi niepołączonymi ze sobą częściami ciała sięga 1995 roku, 

kiedy to gra ta ukazała się na PlayStation. Szybko jednak zawitała również na inne platformy 

jak na przykład Sega Saturn czy komputery PC. 

Cała seria, choć doczekała się kilku kontynuacji, jest eksploatowana raczej dyskretnie, ale 

konsekwentnie i rozważnie, dzięki czemu uniknęła „rozmieniania się na drobne”, jak to się 

zdarzyło w przypadku na przykład serii Angry Birds. 

Rayman Jungle Run nie jest zresztą (kolejną) nową wersją gry, a jedynie portem oryginalnej 

wersji na platformę iOS. Gra ma bardzo przyjemną dla oka oprawę graficzną zapożyczoną 

bezpośrednio z Rayman Origins oraz banalnie prosty sposób obsługi sprowadzający się do 

jedynie naciskania na ekran w momencie, w którym chcemy, aby Rayman podskoczył. Całe 

bieganie odbywa się automatycznie, my musimy jedynie skupić się na zbieraniu wszystkich 

medalionów rozlokowanych na danej planszy. 
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Gdy zastanawiałem się nad tym, co utrzymało mnie przy tym tytule tyle czasu, to na 
myśl nasuwały mi się dwie rzeczy. 

Pierwsza to fakt, że gra jest banalnie prosta, dzięki czemu możemy do niej „wskoczyć” z mar-

szu, bez zastanawiania się ani nadmiernego wysilania szarych komórek. I choć lubię to dru-

gie, to chyba każdy z nas potrzebuje czasami się „odmóżdżyć” bądź zabić kilka minut, stojąc 

w (zazwyczaj) zbyt długiej kolejce do sklepowej kasy. 

Druga rzecz to fakt, że prawdziwym celem gry nie jest zebranie jak największej ilości meda-

lionów, a próba zebrania wszystkich medalionów z każdej lokalizacji. O ile przejście danego 

levelu zazwyczaj nie jest zbyt trudne, o tyle zebranie wszystkich medalionów jest już zupeł-

nie innym wyzwaniem. 

Dopiero wtedy zauważymy, jak sprytnie została przygotowana każda plansza i dopiero 

wtedy uświadomimy sobie, jak wiele godzin „uleciało” nam na granie w tę grę. W zamian 

otrzymamy również dostęp do wielu ciekawych bonusów. 

Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to chyba tylko do muzyki, a właściwie jej braku. 

Oprawa audio jest dość uboga i raczej nie współgra z otoczeniem danej planszy (a szkoda). 

Odgłosy też mogłyby być nieco lepsze. Nikt jednak nie jest doskonały, prawda? 
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wyimek

Warto też się zastanowić, czy wolicie kupić 

Rayman Jungle Run, czy może nowszego 

Rayman Fiesta Run, który jest zdecydowa-

nie bardziej rozbudowany, ale z drugiej strony 

w mojej opinii bardziej irytujący ze względu na 

bardziej agresywne zachęcanie do mikrotran-

sakcji wewnątrz gry. Ja, ze względu na senty-

ment, wybrałem znany mi sprzed lat Jungle Run 

i nie żałuję wyboru. Domyślam się też, że łatwiej 

będzie można tu upolować jakąś fajną promocję 

cenową.

Podsumowując, jeżeli szukasz czegoś, co może 

zastąpić Angry Birds jako podstawowego 

„zabójcę wolnego czasu” bądź jesteś fanem serii 

Rayman, to Jungle Run będzie na pewno świet-

nym wyborem. Jeśli natomiast szukasz czegoś 

bardziej ambitnego, to raczej radziłbym poszu-

kać gdzie indziej.
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Rayman Jungle Run        

• Design: 4/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• Gra roku 2012

• Świetnie zabija czas i pozwala 
się „odmóżdżyć”

• Banalnie prosta w obsłudze 

• Brak reklam czy nachalnych 
mikrotransakcji 

Minusy:
• Podkład audio mógłby być 

zdecydowanie lepszy 

Cena: 2,99 EUR
Link do sklepu 

Rayman Jungle Run

https://itunes.apple.com/pl/app/rayman-fiesta-run/id657811530?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/rayman-jungle-run/id537931449?mt=8


Pozostały: 6 (10 h 30 min.) é

Szybkie szkice koncepcyjne
39U 7hz 16 majkì

Dopracowanie wybranego pomysłu
54U 7hz 16 majkì

Feedback od działu Marketingu
78U 7hz 16 majkì

Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majkí

Ikony i piktogramy
35U 10hz 19 majk

Teksty (różne wersje)
27U 3hz Jutrok

Typografia i kolorystyka
14U 2hz Jutrok

Koncept Layoutu
69U 10hz Dzisiajk

Przygotowanie sesji fotograficznej
12U 7hz Dzisiajk

Projektyp

é +

lr

i

p

F

\

U

*

R

f

t

Ë

Í

13

f Szukaj...

Marketing 12

6

13

8

15

19

28

17

Prezentacja firmowa

Księgowość

Design

Firma

Wyjazd do Berlina

Remont mieszkania

Zakupy

Ć

Ć

Ć

Ć

Ć

M

M

M

Prezentacja firmowas8

4

24

Szybkie szkice koncepcyjne
39U 7hz 16 majk

rì

Dopracowanie wybranego pomysłu
54U 7hz 16 majk

rì

Pozostały: 6 (10 h 30 min.) é +

Feedback od działu Marketingu
78U 7hz 16 majk

rì

Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majk

rí

Ikony i piktogramy
35U 10hz 19 majk

r

Teksty (różne wersje)
27U 3hz Jutrok

r

Typografia i kolorystyka
14U 2hz Jutrok

r

Prezentacja firmowa- j

13:07Nozbe

Koncept Layoutu
69U 10hz Dzisiajk

r

Przygotowanie sesji fotograficznej
12U 7hz Dzisiajk

r

Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE ,
aby otrzymać 10% zniżki!

https://nozbe.com/imag
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POTWIERDZENIE PRZY 
USUWANIU PLIKÓW Z TERMINALA

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z Terminala, to prawdopodobnie spotkaliście się z komendą, 

która służy do usuwania plików i folderów – rm. Tak usunięte pliki nie są przenoszone 

do systemowego Kosza, lecz przepadają bezpowrotnie. Dlatego warto się upewnić, czy 

rzeczywiście chcemy usunąć jakiś element za pomocą narzędzia rm.

Możemy jednak nieco się zabezpieczyć przed pochopnym usunięciem danych. W tym 

celu do polecenia rm musimy dodać opcję -i, cała komenda będzie więc wyglądać tak:

rm -i nazwaPliku

W ten sposób, kiedy będziemy chcieli usunąć plik, pojawi się zapytanie, czy na pewno 

chcemy to zrobić.

Potwierdzenie przy usuwaniu plików z Terminala
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Jeśli jesteśmy pewni swojej decyzji, wystarczy wcisnąć klawisz y. W przeciwnym przy-

padku wciskamy klawisz n.

Wspomniana opcja działa również z narzędziem bezpiecznego usuwania plików – srm 

również z dodaną opcją -i. Oczywiście można tak samo usuwać foldery i ich zawartość 

za pomocą opcji -r. Wtedy komenda będzie wyglądała następująco:

rm -ir nazwaFolderu  lub  srm -ir nazwaFolderu

Jeśli nie chcemy za każdym razem pamiętać o dodawaniu opcji potwierdzającej usuwa-

nie, możemy ustawić takie zachowanie jako domyślne. W tym celu trzeba edytować plik 

.bash_profile, który znajduje się w naszym folderze domowym. Najlepiej zrobić to za 

pomocą narzędzia nano. Aby otworzyć wspomniany plik w edytorze, posługujemy się 

więc komendą:

nano ~/.bash _ profile

Następnie w polu edycji pliku (które może być puste lub nie, w zależności od tego, czy 

wcześniej nie edytowaliśmy już tego pliku) w nowej linii wpisujemy poniższy tekst dla 

polecenia rm:

alias rm='rm -i'

Z kolei dla polecenia srm wpisujemy (również w osobnej linii):

alias srm='srm -i'

Teraz zapisujemy zmiany skrótem Ctrl + o i wychodzimy z edytora – Ctrl + x. Ostatnim 

krokiem jest przeładowanie pliku .bash _ profile za pomocą komendy:

source ~/.bash _ profile

Od tego momentu przy każdym użyciu narzędzi rm lub srm będziemy musieli potwier-

dzać usuwane danych. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko pozbycia się ważnych rze-

czy przez pomyłkę.

Potwierdzenie przy usuwaniu plików z Terminala

mcskrzypczak

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER - JAK NIE 
BYĆ POZYTYWNYM?

KINGA OCHENDOWSKA

Optymizm i pozytywne podejście do świata jest dobre. Bycie zDupyPozytywnym już 

niekoniecznie.

Na wstępie zaznaczę dwie sprawy. Po pierwsze, tekst nie zawiera brzydkich wyrazów. 

Pracowałam w kilku firmach, mam też trochę znajomych. Taki zDupyPozytywny – czy PZU 

– to nazwy własne, przydomki nadane żywym ludziom, funkcjonującym w pracowniczej 

przestrzeni. Po drugie, musimy zacząć rozróżniać podejście pozytywne i podejście odstrze-

lone od rzeczywistości. Ludzie prawdziwie pozytywni noszą w sobie słońce – jasne i ciepłe, 

którym promieniują dookoła. Jeśli czyjeś „pozytywne” podejście irytuje więcej niż dwie 

osoby, to znaczy, że coś z tym cudem natury jest nie tak.
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zDupyPozytywny
Pracowałam kiedyś w firmie, w której prezes lubił sobie pospać. Generalnie praca 

o poranku, jak na biuro przystało, nie wchodziła w grę. Za to koło godziny 15 pre-

zes pojawiał się w firmie, wyspany i pełen energii, gotowy do zarządzania zaso-

bami ludzkimi. Rozdzielał zadania, przydzielał obowiązki, uśmiechając się szeroko 

i słodko od ucha do ucha. Fajnie się pracuje w takiej atmosferze, no chyba że się 

kończy pracę o 16. A prezes jest rozczarowany, że jak to? Wszyscy już wychodzą? 

Przecież jeszcze zostało tyle do zrobienia!

W tamtym czasie organizowaliśmy szkolenia dla „menedżmentu” wyższego 

szczebla. Takie biznesowe. Na kilka godzin przed szkoleniem materiały zazwyczaj 

nie były gotowe, a prezes szukał na gwałt samochodu, który może nas zawieźć 

na miejsce. Kiedy cały personel szkoleniowy starał się ogarnąć sytuację, prezes 

z uśmiechem wychodził do toalety, z której wracał jeszcze bardziej radosny niż 

zazwyczaj. Tylko czasem w czasie prelekcji język mu się zaczynał plątać. A kiedy 

na koncie zabrakło na wypłaty, ze zrozumieniem zapewniał, że może nam z wła-

snej kieszeni odpalić po 50 złotych z na weekend. Na twarzy miał ciągle ten sam 

radosny uśmiech.

Pollyanna-migotka
Pollyanna to jedna z kultowych książek dla dorastających panienek. Opowiada 

ona o małej dziewczynce, córce biednego pastora. Jako że w domu się nie prze-

lewało, otrzymywali oni czasem paczki z darów. Pollyanna marzyła o lalce i na 

paczkę czekała z dużą niecierpliwością. Kiedy ta w końcu przyszła, okazało się, że 

znajdują się w niej dziecięce kule, a lalki ani widu, ani słychu. Jak możecie sobie 

wyobrazić, była tym bardzo rozczarowana. Tata-pastor poradził dziecku, żeby 

znalazło choć jeden powód, żeby się cieszyć z tych kul. Dziecię myślało, myślało, 

aż w końcu wymyśliło – trzeba się cieszyć z tego, że się owych kul nie potrzebuje! 

Tak zaczęła się gra, gra w zadowolenie, która zmieniła życie wielu bohaterów tej 

książki. O ile postawa taka jest bardzo chwalebna, o tyle w połączeniu z zerową 

empatią i pamięcią złotek rybki sprawia, że można zostać najbardziej znienawi-

dzoną osobą w pracy.

Przyjmijmy, że w nocy ukradziono Wam samochód. Przychodzicie do pracy, 

wcale Wam nie do śmiechu. Dzielicie się tą informacją z Pollyanną-migotką i jak 

z rękawa dostajecie królika. Powinniście się cieszyć, bo teraz będziecie mogli 

#lifehacker - Jak nie być pozytywnym?
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sobie kupić zupełnie nowy i dużo lepszy samochód! A poza tym powinniście 

odwiedzić fryzjera, kosmetyczkę i pójść na kręgle, bo kręgle tak wspaniale odprę-

żają! Kiedy ostatnio Pollyanna-migotka wybrała się na kręgle, to był tam ten fajny 

facet, który ciągle przyglądał się jej pupie w obcisłych dżinsach. A te dżinsy to ona 

kupiła w tym nowym sklepie, na super wyprzedaży, a wyprzedaże są najfajniejsze 

na świecie. A w galerii… Zapomnieliście już o samochodzie? No właśnie!

Zaklinacz rzeczywistości
Zaklinacz rzeczywistości to postać trudna. Wydaje mu się bowiem, że jeśli powie, 

że coś ma być zrobione, to będzie. Nawet jeśli nie ma czasu, nie ma narzędzi, nie 

ma ludzi. W sposób zupełnie magiczny. Jest też bardzo motywujący, bo z prze-

konaniem podkreśla, że wszystko się da, jeśli się chce. I stara się ten, niczym nie 

poparty optymizm, przelać na wszystkich dookoła. Pojawia się klient. Klient ma 

wymagania. Klient nie ma pojęcia, o czym mówi. Da się zrobić? Oczywiście! Klient 

nasz pan! Następnie, po uzgodnieniu oczekiwań i zainkasowaniu zaliczki, przeka-

zuje zadanie osłupiałemu zespołowi, a sam oddala się spokojnie uśmiechnięty, bo 

swoje zadanie wykonał. Jest zlecenie? Jest. To o co chodzi?

#lifehacker - Jak nie być pozytywnym?

https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg
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PZU
Przyszedł czas na rozszyfrowanie tajemnicy. Pamiętajcie, że to nazwa własna 

– pierdolnięty, zawsze uśmiechnięty. W skrócie – PZU. Kiedyś, bardzo dawno 

temu, na polskich ekranach królował serial dla młodzieży, pod wdzięcznym tytu-

łem: „Buffy – postrach wampirów”. Czy jakoś tak. Nas interesuje odcinek „Hush”, 

w którym poznajemy „Dżentelmenów”. Dżentelmen unosi się dwadzieścia cen-

tymetrów nad ziemią, ma nienaganne maniery, garnitur, krawat i białą koszulę. 

Jest oczywiście demonem, a nawet całą ich grupą, która najpierw kradnie wszyst-

kim dookoła głos, następnie zaś wyrywa serca, bo zapewniają one wieczne życie 

i relatywną młodość. Uśmiechając się przy tym tak, że aż ciarki chodzą po ple-

cach. PZU należy zazwyczaj do klasy menadżerskiej. Porusza się po biurze cicho, 

nikt więc nie waży się odezwać. Wszyscy zresztą wiedzą, że ten uśmiech, to nic 

dobrego. Z tym samym, wyuczonym na szkoleniu grymasem dowali ci nadgo-

dziny, wyleje z pracy albo zabierze biurko. Taki demon, czyste zło. „Dżentelmena” 

możecie zobaczyć gdzieś obok – niestety lepszego nie udało mi się znaleźć. Kiedy 

Wasz szef znalazł czas, żeby pozować do zdjęcia?!

A teraz już na poważnie. Bycie pozytywnym jest o niebo lepsze niż zalewanie 

rzeczywistości falą negatywizmu. Pozytywne podejście to jednak nie mentor-

skie tłumaczenie, dlaczego wszyscy powinni być szczęśliwi i czynić wyłącznie 

dobro. Pozytywne podejście to wewnętrzna energia, umiejętność spojrzenia na 

świat z innej perspektywy i szukanie rozwiązań, zamiast generowania przeszkód. 

Menadżer to tylko pozycja – lider to relacja, jaką się tworzy z pracownikami. Kiedy 

nie wygrywa cały zespół, to nikt nie wygrywa. Czego nie omieszkam z dumą 

zaznaczyć, najlepszym przykładem jest zespół tworzący iMagazine.

Bądźcie pozytywni. Tylko nie PZU.

Bardzo Was proszę.

santee76

#lifehacker - Jak nie być pozytywnym?

http://www.twitter.com/santee76
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DZIECKO W SAMOCHODZIE
PATRYCJA RUDNICKA

Wakacje tuż za pasem, a tym samym wielkimi krokami zbliża się czas dłuższych podróży 

samochodem. O ile my, dorośli, damy radę bez problemu i marudzenia pokonać samochodem 

nawet kilkaset kilometrów, o tyle dzieci bardzo szybko się nudzą i podróż taka może być 

bardzo mecząca zarówno dla nich, jak i starszych współpasażerów. Co więc zrobić, by dziecko 

podróżowało wygodnie i bezpiecznie?

Aby podróż była dla wszystkich przyjemnością, a nie męczarnią, powinniśmy zadbać o trzy 

jej aspekty: wygodę, bezpieczeństwo i rozrywkę. 

Dzieci bardzo nie lubią, gdy ubrania krępują im ruchy. Dlatego też, jeśli na dworze jest 

zimno, na podróż samochodem ubieramy dziecko warstwowo (na tak zwaną cebulkę) i po 
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wejściu do samochodu ściągamy zbędne warstwy, czyli kurtkę, bluzę lub sweterek. Każdy 

samochód, nawet starszy, bez klimatyzacji, ma nawiew z ogrzewaniem, warto go więc 

podczas podróży wykorzystać. Latem, nawet w chłodniejsze dni, niech dziecko podróżuje 

w krótkim rękawku lub cienkiej bluzce z długim rękawem i do niego dostosujmy tempera-

turę wewnątrz pojazdu. 

Gdy komfort jest już zapewniony, zadbajmy o drugi aspekt, który właściwie powinien być 

dla nas najważniejszy, czyli bezpieczeństwo. Tu mam na myśli przede wszystkim odpo-

wiedni fotelik. Pamiętajmy, że fotelik musi być dostosowany do wagi i wzrostu dziecka. Jeśli 

dziecko przekracza wagę dopuszczalną lub czubek głowy zaczyna wystawać poza zagłó-

wek, jest to bezwzględny czas na wymianę fotelika na większy. Fotelika nie można kupować 

na wyrost, musi być dostosowany do zakresu wagowego dziecka, czyli: 

• Grupa 0 – 0–10 kg

• Grupa 0+ – 0–13 kg

• Grupa I – 9–18 kg

• Grupa II – 15–25 kg

• Grupa III – 22–36 kg

Dziecko w samochodzie
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Grupy te bardzo często są łączone i mamy na przykład foteliki 0–18kg (0+I), 0–25kg (0+I+II), 

9–36kg (I+II+III) i tym podobne. 

Częstym błędem popełnianym przez rodziców jest zbyt wczesne przesadzanie niemowlaka do 

fotelika montowanego przodem do kierunku jazdy. Około roczne dziecko ma na tyle słabe mię-

śnie i kręgosłup, że w razie nawet niewielkiej stłuczki podczas jazdy przodem może dojść do 

poważnych uszkodzeń jego ciała. Najbezpieczniej jest wozić dziecko tyłem do kierunku jazdy aż 

do ukończenia 4 roku życia (lub nawet dłużej); w niektórych krajach taką jazdę nawet nakazują 

przepisy. W Polsce takiego przepisu nie ma, ale zaleca się, by dzieci jeździły tyłem co najmniej 

do ukończenia 15 miesiąca życia. Moja córka ma teraz 3 lata i 4 miesiące, waży prawie 16 kg i cią-

gle jeździ tyłem. Mam zamiar ją tak wozić jeszcze przez dwa lata. Od paru dni jeździ w foteliku 

9–25kg Axkid Duofix, wcześniej, po przesiadce w wieku 13 miesięcy z kołyski Maxi Cosi Cabriofix, 

jeździła również tyłem w BeSafe IZI Combi x3 (0–18 kg), który teraz jest zamontowany w samo-

chodzie dziadków. Oba te foteliki mają możliwość montażu zarówno tyłem, jak i przodem do 

kierunku jazdy. I według mnie taki właśnie fotelik najlepiej kupić. Dziecko jeździ cały czas tyłem, 

co jest dla niego najbezpieczniejsze (pięć razy bezpieczniejsze niż jazda przodem), a w razie na 

przykład choroby lokomocyjnej w każdej chwili można zmienić kierunek montażu.

Wiele osób dziwi się jak z miejscem na nogi... Otóż dzieci bardzo dobrze sobie z tym radzą i jest 

im naprawdę wygodnie – potwierdzają to moja córka i jej 4-letnia koleżanka, też jeżdżąca tyłem. 

Wsadzając dziecko do fotelika, zwróćmy uwagę, by zagłówek był odpowiednio ustawiony oraz 

żeby pasy zostały ciasno zapięte. Pod żadnym pozorem nie odpinamy pasów podczas jazdy! 

Bagaże powinny znajdować się tylko w bagażniku. Unikajmy trzymania w kabinie samo-

chodu różnego rodzaju toreb i walizek, które stwarzają niebezpieczeństwo w przypadku 

choćby ostrego hamowania. Jeśli podróżujemy z bardzo małym dzieckiem, torbę pielęgna-

cyjną umieśćmy nieruchomo w bezpiecznym miejscu. I nigdy, ale to nigdy nie zostawiajmy 

żadnych rzeczy – butelek, zabawek – na półce za tylnymi fotelami.

Kolejną ważną rzeczą, która ma wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy, jest jedzenie 

i picie. Lepiej na krótki posiłek zatrzymać się w wyznaczonym do tego miejscu lub na stacji 

benzynowej. Dziecko spokojnie zje, napije się, rozprostuje kości. A jeśli już musimy dać mu 

pić w trakcie jazdy, niech to będzie butelka ze smoczkiem lub bidon z miękką słomką, co 

zapobiegnie rozlaniu płynu oraz zminimalizuje u dziecka ryzyko zachłyśnięcia się (nigdy nie 

wiemy, czy akurat w chwili, w której dziecko pije, nie wjedziemy w jakąś dziurę lub będziemy 

musieli ostro hamować).

Dziecko w samochodzie
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I w końcu rozrywka, czyli najprzyjemniejsza część podróży. Tu też na początek przestroga. 

Unikajmy wieszania plastikowych zabawek na foteliku (na przykład pałąku kołyski) i w jego 

okolicy, ponieważ mogą w razie ostrego hamowania lub stłuczki wyrządzić dziecku krzywdę. 

W przypadku niemowląt zwracajmy uwagę na to, czy zabawka ma atest i jest przeznaczona 

do używania w samochodzie. Bardzo fajnym akcesorium dla maluchów jest zwisająca na 

zmywalnym materiale kierownica, którą zaczepia się o zagłówek fotela samochodowego. 

Trochę starszy maluch z pewnością doceni książeczki i tablet. Jeśli oglądamy bajki, tablet 

najlepiej zamontować na zagłówku w specjalnym uchwycie – jest to po pierwsze bardzo 

wygodne (dziecko nie musi trzymać urządzenia cały czas w ręku), a po drugie bezpieczne 

(tablet jest nieruchomo przyczepiony, w razie hamowania lub stłuczki nie uderzy dziecka). 

Jeszcze przed wyjazdem wgrajmy na tablet i smartfona wszystkie ulubione aplikacje, bajki 

i gry naszej pociechy. Tu polecam mój artykuł z lipca 2015 roku, dostępny również online, 

może znajdziecie tam coś, czego Wasze dziecko jeszcze nie zna, a co mu się spodoba. 

Przygotowując się na podróż, nie zapomnijmy spakować ładowarki sieciowej oraz samo-

chodowej. Nauczmy się też kilku popularnych dziecięcych piosenek. Prawie każde dziecko 

w pewnym momencie podróży zaczyna demonstrować zdolności wokalne. Powtórujmy mu, 

zanim znowu schowa nos za ekranem tabletu.

I najważniejsze: zabierzmy ze sobą dużo humoru i uśmiechu. Bezpiecznej drogi!

Dziecko w samochodzie

iPatrycjaR

https://imagazine.pl/2015/08/08/wakacyjne-aplikacje-dla-dzieci/
https://twitter.com/iPatrycjaR


https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8&at=11lHMT


N
RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA

KINGA OCHENDOWSKA

Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo irytuje mnie ksenofobia.  Z jednej strony 

chcemy być akceptowani na całym świecie, z drugiej – protestujemy przeciwko 

wszystkiemu, co wydaje się nam obce. Kultura, religia, obyczaje – zło w naj-

czystszej postaci. Nie, nie protestujemy przeciwko obyczajom krajów wyżej roz-

winiętych, o ile, oczywiście, nie są zbyt liberalne. Za to kraje mniej rozwinięte 

tępimy, bo musimy mieć kogoś, kto jest od nas gorszy. I tak emigranci chęt-

Gdybym miała wybrać jedną rzecz, która mi się naprawdę w Anglii podoba, postawiłabym na 

różnorodność kulturową.
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nie rozmawiają o leniwych czarnuchach, pakolskich cwaniakach, Hindusach-

brudasach i żebrzących Rumunach. Nie zauważają przy tym swoich rodaków, 

szpalerem podążających ulicami, używających popularnego przecinka co dru-

gie słowo. Przecinka, który, nie bez powodu, jest jednym z najbardziej znanych 

wyrazów za granicą.

Ja różnorodność kulturową lubię. Widzieliście kiedyś puszystą murzynkę idącą 

ulicą? Nie na ekranie telewizora, ale na żywo, obok was? Całe jej ciało wyraża 

dumę, głowę ma wysoko podniesioną. Albo Pakistankę, z głową owiniętą fan-

tazyjną chustą, otoczoną gromadą dzieci? A może Hindusa, brodatego, z tur-

banem? Nie? To żałujcie. Bo ten piękny, kolorowy korowód sprawia, że nasza 

perspektywa się poszerza, że dostrzegamy w świecie więcej, niż widzieliśmy 

wcześniej.

Idziemy ulicą, przy której wyrosły różnorakie sklepy. Są polskie przybytki, w któ-

rych można usłyszeć: „Dzień dobry Pani”. Są sklepy tajskie, pakistańskie, indyj-

skie restauracje. W każdym z tych miejsc panuje inna atmosfera, inne zwyczaje.  

W pakistańskim trzeba spokojnie czekać, bo nikomu się nie śpieszy i klienci 

obsługiwani są od niechcenia. Taka kultura. W tajskim supermarkecie mała sko-

śnooka dziewczyna biega szybko od półki do półki i podaje żądane towary. 

W indyjskiej restauracji unosi się zapach orientalnych przypraw.

Ale nie musimy sięgać aż tak daleko. W Polsce to trochę obciach spacerować po 

ulicy w uniformie. Sprzeciwiamy się mundurkom, bo unifikacja to zło. Na angiel-

skich ulicach w uniformie nie ma nic złego. I tak w czasie lunchu na ulicach 

pojawiają się ubrania robocze we wszelkich wzorach i kolorach. Pielęgniarki, 

sprzątaczki, pracownicy fabryk i ekspedientki – wszyscy w stosownych ubiorach 

z logo pracodawcy. Nikt się nie ogląda, nikt nie ocenia. Sam fakt wykonywania 

pracy jest wartością. To też różnica kulturowa, na którą mało zwracamy uwagę.

W sklepie spotkamy upapranego tynkiem budowlańca, farmera w welling-

tonach czy zakręconego artystę, z palcami ubrudzonymi farbą. Wieczorem 

pojawią się studenci w piżamach, z różnokolorowymi włosami, korzystający 

z wolności i prawa do zakupu alkoholu.

Na szpilkach przedefiluje transwestyta z taką figurą, że kiszki skręca z zazdrości. 

I wszyscy będą się do siebie uśmiechać – ot, taka różnica kulturowa.

Różnorodność kulturowa
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Albo religia. Na jednej ulicy znajdziemy zbór Świadków Jehowy, kościół prote-

stancki, katolicki i meczet. Na rogu pastor i ksiądz ucinają sobie pogawędkę. 

Czasem dlatego, że dzielą jeden kościół. Budynek. Jak parafia jest mała, a kościół 

stoi już od setek lat, to się dzielą, jak Pan Bóg przykazał. Na imprezy i festyny też 

chodzą razem. Czasem nawet razem z resztą przywódców duchowych. Czy się 

ze sobą zgadzają? Czasem tak, a czasem nie. Jak to między ludźmi. Ale funkcjo-

nują w jednej przestrzeni społecznej, dają więc sobie tak radę, jak potrafią. Od 

parafian nie żądają zaświadczeń i poświadczeń, poza jednym – świadectwem 

chrztu. A poza tym – nie dziwią się niczemu i niczego nie oceniają. Mają służyć, 

to służą. Przepiękna prostota.

Mamy też Greków, Czechów czy Węgrów. Można godzinami rozmawiać o tym, 

co jest najfajniejsze w każdym z tych krajów. Porównywać języki, kuchnię, kli-

mat. Oczywiście po angielsku. Zresztą nawet sama Wielka Brytania nie jest jed-

nolita – są Irlandczycy, Szkoci, Walijczycy. Ba! Są mieszkańcy różnych hrabstw 

czy nawet miast. Inne akcenty, inne tradycje – wszystko interesujące, jeśli jeste-

ście ciekawi świata i pozbędziecie się uprzedzeń. Bo różnice to nie powód do 

nienawiści, tylko do poszerzania horyzontów. Dowiadywania się o świecie rze-

czy, o których normalnie nie mamy pojęcia.

Jeden z moich znajomych jest Etiopczykiem i Grekiem. Jednocześnie. Wiem 

gdzie leży Etiopia, bo uczyłam się jeszcze w starym systemie i lekcje geogra-

fii obejmowały różne odległe kraje. Ale nie wiedziałam jak wyglądała wojna 

domowa w Etiopii, jak byli traktowani cudzoziemcy, jak wygląda etiopski alfabet 

ani skąd się wzięli rastafarianie. Owszem, mogłabym o tym przeczytać w inter-

necie, bo wujek Google wie wszystko, ale to zupełnie inne wrażenie, gdy opo-

wiada Ci to Etiopczyk, zakochany w muzyce i pracujący na dwa etaty. Każdy 

członek tej multikulturowej społeczności wnosi coś od siebie. Są podobieństwa 

i różnice. Rzeczy, które wydają się nam głęboko zakorzenione w naszej tradycji, 

postrzegamy z innej perspektywy. Zwłaszcza, kiedy z grecką koleżanką porów-

nujemy przepisy na fasoladę.

Swój drugi w Anglii samochód kupowałam od Pakistańczyka. Drzwi otworzyła 

uśmiechnięta, czarnowłosa kobieta, a za nią stał tradycyjnie ubrany, brodaty 

mężczyzna o surowej twarzy. Przed drzwiami leżała masa butów, swoje więc też 

Różnorodność kulturowa
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zdjęłam przed progiem. Wtedy surowość zniknęła z brodatej twarzy. Z uśmie-

chem zaprosił nas do środka. Dom bardzo tradycyjny – orientalne meble na 

wysoki połysk, delikatny zapach kadzidełek, a czystość taka, że jak sobie przy-

pomnę, to automatycznie robi mi się wstyd. W domu trzy pokolenia, dużo 

dzieci, dobra atmosfera. Owszem, obca kultura, ale nie taka, z którą nie można 

zajmować wspólnej przestrzeni. Posiedzieliśmy dłużej niż przy zwykłej trans-

akcji – dowiedzieliśmy się, skąd przyjechali, dlaczego, czym się zajmują, czym 

zajmuje się ich rodzina, bliżsi krewni, dalsi krewni. Na komplement, tak popu-

larny u nas – masz bardzo ładny dom – usłyszeliśmy: „A owszem, ładny. Chcesz 

kupić?”. Ot, różnica kulturowa.

Dobrze mi się żyje w Anglii, z tą mieszanką obyczajów. Nie przeszkadza mi. Nie 

patrzę na innowierców spod oka. Nie oburzają mnie kolorowe fryzury, stroje 

czy chusty na głowach. Czasem, w piątek, zatrzymuję się przy protestanckim 

kościele św. Marii. Na herbatę albo kawę. Wieczorem przed kościołem są usta-

wiane namiot i stoliki. A wiecie, jak wygląda pokojowa niezgoda? W Halloween, 

kiedy na ulice wylegają poprzebierane dzieci, by z kubełkami zbierać słodycze 

u sąsiadów, parafianie ustawiają swoje stoliki oraz częstują wszystkich ciastem 

i herbatą. Bo nie chodzi o to, żeby walczyć i zabraniać. Chodzi o to, żeby zapro-

ponować alternatywę. A jeśli rodzice potrzebują wsparcia, to starsza, uśmiech-

nięta Pani opowie dzieciom, dlaczego uczestniczenie w halloweenowych 

obchodach jest z punktu widzenia chrześcijan niewłaściwe. I będzie w tym cza-

sie częstować cukierkami albo własnoręcznie upieczonym ciastem. Nikt jej nie 

zapyta, czy ma pozwolenie z Sanepidu.

Mam takie marzenie, że nadejdzie czas, kiedy ludzie pozbędą się ksenofobicz-

nych zapędów. Przestaną zwracać uwagę na kolor skóry, wyznawaną religię 

czy… markę posiadanego smartfona. Za to z ciekawością zaczną pytać: „Jak żyje 

się w Twoim świecie? Jak on pachnie? Jak wygląda?”. Możliwe, że dzieci globali-

zacji nie zniwelują różnic, ale zaczną je doceniać. Chłonąć. Oglądać. Dotykać.

Bo świat jest bardzo duży, a my jesteśmy bardzo mali.

I warto o tym pamiętać.

Różnorodność kulturowa

santee76

http://www.twitter.com/santee76
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IPAD PRO A MÓJ PIERWSZY MAC: 
TO WRÓCIŁO PO LATACH!

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

NNie wiem, jaka dokładnie była moja mina, ale musiało to być połączenie niedowierzania 

z mimiką twarzy nastolatka, który po raz pierwszy odkrył magiczny i prosty świat urządzeń 

z Cupertino. Taki wyraz twarzy miałem w roku 2008, gdy kupiłem swoje pierwsze nadgry-

zione urządzenie - iPoda Shuffle 2G o pojemności 1 GB. Podobnie jak wtedy, gdy odbierałem 

od jednego z polskich resellerów w Krakowie swojego pierwszego Maca – MacBooka Pro 13, 

late 2009. Miałem na niego rezerwację do godziny dziesiątej, kilka dni po premierze, a auto-

bus stał w gigantycznych korkach. Tak długich, jak kolejka chętnych na ten model w Galerii 

Krakowskiej. Cudem udało się przeciągnąć rezerwacje o godzinę. Wraz z upływem czasu 

i jednoczesnym powiększaniem mojego ekosystemu sprzętów Apple ta ekscytacja świeżo 

upieczonego switchera (osoby, która kupiła niedawno swojego pierwszego Maca) – malała. 

Do kwietnia tego roku, gdy po raz pierwszy miałem okazję popracować kilkadziesiąt godzin 

na iPadzie Pro.
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Trzymając internet w dłoniach
Na początku się z niego śmiałem. Gdy kupił go Wojtek, również nie rozumiałem, jak można 

wierzyć w gigantyczny tablet od Apple. Teraz sam go mam i jest moim podstawowym kom-

puterem. Jak do tego doszło?

Przede wszystkim, gdy po raz pierwszy zacząłem używać iPada Pro w wersji z przekątną 

ekranu 12,9 cala, dałem sobie dwa tygodnie na solidne testy. Udało mi się zdobyć na ten czas 

wersję z pamięcią 32 GB, bez modemu LTE. To najbardziej podstawowy model iPada Pro, 

którego absolutnie nie warto kupować, ale o tym później.

Po sparowaniu urządzenia z moim Apple ID nie odtwarzałem go z kopii. Specjalnie, aby 

zacząć przygodę z iPadem od zera. Wiązało się to z kolejną sprawą, a mianowicie próbą 

odpowiedzenia sobie na pytanie: z jakich aplikacji rzeczywiście potrzebuję korzystać na iPa-

dzie? A ponadto: do czego miałby mi służyć tak duży iPad?

Analizę aplikacji zacząłem od spisania wszystkich tych programów, które mam zainstalo-

wane na iPhonie. Potem stopniowo wykreśliłem te pozycje, które z oczywistych względów 

nie mogły się znaleźć na moim iPadzie, na przykład aplikacje bankowe, aplikacje operato-

rów komórkowych, aplikacje podróżnicze (nie wszystkie) etc. Dlaczego? Bo na iPadzie Pro 

mogę swobodnie korzystać w pełnowymiarowych interfejsów web tych usług, a logowanie 

nie stanowi problemu dzięki 1Password (i rzecz jasna TouchID), bez którego nie wyobrażam 

sobie życia. Aplikacje tego typu mają dla mnie sens na iPhonie, bo wówczas potrzebuję ich 

w biegu. Drugim argumentem przeciwko ich instalacji na iPadzie było niedostosowanie. 

Skalowanie wiąże się z wieloma problemami – o rozmyciu UI i braku dostępu do pełnej, sys-

temowej klawiatury ekranowej iPada Pro nie wspominając.

Po sporządzeniu orientacyjnego spisu niezbędnych aplikacji rozpocząłem ich instalację 

i konfigurację. Podobnie jak wszystkich systemowych kwestii (ustawienia, konfiguracja Maila, 

włączenie archiwum zdjęć iCloud, książek iBooks i Apple Music). Chciałem przejść ten pro-

ces od zera, żeby dokładnie oszacować, jaka wielkość pamięci będzie dla mnie optymalna, 

choć posiadane wówczas 32 GB odrzucałem od samego początku. Pobrałem do trybu offline 

wszystkie playlisty i albumy muzyczne, które już miałem na iPhonie. Zsynchronizowałem 

zdjęcia. Skonfigurowałem aplikacje. I miałem już jasność.

iPad Pro a mój pierwszy Mac: To wróciło po latach!
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O ile iPhone w wersji 64 GB jest dla mnie idealny, o tyle 32 GB w przypadku wykorzysta-

nia i zastosowań, jakie określiłem dla iPada Pro – o czym za chwilę, były tym samym, co 

pamiętne 8 GB w iPhone 4S – katorgą.

Jakie więc zastosowania przewidziałem dla mojego iPada Pro? Zacznę od uzasadnienia, 

które przyszło po tygodniu zabawy tym urządzeniem. Było ono mniej więcej takie, jak to 

sprzed siedmiu lat, gdy przesiadałem się na maki, czyli: o kurcze, ten sprzęt jest kompletny 

i chyba nieźle namiesza w mojej codzienności. Tak się stało z trzech powodów.

Po pierwsze, iPad Pro pozwolił mi trzymać całe moje cyfrowe życie w dłoniach. Nie ma 

w mojej opinii na rynku wygodniejszego urządzenia, na którym możemy jednocześnie czy-

tać (praktycznie wszystko), odpoczywać – oglądać filmy, przeglądać sieć oraz pracować 

(efektywnie, szybko i maksymalnie produktywnie). Ktoś powie „super, ale innego iPada też 

możesz trzymać”. Mogę, ale rozmiar iPada Pro 12,9 daje niesamowite poczucie władzy i kon-

troli nad wspomnianymi wyżej aspektami codzienności. Nad naszym cyfrowym życiem. 

Czyni je maksymalnie prostym, dostępnym bez kompromisów zawsze i wszędzie tam, gdzie 

jesteśmy. Do tego z niesamowitą lekkością samego urządzenia (wraz z klawiaturą Smart 

Keyboard i Apple Pencil). Jest to najbardziej intymny komputer, jaki kiedykolwiek powstał.

Chwytając cyfrowe życie
Po drugie, moc obliczeniowa iPada Pro jest doprawdy niesamowita. Bez najmniejszych 

kłopotów (także tych, związanych z kompatybilnością) otwieram na nim pliki Photoshopa 

(nawet te bardzo ciężkie – 400 MB) i jestem w stanie przygotować pełnoprawny projekt 

dla drukarni czy klienta. Wszystko to dzięki fenomenalnej robocie, jaką wykonują twórcy 

Pixelmatora. O bajce, jakiej można doświadczyć, rysując Pencilem w tej aplikacji, nawet nie 

będę wspominał. O tym można by napisać osobny felieton.

Spróbowałem również otworzyć swoją pracę 

licencjacką – mobilna wersja Microsoft Word 

poradziła sobie bez najmniejszych proble-

mów. Także ze zmianami w przypisach czy 

wykresach. Podobnie mobilny Excel – radzi 

sobie tak samo dobrze, a może nawet lepiej 

niż jego wersja przeznaczona na system OS 

X (jest wyraźnie szybszy i lepiej zoptymali-

zowany), z obsługą mojego arkusza budżetu 

iPad Pro a mój pierwszy Mac: To wróciło po latach!

Nie na parametrach i formie. 
Je może zmieniać każdy. Nie 
każdy jest jednak w stanie 
zmienić codzienność drugiego 
człowieka.
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domowego, który zawiera dziesiątki bardzo skomplikowanych formuł. Nic się nie sypie, nie 

wywala.

Po trzecie, ekran iPada Pro jest praktycznie pozbawiony wad. Przynajmniej dla mnie. Co 

prawda nie ma jednej funkcji, którą posiada jego mniejszy brat – True Tone, ale ja nie widzę 

żadnej różnicy i nie jest to dla mnie wada. Czytanie i pracowanie na iPadzie Pro to czysta 

przyjemność. To jedyne urządzenie z iOS, na którym jakikolwiek sens ma funkcja umożli-

wiająca podział ekranu i pracę z dwiema aplikacjami otwartymi w tym samym czasie (Split 

View). Mniejsze iPady oferują na tyle mały rozmiar podzielonych aplikacji (rozdzielczość 

iPhone’a), że praca z wykorzystaniem Split View mija się z celem. Uważam, że Apple wpro-

wadziło ją właśnie z myślą o prawie trzynastocalowym iPadzie Pro.

Największą zaletą ekranu iPada Pro są kąty widzenia i świetna widoczność na pełnym słońcu 

umożliwiająca swobodną pracę na przykład w kawiarni, co zdarza mi się kilka razy w ciągu 

tygodnia. Wiedzą o tym osoby obserwujące mnie na Twitterze. To moje naturalne środowi-

sko pracy – najlepiej pisze mi się właśnie w towarzystwie kawiarnianego szumu.

Przejdźmy do baterii. Ta spokojnie wystarcza mi na dwa dni dość intensywnej pracy, w towa-

rzystwie muzyki, z kilkoma rozmowami na Face Time czy Skype oraz wieczorną sesją przed 

YouTube’em. Nie potrzebuję nic więcej.

Byłem w szoku co do prędkości, z jaką iPadowi udało się wyrenderować film w 4K. Co 

prawda był krótki, ze względu na małą pojemność iPada (kolejny podwód, abyście nie zro-

bili sobie tej krzywdy, kupując urządzenie o pojemności 32 GB), ale samo jego zmontowanie 

w iMovie było czystą przyjemnością.

Siedząc w majowe niedzielne popołudnie w ogrodzie, zastanowiłem się nad tym, jak niesa-

mowity skok technologiczny wykonał świat od momentu wejścia w nowe tysiąclecie. Musk 

stworzył samochód, którym jeździmy de facto za darmo, ładując go czterdzieści minut, 

i który jest całkowicie pozbawiony klasycznego silnika spalinowego. Do tego wkrótce umoż-

liwi nam latanie na wakacje w kosmos. Jobs stworzył iPhone’a i iPada – produkty, które zmie-

niły całe gałęzie światowej gospodarki i stworzyły wiele nowych zawodów i firm. Do tego 

komputer mieści się dziś w kieszeni lub niewielkiej torbie i możemy za jego pomocą kiero-

wać międzynarodowym biznesem z dowolnego miejsca na ziemi. Możemy także tworzyć 

sztukę i malować bez konieczności zakupu profesjonalnych tabletów. Kreatywność jest nie-

iPad Pro a mój pierwszy Mac: To wróciło po latach!
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malże niczym nieskrępowana. A jeszcze w roku 2000 zastanawiałem się nad tym, jaką kartę 

graficzną czy muzyczną kupić, aby płyta główna mojego peceta z nią współpracowała.

Czasy post-PC nie nadejdą, a trwają. Tu i teraz.

#iPadOnly – czas, start!
Pamiętam, jak Michał Śliwiński jako pierwszy Polak stworzył i rozpropagował ideę „iPad 

only”. Czyli wykorzystania iPada jako jedynego i podstawowego komputera osobistego. Było 

to na wiele lat przed iPadem Pro. Wtedy też się dało. Nie było to jednak nigdy dla mnie tak 

oczywiste, jak dziś, gdy kończę ten felieton, jadąc autokarem, wieczorem, słuchając muzyki 

i nie męcząc w ogóle oczu. Zacząłem w kawiarni, potem pisałem w ogrodzie i w pociągu. 

Bajka polega na tym, że nigdy nie pomyślałem o tej czynności jak o pracy. Praca to kom-

puter. iPad i iPhone to towarzysze codzienności, choć także przecież komputery. Na tym 

polega zmiana, którą dokonał Jobs. Nie na parametrach i formie. Je może zmieniać każdy. 

Nie każdy jest jednak w stanie zmienić codzienność drugiego człowieka.

Jednego mi tylko brakuje, jeśli chodzi o iOS. Możliwości programowania na nim – na 

niego. Gdyby deweloperzy mogli tworzyć aplikacje na iPada na iPadzie – sprawa byłaby 

domknięta. Może kiedyś. Choć (…) wątpię.

Czy zostałem #iPadOnly? Tak. Czy żałuję? Nie. Trzeba nadmienić, że w biurze pracuje na 

MacBooku, ale w domu mam tylko złotego iPada Pro 12,9" o pojemności 128 GB z mode-

mem LTE, klawiaturę Smart Keyboard i Apple Pencil. Resztę komunikacji z domową roz-

rywką zapewnia mi Apple TV. Niektórzy pytają jeszcze o to, jak drukuję? O ile w ogóle robię 

to w domu, to drukarkę obsługującą protokół Air Print można kupić już za pięćset złotych. 

Pełną listę kompatybilnych drukarek, która jest na bieżąco aktualizowana przez Apple, znaj-

dziecie pod adresem. Można też (o ile ma się w domu Maca) drukować na dowolnej dru-

karce, która jest do niego podpięta, a mała aplikacja tworzy dla niej serwer druku, dzięki 

czemu jest ona widoczna w systemie iOS dokładnie tak samo, jak drukarki Air Print. Mac 

może być nawet w stanie uśpienia. Ważne, aby drukarka była do niego podpięta i włączona.

A co, jeśli nie wytrzymam? Sprzedam iPada i akcesoria i wrócę do MacBooka Pro, ale wątpię, 

że to nastąpi. Oczywiście każdy ma inne potrzeby i inaczej pracuje. Ma inny workflow. Ja jed-

nak swoją przygodę z iPadem Pro podsumuję tak: jeśli można upraszczać codzienność, to po 

co ją komplikować?

iPad Pro a mój pierwszy Mac: To wróciło po latach!

kolaczkrzysztof

http://support.apple.com/pl-pl/HT201311
https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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Pożegnajmy aplikacje mobilne

POŻEGNAJMY 
APLIKACJE MOBILNE

PAWEŁ LUTY 

„Smartfony bez aplikacji mobilnych? Jak to w ogóle możliwe?” – to może być wciąż jeszcze 

uprawniona reakcja, gdy słyszy się o tym, że już za chwileczkę, już za momencik nasze doświad-

czenia na mobile’u będą miały mało wspólnego z aplikacjami, a dużo więcej z mobile web i, nie 

bójmy się tego wyrazić jasno, wyszukiwarkami. A właściwie jedną, konkretną wyszukiwarką. 

Najprawdopodobniej.

Jest to o tyle uzasadnione, że przecież teraz cały mobile koncentruje się właśnie wokół aplikacji. 

Zapewniają one najlepsze doświadczenie korzystania ze smartfonów i tabletów. Przynajmniej 

na razie. Mało kto – czy firma, czy medialny wydawca – ma dziś dobrze funkcjonującą stronę 

mobilną, choć Google na to bardzo naciska. Większość energii deweloperów idzie w aplika-

cje. To je się dopieszcza.

Istnieje jednak ciemna strona świata aplikacji… Po pierwsze, instalowanie ich wcale nie jest takie 

intuicyjne. Niby się do tego przyzwyczailiśmy, ale czyż życie nie byłoby prostsze, jakbyśmy nie 

musi niczego instalować? Po drugie, ważą swoje. Musimy więc kupować telefony z coraz większą 

pamięcią, żeby oprócz systemu mobilnego i najbardziej potrzebnych aplikacji coś tam jeszcze 

się zmieściło. Ale smartfony wcale nie są od tego, żeby na nich instalować aplikacje, nieprawdaż?

Do czego nam służą nasze inteligentne minikomputery zawsze noszone przy sobie? Spójrzmy 

chociażby na wyniki raportu mShopper 2.0, który powstał na zlecenie Allegro.

Podstawowe zastosowanie to przeglądanie internetu. Następnie komunikacja via SMS, MMS 

(naprawdę ktoś z tego jeszcze korzysta?!) oraz różnego rodzaju komunikatory. Potem robienie 

Refleksje po konferencji Google I/O są bardzo potrzebne. Dlaczego? Bo gigant z Mountain 

View pokazał, jak będzie wyglądać przyszłość strefy mobile i technologii konsumenckich. 

Przygotujmy się na koniec aplikacji mobilnych w ich obecnym kształcie.

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/205/google-prosi-nie-nazywajcie-tego-mobilegeddon-ii-
https://magazyn.allegro.pl/5451-wyniki-raportu-mshopper-2-0-polacy-na-zakupach-mobilnych
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zdjęć. Zaraz za podium znajduje się słuchanie muzyki. Nie zapominajmy też o tym, że telefony 

służą do dzwonienia.

Czy w tych czterech najczęstszych przypadkach korzystania z urządzeń mobilnych dałoby się 

wyeliminować aplikacje? Jak najbardziej tak! Cały mobilny system operacyjne może spokojnie 

zostać ograniczony do bardziej rozbudowanej przeglądarki internetowej, skoro to i tak jedno 

z głównych zastosowań smartfonów.

Odpowiedzcie sobie szczerze na jedno podstawowe pytanie – z ilu aplikacji mobilnych korzy-

stacie naprawdę codziennie, po kilka razy dziennie? Strzelam, że będzie to Facebook, Facebook 

Messenger, klient e-maila, jakaś appka pogodowa, ulubiona gra mobilna oraz coś do stre-

amingu muzyki. Z pozostałych kilkunastu lub kilkudziesięciu zainstalowanych aplikacji korzy-

stacie sporadycznie. Zapewne macie też co najmniej jedną zainstalowaną aplikację, której 

nigdy nie odpaliliście.

I właśnie dlatego Google pokazało mechanizm Instant Apps.

Na co on pozwala? W skrócie to na korzystanie z aplikacji mobilnych bez konieczności ich insta-

lowania. To krok w pół drogi między systemem opartym na aplikacjach a systemem opartym 

wyłącznie na mobile web. Google w tym roku zacznie nas przyzwyczajać, że nie musimy za 

każdym razem ściągać aplikacji, żeby coś zrobić. A po dwóch–trzech kolejnych generacjach 

Androida przekona nas, że w ogóle nie potrzebujemy aplikacji mobilnych.

Pożegnajmy aplikacje mobilne

https://developer.and
https://www.youtube.com/watch?v=cosqlfqrpFA


Zresztą nie tylko Google ma takie plany względem mobilnego świata. Rok temu, po applow-

skiej konferencji WWDC, pisałem dla „iMagaizne” o tym, że świat aplikacji mobilnych, jaki 

znamy, powoli się kończy. Wskazywałem na takie aspekty jak proaktywni asystenci. I co w tym 

roku pokazuje Google na I/O? Google Assistant, Google Home, który ma konkurować 

z Amazon Echo oraz komunikator Allo z wbudowanym chatbotem.

Technologiczni giganci już wdrażają ekosystemy, które wyeliminują aplikacje mobilne. Bardzo 

jestem ciekaw, co zrobi Facebook, który przecież mocno stawia na sztuczną inteligencję i boty, 

ale, przynajmniej na razie, zamyka je w okowach swoich aplikacji. Nie zdziwię się, jak za pół 

roku czy rok okaże się, że webowa wersja Messengera (która przecież istnieje) będzie dokładnie 

tak samo funkcjonalna, jak aplikacja.

Bardzo jestem też ciekaw, co do zaoferowania będzie miało Apple na swojej konferencji dla 

developerów, czyli WWDC. Zostało do niej kilka tygodni. Chociaż z drugiej strony Google/

Alphabet, Facebook i Amazon pokazują obecnie dużo bardziej ekscytujące rozwiązania, z dużo 

większym potencjałem faktycznej zmiany w zachowaniach konsumentów niż ekipa Tima Cooka.

Tak, czytałem tekst Pawła Tkaczyka o tym, dlaczego premiery Apple wyglądają teraz tak, 

a nie inaczej. Nie zmienia to jednak faktu, że gigant z Cupertino sam sobie tak wysoko zawiesił 

poprzeczkę i będę jednak naciskał na Tima Cooka, żeby mnie zaskakiwał albo chociaż pokazy-

wał coś, co wielkim zaskoczeniem nie jest, ale ma szansę namieszać w mobilnym światku.

PawelLuty
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https://imagazine.pl/2015/08/05/koniec-aplikacji-jakie-znamy/
http://www.spidersweb.pl/2016/05/google-assistant-piersona.html
https://home.google.com/
http://www.amazon.com/Amazon-Echo-Bluetooth-Speaker-with-WiFi-Alexa/dp/B00X4WHP5E
https://googleblog.blogspot.com/2016/05/allo-duo-apps-messaging-video.html
http://paweltkaczyk.com/pl/chcesz-innowacje-apple/
http://www.twitter.com/PawelLuty
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iMagazine kontra iMag

iMAGAZINE KONTRA 
iMAG

GRACJAN PIETRAS

Pozew został wytoczony przez firmę Mac Solutions, wydawcę iMagazine, tuż 

po pojawieniu się w sprzedaży w marcu 2013 roku pierwszego numeru papiero-

wego czasopisma iMag, wydawanego przez spółkę BizBi Media. Sąd pierwszej 

instancji zgodził się na zabezpieczenie powództwa i zakazał BizBi Media korzy-

stania z oznaczenia iMag na czas trwania procesu. Mimo to, w lipcu tego samego 

roku, w sprzedaży pojawił się jeszcze jeden numer papierowego iMaga, choć na 

okładce magazynu mała litera „i” została w nazwie „iMag” zasłonięta. 

Postępowanie dowodowe ujawniło, że wprowadzenie papierowego iMaga do sprze-

daży wywołało niemałą konfuzję części odbiorców. Ryzyko pojawienia się pomyłek 

pogłębiał fakt, iż iMagazine był (i jest nadal) nazywany przez swoich czytelników 

oraz samą redakcję iMagiem. Zwyczaj ten przyjął się i utrwalił, czemu zapewne 

sprzyjało konsekwentne od lat wyróżnianie cząstki „iMag” we wszystkich rodzajach 

logotypów iMagazine. Łatwo to zauważyć, badając zarówno wcześniejszą, dwuczę-

ściową wersję loga, jak i stosowaną dzisiaj jednoczęściową wersję poziomą. 

Do redakcji iMagazine trafiały zapytania o to, czy iMag jest papierową wersją 

iMagazine. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy wskazujące, że 

papierowy iMag podszywa się pod iMagazine. Wątpliwości mieli niektórzy rekla-

modawcy, zdarzył się nawet przypadek złożenia wydawcy iMagazine oferty druku 

Pierwszego kwietnia tego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczony 

wobec spółki BizBi Media zakaz posługiwania się oznaczeniem „iMag”. W ten sposób 

prawomocnie zakończył się spór o to oznaczenie trwający od 2013 roku. 
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magazynu. Przedstawiciel drukarni zadzwonił do redakcji iMagazine po tym, jak 

natknął się na iMaga firmy Bizbi Media w salonie prasowym. Był przekonany, że 

rozmawia z wydawcą papierowego magazynu i zdziwiło go, że magazyn jest 

wydawany wyłącznie w formie elektronicznej.

Sądy obydwu instancji dokonały całościowej oceny podobieństwa konkurencyj-

nych oznaczeń. Uznały, że oznaczenie iMag stosowane przez firmę BizBi Media 

jest myląco podobne do zarejestrowanych znaków towarowych iMagazine oraz 

iMag należących do Mac Solutions. Znaczenie miało to, że konkurencyjne maga-

zyny iMag i iMagazine są towarami tego samego rodzaju (czasopismami), które 

dodatkowo poświęcone są zasadniczo tej samej tematyce, czyli produktom i usłu-

gom firmy Apple. Mają one w związku z tym tę samą docelową grupę odbior-

ców, do której należą użytkownicy urządzeń i oprogramowania firmy Apple. Sądy 

wzięły pod uwagę silną pozycję iMagazine na rynku magazynów poświęconych 

produktom Apple, w tym dużą liczbę pobrań aplikacji magazynu oraz fakt jego 

eksponowania przez Apple wśród najchętniej pobieranych czasopism polsko-

języcznych w AppStore. Wszystkie te czynniki powodowały w ocenie sądów, że 

przeciętny nabywca czasopisma iMag firmy BizBi Media mógł odnieść wrażenie, 

że ma do czynienia papierową wersją iMagazine lub co najmniej oba te czasopi-

sma ze sobą skojarzyć. 

Sądy orzekające w sprawie stwierdziły zatem, że doszło do naruszenia praw 

ochronnych na należące do Mac Solutions znaki towarowe, a ponadto stwier-

dziły również popełnienie przez BizBi Media czynów nieuczciwej konkurencji, 

polegających w szczególności na oznaczaniu czasopisma iMag w sposób, który 

mógł wprowadzić odbiorców w błąd co do jego pochodzenia. W konsekwencji 
sądy zakazały BizBi Media korzystania z oznaczenia iMag dla oznaczania 
czasopisma poświęconego tematyce komputerów lub nowych technologii 
związanych z firmą Apple, a także dla celów reklamy takiego czasopisma. 
Wydawca iMaga musi również wycofać z obrotu wszystkie egzemplarze swojego 

czasopisma, a także zapłacić Mac Solutions koszty postępowania w obu instan-

cjach. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny i wykonalny.

Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras

GracjanPietras

iMagazine kontra iMag

http://djp.pl/contact/gracjan-pietras/
http://www.twitter.com/GracjanPietras
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Książka fotograficzna — po pierwsze historia, po drugie...

KSIĄŻKA FOTOGRAFICZNA 
— PO PIERWSZE HISTORIA, PO DRUGIE MATERIAŁY

NAPOLEON BRYL

Mamy już zdjęcia, mamy historię. Czas na wybór formatu – pion, poziom, wielkość 

A4 czy B5? Różne drukarnie oferujące wykonanie fotoksiążek mają swoje formaty, 

przed decyzją sprawdźmy zatem, jakie możliwości daje drukarnia. Przy większej 

liczbie zdjęć poziomych (panoramicznych), naturalny będzie wybór takiego właśnie 

formatu książki. Teraz czas na makietowanie. Przydadzą się wydrukowane wcze-

śniej zdjęcia, papier, klej i nożyczki. Stara, analogiczna szkoła! Przycinamy papier do 

wybranego formatu lub kupujemy od razu w takim formacie, na który się zdecy-

dowaliśmy. W ostateczności, jeżeli docinania byłoby za dużo, kartki nie muszą być 

w identycznym formacie jak docelowa książka, ale ważne żeby, miały takie same 

proporcje boków. 

Układamy i przyklejamy zdjęcia do przygotowanych kartek w takiej kolejności, 

w jakiej mają się znaleźć w naszej książce. Tutaj będzie najwięcej zabawy. To ten 

moment, w którym będziemy przekładać zdjęcia 6463 razy i sprawdzać, czy na 

pewno dobrze wyglądają obok siebie na rozkładówce. Przy zdjęciach panora-

micznych – widokowych – warto sprawdzić, czy dobrym pomysłem nie byłoby 

wydrukowanie powiększonego zdjęcia na dwóch sąsiadujących stronach, pamię-

tając o tym, że w książce będzie łączenie stron – to wewnętrzna strona grzbietu. 

Uważajmy, żeby na tym łączeniu nie znalazł się ważny element zdjęcia! Zdjęcia 

Projektowanie zaczyna się od wyboru zdjęć. Unikajcie zbyt dużej ilości zdjęć, chyba że robicie 

fotograficzną kronikę rodzinną, do której muszą trafić portrety wszystkich licznych antenatów. Dużo 

zdjęć grozi znudzeniem oglądającego; 30, maksymalnie 50 zdjęć będzie liczbą idealną. Wydrukujcie 

je – nawet jeżeli ostateczna wersja ma być tylko elektroniczna – bo zdjęcie na papierze przemawia 

wyraźniej niż to z ekranu. Przemówi do Was i wybór będzie łatwiejszy, a do tego z rozłożonych na 

stole zdjęć łatwiej układa się historię. 
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w pionie (tak zwane portretowe) będą ciekawie wyglądały dosunięte do samej 

zewnętrznej krawędzi strony. 

Projektując, trzeba uwzględnić też to, czy oprócz zdjęć w książce znajdą się też inne 

elementy, przede wszystkim tekst i, jeśli tak, to w jakiej ilości. Miejsce na tekst na 

makiecie najłatwiej zaznaczyć ramkami wykreślonymi ołówkiem. Pamiętajmy, żeby 

tekst nie zdominował naszej historii opowiadanej zdjęciami. Z innymi ozdobnymi ele-

mentami graficznymi byłbym bardzo ostrożny, oczywiście można je stosować, ale nie 

w nadmiarze. Osobiście jestem zwolennikiem oszczędnego projektowania. Zbyt duża 

liczba elementów może zakłócić odbiór naszej opowieści.

Oczywiście cały opisany przeze mnie proces makietowania można zrobić elektronicz-

nie. Uważam jednak, że fizyczna forma bardzo pomaga w projektowaniu i wyobraże-

niu sobie, jak ostatecznie całość będzie się prezentowała. 

Pozostaje jeszcze dobór papieru, sposobu oprawy. Poza wyjątkowymi przypad-

kami unikałbym papieru kredowego, bo zostają ślady palców i bardzo blikuje. Choć 

to właśnie papier kredowy może wielu osobom przyjść do głowy, jako „elegancki”. 

Uwierzcie, nie ma nic eleganckiego w zdjęciach z odciskami palców całej rodziny na 

nich – nie drukujemy przecież rodzinnej kroniki kryminalnej! Proponuję zatem przyj-

rzeć się papierom satynowanym, półmatowym lub nawet całkowicie matowym. 

Grubość, jeżeli zdecydujemy się albumowo drukować po jednej stronie może być 

90g/m2, ale raczej polecałbym przedział 130–180g/m2. Warto pojechać osobiście do 

drukarni i „pomacać” próbnik. Albumu przecież będzie dotykała cała rodzina, dlatego 

sprawdźmy, jakie to wrażenie.

Oprawa: twarda i szyta będzie bardziej „majestatyczna” i pozwoli na „szersze” rozło-

żenie kartek. (to ważne, jeśli zdecydowaliśmy się umieścić panoramiczne zdjęcie na 

rozkładówce). Miękkie, klejone oprawy są bardziej przyjazne dla oglądającego, nie 

wywołują u odbiorcy dystansu. Będą się za to trochę gorzej rozkładały, są ściślejsze. 

Wasza decyzja: majestat czy intymność, ale to może zależy od tego, dla kogo album 

jest przeznaczony. 

Jak już wszystko dobraliśmy, możemy siadać do komputera i przygotowywać pliki do 

druku. O tym, w jakich programach i w jaki sposób przeczytacie w następnym odcinku. 

napoleonbryl

Książka fotograficzna — po pierwsze historia, po drugie...

https://twitter.com/napoleonbryl 
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NICE GUYS. 
RÓWNI GOŚCIE

JAN URBANOWICZ

Na pewno zastanawiacie się teraz, kim jest Shane Black. To reżyser, który ma na koncie trzy 

filmy. W takim razie, jak może być legendą dawnych lat, na pewno zapytacie. Black, zanim 

zaczął cokolwiek reżyserować, był scenarzystą. Kojarzycie takie filmy jak „Długi pocałunek na 

dobranoc”, „Ostatni skaut”? Nie? To może „Bohater ostatniej akcji”? Też nie? No dobrze, ale film 

„Zabójcza broń” chyba widział każdy – i jego kolejne trzy części również. To właśnie Shane 

Black był odpowiedzialny za scenariusze do tych filmów. Klasyki kina akcji, które charaktery-

zował zawsze niebanalny humor oraz to, że bohaterów mieliśmy zazwyczaj dwóch, o odmien-

nych charakterach, ale jednak potrafili się ze sobą dogadać i zrobić w mieście totalną rozwałkę. 

Być niemalże legendą kina akcji lat dziewięćdziesiątych i mało kto ze zwykłych ludzi zna 

twoje nazwisko? Myślicie, że to niemożliwe? Otóż Shane Black powie Wam, że jednak 

możliwe. Przekonał się o tym na własnej skórze.

      

https://youtu.be/uUdyKIRyCYw


Już po roku 2000 postanowił spróbować na poważnie swoich sił jako reżyser i stwo-

rzył „Kiss Kiss Bang Bang” oraz „Iron Mana 3”. Jego najnowszy film „Nice Guys. 

Równi goście” to esencja wszystkiego, co dokonał wcześniej.

Film dzieje się w latach siedemdziesiątych, ale jest typowym przykładem na kino lat 

dziewięćdziesiątych. Ma w sobie wszystko, co najlepsze w tamtym okresie kina akcji. 

Przede wszystkim dwóch głównych bohaterów, którzy pasują do siebie jak ogień do 

benzyny i możemy sobie wyobrazić, co dzieje się na ekranie, kiedy te dwa składniki 

ze sobą wymieszamy. Grają ich Ryan Gosling i Russell Crowe. Ten pierwszy udowad-

nia, że idealnie sprawdza się w kinie komediowym, gdyż ma do tego talent, a ten 

drugi pokazuje, że pomimo to, iż zamienił muskulaturę na piwny brzuszek, to wciąż 

potrafi stworzyć ciekawą postać, która będzie w stanie wywołać w nas wiele róż-

nych emocji. Chcecie wiedzieć, o czym jest ten film? Nie jest to ważne — i tak musi-

cie go zobaczyć. Dla mnie to taka trochę nowa wersja „Ostatniego skauta”, choć to 

nie znaczy, że filmy są takie same. Właściwie „Nice Guys. Równi goście” odznacza się 

większością cech filmów Blacka i jeśli widziało się jeden, to reszta jest podobna, nie 

jest to jednak negatywem. To kino, jakie idealnie wpasowuje się w to, co chcę obej-

rzeć wieczorem po ciężkim dniu. Jest tu humor, akcja i totalne odprężenie.

180180   /   FILM   /   Nice Guys. Równi goście
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Wszystko, co zobaczymy na ekranie, jest jeszcze wzbogacone znakomitą muzyką, 

głównie z lat siedemdziesiątych i czujemy się, jakbyśmy wskoczyli do wehikułu 

czasu. Klimat jest po prostu niesamowity. Wśród krytyków film zebrał bardzo pozy-

tywne opinie i nie ma w tym nic dziwnego, bo takiego filmu dawno nie było. Nie 

gwarantuję, że spodoba się on młodszym widzom, ale takim osobom jak ja, które 

wychowywały się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stule-

cia, niemal na pewno przypadnie do gustu.

Shane Black pokazał, że nie jest jakimś byle jakim twórcą. To gość, który wiele lat 

temu napisał jedne z najlepszych filmów gatunku i stworzył niezapomniane posta-

cie, które wpisują się w kanon kina. Pokazał również, że potrafi wziąć wszystko, 

co było w tamtych latach najlepsze i przekuć to na nowo, by współczesna publika 

również mogła się znakomicie bawić. Dla mnie to jeden z lepszych filmów, jakie 

widziałem w ostatnich miesiącach, gdyż sprawił, że wróciłem do jednego z moich 

ulubionych okresów. Kolejnym filmem Blacka ma być „The Predator”, który będzie 

wpisywał się w mitologię hitu sprzed pół wieku. Swoją drogą, reżyser miał w tam-

tym filmie jedną z ról. Wierzę, że wyjdzie mu to perfekcyjnie i już nie mogę się 

doczekać. Tymczasem, jeszcze nie raz obejrzę „Nice Guys. Równi goście” oraz zro-

bię powtórkę wszystkich filmów Shane’a, w tym serii „Zabójcza broń”.

– Flied lice? – Flied lice? It’s fried rice, you plick.*

*cytat z filmu „Zabójcza broń 4”

Nice Guys. Równi goście

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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KAPITAN AMERYKA: 
WOJNA BOHATERÓW

JAN URBANOWICZ

Ta machina ruszyła kilka lat temu i mam wrażenie, że nie zatrzyma jej nic. Przynajmniej 

w tym momencie. Kiedyś wpadnie na ścianę i siłą rzeczy zwolni, by ostatecznie stanąć 

w miejscu, dzisiaj jednak nie ma na to szans. Weszliśmy już bowiem w Trzecią Fazę, która 

zapowiada się na niewyobrażalną skalę. Disney, bo to do niego należy Marvel Studios, idzie 

cały czas do przodu i to w takim tempie, że nikt nie może ich dogonić. W planach mają jesz-

cze kilka, jeśli nie kilkanaście filmów, z czego każdy kolejny jest sukcesem przede wszystkim 

Marvel. To słowo właściwie mówi dziś wszystko i nie trzeba nic dodawać. Przestało 

się ono chyba kojarzyć z komiksami, bo teraz oznacza przede wszystkim filmy na ich 

podstawie. Komiksy ze stajni Marvela mają teraz najlepsze adaptacje filmowe i nie 

można temu zaprzeczyć.

      

 https://youtu.be/pyDL9fkFzaM
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pod kątem zysków. Muszę jednak przyznać, że ich najnowszy film przeskoczył dla 

mnie wszystko, co było do tej pory – no, może tylko nie „Strażników galaktyki”, ale 

to nieco inna… galaktyka.

„Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” to właśnie najnowszy film Marvela, który 

miał przed premierą ogromną kampanię promocyjną. Ta PR-owa lawina pędziła 

z niespotykaną dotąd siłą. W filmie chodzi pokrótce o to, że grupa Avengers 

dzieli się na dwie części. Każda z nich musi opowiedzieć się po jednej ze stron ich 

wewnętrznego konfliktu. Jedną przewodzi Kapitan Ameryka, a drugą Tony Stark, 

czyli Iron Man. Kilka miesięcy przed filmem mogliśmy wszędzie usłyszeć pytania, 

za którą stroną się opowiemy, a w mediach społecznościowych były nawet spe-

cjalne hastagi: #TeamIronMan i #TeamCap. Od razu napiszę, że zarówno przed, jak 

i po filmie należałem do pierwszej drużyny. Emocje były wielkie, aż w końcu nad-

szedł dzień premiery.

Dla mnie to chyba najlepszy film Marvela, jaki powstał – jak zresztą wspomniałem 

wcześniej. Dlaczego? Pierwszy film o Kapitanie był kiepski. Momentami nawet 

bardzo kiepski. Ogólnie to taki dość nudny bohater, którego można nieco porów-

nać do Supermana. Ma te swoje moce, ale jest zawsze praworządny i oddany 

sprawie, nie targają nim nigdy wątpliwości moralne i tym podobne. Drugi film 

jednak trafił w odpowiednie ręce – należące do braci Russo – a ci stworzyli 

z Kapitana bohatera z krwi i kości. Nadal był dość nudny jako postać, ale przynaj-

mniej wszystko, co działo się koło niego, na pewno nie pozwalało zasnąć. W naj-

nowszym filmie jest jeszcze lepiej, choć nie sądziłem, że się da.

Na planie mamy nie tylko Kapitana, choć w dużej 

mierze to nadal jest jego film i to się czuje. W zwia-

stunach i wszelkich materiałach promocyjnych 

widać było pojawienie się innych postaci zna-

nych z uniwersum i miało się wrażenie, że czeka 

nas Avengers 2.5. Całe szczęście, tak się nie stało. 

Jak dla mnie wszystko tu jest wyważone właśnie 

tak, jak powinno być i nie ma tu nic zbędnego. Na 

ekranie zobaczyłem wszystko to, co powinienem 

i chciałem. Nie wiem, ile osób już film widziało, 

zakładam, że większość, gdyż minął niemal miesiąc 

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów

Dla mnie jednak 
największym zaskoczeniem 
i plusem tego filmu była 
postać Czarnej Patery, którą 
zagrał Chadwick Boseman.
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od premiery, ale nie chcę tu przypadkiem nic zdradzić. Napiszę tylko to, co można 

wywnioskować z materiałów promocyjnych, a co według mnie najbardziej zasłu-

guje na wzmiankę. 

Nowi bohaterowie.
Tak jak napisałem, to tak trochę Avengers 2.5. Pojawiają się tu postaci znane 

z poprzednich filmów, zarówno solowych, jak i tych dwóch wspólnych. Nie zoba-

czymy tu jednak ani Hulka, ani Thora. Na ich miejsce wchodzi pewna dwójka, 

która zapowiada się naprawdę świetnie i nie mogę się doczekać ich solowych fil-

mów, które wejdą do kin, jeśli się nie mylę, w ciągu następnych dwóch lat. 

Pierwszym z nich jest nowy Spider-Man. Ileż to już było filmów o tym bohate-

rze, a jednak ciągle mi się nie znudził. Może dlatego, że za dzieciaka to właśnie 

komiksy o Pająku były moimi ulubionymi. Tym razem w tę postać wcielił się 

kolejny nowy aktor i o ile on sam nie pasuje mi za bardzo, to już kiedy widzimy 

Pająka w kostiumie, nie mam się do czego przyczepić. Spider-Man jest dokładnie 

taki, jaki powinien być, jakiego mogłem zapamiętać z komiksów. Mam nadzieję, 

że nie zawiodę się na filmie, który wyjdzie za jakiś czas. 

Dla mnie jednak największym zaskoczeniem i plusem tego filmu była postać 

Czarnej Patery, którą zagrał Chadwick Boseman. Ależ on był w tym znakomity. 

Zakochałem się w tej postaci i nie mogę się doczekać solowego filmu, który 

będzie reżyserował twórca jednej z lepszych produkcji zeszłego roku, czyli 

„Creed”. Mam ochotę przeczytać bardzo dużo komiksów z Czarną Panterą, 

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
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by lepiej poznać tę postać, która wcześniej jakoś nie wzbudzała mojego 

zainteresowania.

„Wojna bohaterów” to film, który powinien się spodobać każdemu fanowi całej 

serii Marvela. W zasadzie dobrze wiemy, czego możemy się po nim spodziewać 

i nic nie powinno nas do niego zrazić. Są tu świetne choreografie walk, znako-

mite efekty specjalne i dobry humor. Dodatkowo cały film jest doskonale wywa-

żony, przez co ogląda się go z zaciekawieniem i bez zbędnych dłużyzn – a trwa 

dwie i pół godziny. Myślę, że największa w tym zasługa braci Russo, którzy po raz 

kolejny stworzyli „najlepszy film Marvela”. Biorąc pod uwagę, że została im rów-

nież powierzona reżyseria obu części „Infinity Wars” (zakończenia Trzeciej Fazy), 

zrobią jeszcze przynajmniej dwa „najlepsze filmy”.

yasiek_

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
CZERWIEC 2016

JAN URBANOWICZ

Ten film już chyba przeszedł do historii kina jako ten, 

za którego Leonardo DiCaprio dostał Oscara. Moim 

zdaniem dostał go wprawdzie głównie za całokształt, 

bo to na pewno nie była jego najlepsza rola, ale zde-

cydowanie film został rewelacyjnie zrealizowany. Jest 

piękny wizualnie, przede wszystkim dzięki zdjęciom 

Emmanuela Lubezkiego, który za ten film zgarnął 

swoją trzecią z rzędu Nagrodę Akademii. Jeśli ktoś nie 

widział, to koniecznie musi nadrobić, chociażby wła-

śnie dla tych zapierających dech zdjęć.

Głośny i perfekcyjnie zrealizowany obraz, który 

Akademia nagrodziła dwoma Oscarami: za naj-

lepszy film ubiegłego roku oraz za najlepszy sce-

nariusz. Historia wstrząsającego śledztwa, które 

miało ukazać przypadki molestowania nieletnich 

przez księży kościoła katolickiego w Bostonie. 

Film zdecydowanie wart obejrzenia, nie tylko ze 

względu na swoją tematykę, ale również wspo-

mniany genialny scenariusz i świetnie napisane 

role, równie dobrze zagrane.

ZJAWA

SPOTLIGHT
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Jeden z lepszych filmów Disneya, jaki widzia-

łem w ostatnich latach. Nikogo nie zdziwi 

wysoki poziom animacji (chyba najlepsza i naj-

bardziej szczegółowa z dotychczasowych), bo 

jest to już standard i element rozpoznawalny 

zarówno u Disneya, jak i Pixara. Ten film to 

przede wszystkim wspaniała lekcja równo-

uprawnienia i tolerancji oraz bardzo dobra 

komedia sensacyjna z elementami kryminału. 

Polecam nie tylko najmłodszym, ale również 

całym ich rodzinom. Na pewno zagości na 

mojej półce, jeszcze w dniu premiery.

ZWIERZOGRÓD

Filmu nie widziałem, nie mogę się więc na 

jego temat wypowiedzieć. Znalazł się w tym 

zestawieniu głównie dlatego, że jest to pierw-

szy film w naszym kraju wydany na nośniku 

4K Ultra HD. Jeszcze nie mam takiego odtwa-

rzacza, ale dobrze, że filmy zaczynają się u nas 

pojawiać – na razie niestety bardzo powoli 

– a ich cena, choć wysoka, jest niższa, niż się 

spodziewałem (około 150 złotych). Jeśli macie 

telewizor 4K, planujecie zakup odtwarzacza, 

to może ten film Was zainteresuje.

WSTRZĄS

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


http://www.egazety.pl/index.html
http://www.egazety.pl/index.html
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W tym numerze iMagazine ewidentnie rządzą kobiety. 

I to jakie kobiety! Opisując płytę Brodki, wspomniałem 

o wyczekiwaniu na album supergwiazdy. Takim wyda-

rzeniem jest właśnie „Lemonade”. Kiedy Beyoncé wydaje 

album, mówi o tym cały świat, ale, jak widać, dla niej to 

za mało. Dlatego dodatkowo podkręciła atmosferę i na 

swoim albumie zawarła takie teksty, żeby cały świat długo 

dyskutował, a co najważniejsze – nie zapomniał o tym, co 

nagrała. Wszystko owiane jest wielką tajemnicą i dużym 

znakiem zapytania. Do tego stopnia, że portale plotkarskie mogłyby przez miesiąc 

zajmować się tylko analizą treści „Lemonade”. Beyoncé jest drapieżna jak dzikie zwie-

rzę i ewidentnie wkur%$^@$, czego nie kryje. Wszystkie swoje złości przekazuje 

swoim słuchaczom za pomocą mikrofonu, stąd niezliczona ilość takich słów jak: bitch, 

fuck i shit. Nic tak nie elektryzuje ludzi, jak mieszanka miłości ze zdradą, w którą zamie-

szana jest nieznajoma. Jednak żadna z tajemnic nie zostaje rozwiązania, nie wiemy, 

ile w tym wszystkim jest prawdy, a ile artystycznej fantazji. Chciałbym napisać, że 

ten album jest najbardziej osobistym tworem Beyoncé, ale nie jestem pewien, czy te 

wszystkie historie są autentyczne. Pewny jest fakt, że Beyoncé nie stoi w miejscu, cały 

czas się rozwija i jest coraz lepsza. „Lemonade” od początku do samego końca trzyma 

wysoki poziom, w którym nie ma miejsca na omijanie czy przewijanie numerów. 

Kolejnym pewniakiem jest to, że bez wątpienia ten album jest najlepszy w całej dys-

kografii artystki. Muzyczna rakieta została zatankowana wysokooktanowym paliwem, 

które składa się z elektroniki, rocka, soulu, hip-hopu, RnB, country i gospelu. Beyoncé 

jest królową, jedyną w swoim rodzaju i jeśli tak ma wyglądać przyszłość muzyki POP, 

to ja jestem zdecydowanie na tak! Na koniec jeszcze trzeba napisać o tym, kogo 

zaproszono do współpracy. Ciężko mi jest wyobrazić sobie lepszych gości, bo jak ina-

czej wytłumaczyć taki zestaw: Jack White, The Weeknd, James Blake, Kendrick Lamar?

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

BEYONCÉ 
LEMONADE
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Na nowy album Moniki Brodki wiele osób czekało 

z takim zniecierpliwieniem, jakie można porównać do 

wyczekiwania na produkcję największych światowych 

gwiazd. Byłem wśród nich również ja, a na dowód moich 

słów zacytuję, jak zakończyłem recenzję jej EP „LAX”: 

„Cóż rzec, Pani Moniko… Oby tak dalej, nigdy nie sądzi-

łem, że będę czekał na Pani płytę z taką niecierpliwo-

ścią”. Musiałem czekać cztery lata na nową produkcję, 

ale na dobre rzeczy czasami warto czekać. Brodka miała 

swoje wzloty i upadki, ale od momentu jednej z największych metamorfoz pol-

skiej sceny muzycznej, wszystko, co nagrywa, z miejsca staje się towarem ekspor-

towym na cały świat. Po sześciu latach od wspomnianej przemiany Brodka nie ma 

zamiaru zatrzymywać się w miejscu, które możemy nazwać klubową alternatywą 

i za to należy jej się wielki szacunek. Nie ma nic gorszego w muzyce, od zamyka-

nia się w jakichkolwiek ramach. Zarazem nie ma w muzyce nic lepszego niż ciągłe 

odkrywanie nowych dróg. Tak właśnie zrobiła Brodka – na swojej mapie wyznaczyła 

nowe punkty i w „Clashes”, niczym przewodnik, oprowadza po nich swoich słucha-

czy. Po raz kolejny pokazała, ile w jej niewielkim ciele jest nieodkrytych pokładów 

talentu, dzięki czemu znowu mogła nagrać całkowicie inny album niż poprzednie. 

Wskoczyła na głęboką wodę i podpisała kontrakt z dużą europejską wytwórnią Play 

It Again Sam, a produkcją jej płyty zajął się Noah Georgeson. Efekt przerasta wszel-

kie oczekiwania. W każdej sekundzie słychać, jak dużo można „wycisnąć” z Brodki. 

Mimo sporego już doświadczenia w dalszym ciągu się kształci i robi to dosko-

nale. „Clashes” od samego początku odpowiednio buduje i waży napięcie, przez 

co album jest niesamowicie spójny, czego tak bardzo brakuje w polskich realiach 

muzycznych. Bez wątpienia – Polska to zdecydowanie za mało. Ten materiał został 

skrojony na dużo większą powierzchnię. Kompletnie nic nie napisałem, jaka jest 

ta płyta i celowo tego nie zrobię. Po prostu musicie sami to sprawdzić, jak wielką, 

kolejną przemianę, zaserwowała nam Monika Brodka. 

BRODKA 
CLASHES

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka


„Lifestyle naukowca” 
	 - jak zyskałem 90 tysięcy na doktoracie

- historia o wytrwałości i dążeniu do celu 
- inspiracja do pracy nad sobą, przełamaniu słabości 
- jak tak na prawdę wygląda doktorat na uczelni 
- czym charakteryzuje się styl życia naukowca 
- w jaki sposób zarabia się na tej działalności 
- czy mity związane z pracą naukową to prawda

Nasz dziennikarz pisze nową książkę

www.lifestyledoktoranta.pl

https://www.youtube.com/watch?v=cMxCpzE_7ec&feature=youtu.be
https://secure.transferuj.pl/?id=24767&kwota=35&opis=Op%C5%82ata%20za%20preorder%20ksi%C4%85%C5%BCki%20Lifestyle%20Naukowca&online=1&opis_sprzed=Lifestyle%20naukowca&md5sum=f99f623ee89e2f1d187757811d375ac8
http://www.lifestyledoktoranta.pl
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PIERŚ Z KACZKI 
ZE SMAŻONYMI JABŁKAMI I ŻURAWINĄ
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MAŁGORZATA ŁADA

• 2 piersi z kaczki bez kości

• 2 kwaśne jabłka

• 2 łyżki dobrej konfitury do 

mięsa z żurawiny lub borówek 

(ja dałam żurawinę)

• 3 łyżki masła najlepiej 

klarowanego

• 2–3 ząbki czosnku

• 1 łyżeczka cukru (najlepiej 

brązowego)

• 2 łyżki octu jabłkowego

• ok. 50 ml cydru

• 1 łyżka majeranku (niekoniecz-

nie – jak kto lubi)

• sól, pieprz

Piersi z kaczki umyć i osuszyć. Skórkę naciąć w kratę i natrzeć 

posiekanym czosnkiem z solą, pieprzem i ewentualnie majeran-

kiem. Zostawić na parę godzin w chłodnym miejscu.

Jabłka obrać, wydrążyć gniazda nasienne, pokroić w kostkę i skro-

pić octem jabłkowym. Na patelni rozgrzać połowę masła i obsma-

żyć piersi, zaczynając od strony ze skórką - po mniej więcej pięć 

minut z każdej strony. Pod koniec smażenia polać  cydrem, zago-

tować i przełożyć do naczynia żaroodpornego. Wstawić do piekar-

nika rozgrzanego do 170°C  i piec około 15–20 minut. 

W połowie pieczenia obsmażyć jabłka na resztce masła. Gdy sok 

odparuje, posypać cukrem i jeszcze chwilę podsmażyć na dość 

mocnym ogniu, a następnie dodać żurawinę i dobrze wymieszać.

Upieczoną pierś pokroić w plastry. Podawać z jabłkami oraz sma-

żonymi kartofelkami.

Smacznego!
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