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Zeppelin Wireless
Nowy poziom jakościowy w bezprzewodowym audio. Niesamo-
wite połączenie najnowszych osiągnięć zaawansowanej tech-
niki głośnikowej ze znakomitą funkcjonalnością i niepowtarzalną 
formą. Wyjątkowe brzmienie, imponująca moc i niezwykła precy-
zja muzycznych detali. Po prostu musisz go posłuchać. 

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/glosniki/glosniki-bezprzewodowe/bowers-wilkins-zeppelin-wireless-bialy.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-pdf&utm_campaign=160801-I&utm_content=img-pdf-full-page-zeppelin-white&utm_term=bowers-wilkins
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ZWYCIĘSKA
TECHNOLOGIA.
Zaprojektowane z myślą o olbrzymiej mocy, nowe 
amplitunery Denon są gwarantem najbardziej 
wciągających doznań kinowych. Przygotuj się  
na dźwięk 3D, jakiego nie znałeś wcześniej.

Nowa linia Denon X-Series.

www.denon.pl
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Bardzo lubię ten moment w miesiącu, gdy mamy 

już wszystkie teksty gotowe i przygotowujemy 

się do publikacji. Oczywiście, gdy teksty spły-

wają, każdy przeglądam, ale zazwyczaj czytam 

w całości już złożonego iMaga, bo lubię mieć 

gotowy magazyn w ręku i delektować się jego 

treścią. W tym miesiącu jednak było trochę ina-

czej. Kilka tekstów tak mnie wciągnęło, że nie 

mogłem się od nich oderwać, choć były w RTF-ie 

i bez obrazków…

Polecam szczególnie dwa świetne wywiady 

– Krzyśka Kołacza z Michałem Szafrańskim oraz 

Jacka Łupiny z właścicielem muzeum Maków we 

Włoszech. Jeśli nie wiecie, jak w ciekawy spo-

sób podróżować DO Australii to przeczytajcie 

tekst Tomka Szykulskiego. Wojtek Pietrusiewicz 

i Jan Urbanowicz ekologicznie jeżdżą, testu-

jąc Teslę oraz BMW i3. Gorący temat ostatnich 

dni, Pokémon Go, komentują Patrycja Rudnicka 

i Paweł Luty. Ale to nie wszystko…

Sierpień to miesiąc, który zawsze lubiłem. Po 

pierwsze jest to miesiąc, w którym mam swoje 

urodziny, ale nie o tym chciałem. Są waka-

cje, środek wakacji. Nadal jest piękna pogoda 

i mamy wolny czas, niektórzy mają lub planują 

urlop. Spędźcie z nami wolne chwile, bo warto. 

Zabierzcie ze sobą najnowsze wydanie iMaga-

zine, dokądkolwiek się wybierzecie.

Polecam!        Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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WYNIKI 
FINANSOWE 
APPLE ZA Q3 
2016
Apple ogłosiło swoje wyniki 

finansowe za Q3 2016, czyli 

trzeci kwartał fiskalny (drugi 

kalendarzowy) roku 2016.

Czytaj dalej...

1 MILIARD
1 miliard. Tak, jedynka i dziewięć zer. 

1 000 000 000. Tyle iPhone’ów Apple 

sprzedało do tej pory.

Czytaj dalej...

BOB MANSFIELD WRACA 
DO APPLE BY PRACOWAĆ 
NAD SAMOCHODEM 
Bob Mansfield powrócił na stałe do Apple i nad-

zoruje Projekt Titan. Jeden z najbardziej doświad-

czonych inżynierów firmy ma zajmować się 

przygotowaniem autonomicznego samochodu. 

Jednak równie dobrze Mansfield może pracować 

dla Apple’a nad nowymi komputerami.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/07/26/wyniki-finansowe-apple-za-q3-2016/
https://imagazine.pl/2016/07/27/1-miliard/
https://imagazine.pl/2016/07/27/bob-mansfield-wraca-do-apple-by-pracowac-nad-samochodem/
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29 czerwca 2016 roku firma poszła za ciosem. Na prezentacji w Mediolanie dziennikarze 

mogli zobaczyć sporo nowych urządzeń zgodnych z MusicCast. Prezentacja odbyła się 

w siedzibie teamu wyścigowego Yamaha Racing, gdzie na każdym kroku stały wyścigowe 

motocykle słynnego „The Doctor”, czyli Valentino Rossiego i można było porównać róż-

nice w konstrukcji wyczynowych silników na przestrzeni lat. Po tej zapoznawczej części 

Yamaha prezentując rok temu system multiroom MusicCast, sporo namieszała na 

rynku. Głównie dzięki dodaniu możliwości pracy w systemie MusicCast do większości 

sprzętów grających, które można podłączyć do sieci. W jednej chwili Yamaha stała się 

firmą o największym portfolio urządzeń mogących pracować w systemie multiroom. 

YAMAHA MUSICCAST ROUND 2
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zobaczyliśmy prawie dwa tygodnie przed resztą 

świata nowości muzyczne Yamaha. Wśród ich 

ogromnej ilości jest kilka, które prezentują się dla 

mnie zdecydowanie najciekawiej.

Jedną z nich jest na pewno głośnik WX-010. To 

najmniejszy z wolnostojących, aktywnych głośni-

ków Yamahy. Możemy go nabyć w kolorze białym 

lub czarnym oraz połączyć się z nim za pomocą 

Bluetooth czy sieci LAN. Jeśli mamy dwa takie, to 

możemy je sparować w trybie stereo. 

Drugim intrygującym mnie urządzeniem jest 

Restio SX-18D. To najmniejszy głośnik z serii przy-

pominających obrazy lub ramki na zdjęcia. Tak jak 

całą linię Restio, ten też można powiesić na ścia-

nie lub postawić na szafce.
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Niesamowicie ciekawie prezentują się nowości 

we flagowych modelach z serii PianoCraft, na 

przykład model MCR-N470D. W jednej obudowie 

mamy zintegrowane wszystkie elementy systemu 

muzycznego wraz z napędem CD. Zwraca uwagę 

to, że dźwięk z CD możemy streamować do pozo-

stałych urządzeń MusicCast w naszym domu. 

To rozwiązanie interesujące posiadaczy dużych 

kolekcji CD. 

Atrakcyjnym produktem będzie też MusicCast 

WXA-50. To wzmacniacz sieciowy ze wsparciem 

MusicCast wielkości książki. Wygląda bardzo ład-

nie, ma ogrom możliwości i można go podłączyć 

do posiadanych już kolumn. 

   /   AKTUALNOŚCI   /   
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Nie mogę się doczekać, kiedy te urządzenia będę mógł przetestować u siebie 

w domu, bo oczywiście całym systemem można sterować z aplikacji na iPho-

ne’a. Choć najchętniej przetestowałbym gwiazdę wieczoru – fortepian Yamaha 

Disklavier ENSPIRE. Na tym fortepianie możemy zagrać jak na każdym innym, 

ale to on może też zagrać dla nas. Kupując Disklavier ENSPIRE, dostajemy wraz 

z nim kilka tysięcy zapisanych utworów, które mogą być przez fortepian odgry-

wane. Dodatkowe utwory możemy kupić jako In-App-Purchase. Możemy ich słu-

chać akustycznie jak zwykłego koncertu fortepianowego lub streamować dźwięk 

do innych urządzeń systemu MusicCast. Możemy też miksować ze sobą dźwięk 

odgrywany przez fortepian ze ścieżką wokalną, która będzie wydobywała się 

choćby z PianoCrafta. To dość niecodzienne wrażenie, kiedy widzimy fortepian, 

który sam gra, klawisze się same wciskają, pedały same ruszają, a my czujemy 

się jak na koncercie. Podobno ścieżki muzyczne zapisane dla fortepianu Yamahy 

w 100% oddają sposób grania danego muzyka. 

Pewnie zapytacie, po co takie urządzenie? Myślę, że może być hitem dla właści-

cieli hoteli, w których żywy muzyk będzie grał tylko przy specjalnych okazjach, ale 

muzyka na żywo będzie zawsze. To także potencjalnie ogromna pomoc dydak-

tyczna w szkołach muzycznych. Uczniowie usłyszą, jak gra mistrz, którego nigdy 

na oczy nie widzieli, a to tylko część zastosowań. Mnie natomiast zastanawia, 

kiedy automatyczny fortepian po raz pierwszy wygra Konkurs Chopinowski. Jeśli 

zaś chcecie zobaczyć fortepian Disklavier ENSPIRE na żywo, to będzie okazja już 

we wrześniu na berlińskich targach IFA 2016.

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala
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LIMITOWANA SERIA 
PASKÓW DO APPLE 
WATCH Z OKAZJI IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH W RIO
Z okazji zbliżających się Igrzysk Olimpijskich 

w Rio Apple przygotowało limitowaną edy-

cję pasków do Apple Watch. Nylonowe paski 

w barwach 14 wybranych krajów dostępne będą 

w sierpniu wyłącznie w jednym Apple Store.

Czytaj dalej...
PETARDA OD SONY 
– NOWY FLAGOWY 
TELEWIZOR ZD9 
I TAŃSZE MODELE 4K
Dawno nie było takiej petardy od Sony jak 

teraz. Sony właśnie zadało potężny cios 

Panasonikowi, Samsungowi, no i oczywi-

ście LG. Nowa seria ZD9 to cudo designu 

i techniki. A do tego dochodzą jeszcze cie-

kawe tanie modele.

Czytaj dalej...

PIERWSZE ZDJĘCIA 
IPADA PRO 2 
W ROZMIARZE 12,9''? 
AppleInsider opublikowało zdjęcie, które 

otrzymali od anonimowej osoby, rzekomo 

pracującej na linii produkcyjnej jednej 

z fabryk w Chinach. Przedstawia ono iPada 

Pro 12,9'' z numerem modelu dotychczas nie-

używanym przez Apple.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/07/22/limitowana-seria-paskow-do-apple-watch-z-okazji-igrzysk-olimpijskich-w-rio/
https://imagazine.pl/2016/07/20/petarda-od-sony-nowy-flagowy-telewizor-zd9-i-tansze-modele-4k/
https://imagazine.pl/2016/07/25/pierwsze-zdjecia-ipada-pro-2-w-rozmiarze-129/
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ARMIA USA WYPOSAŻY SWOICH 
ŻOŁNIERZY W IPHONE’Y
Jak donosi serwis Military.com, armia amerykańska planuje wyposażyć swo-

ich żołnierzy w iPhone’y. Do tej pory żołnierze US Army mieli do dyspozycji 

tzw. ATAK, czyli Android Tactical Assault Kit, w skład którego wchodził naj-

prawdopodobniej któryś ze starszych modeli Samsung Galaxy Note. Jednak 

wkrótce ma się to rzekomo zmienić.

Czytaj dalej...

NOWE REKLAMY IPHONE’A
Dla przypomnienia, „Shot on iPhone” to szesnastosekundowe materiały wideo 

przedstawiające nagrania zwykłych użytkowników iPhone’ów z całego świata. 

Tym razem przenosimy się na nowojorski Manhattan w USA, gdzie zobaczymy 

dziewczynę, której włosy wiatr rozwiał na wszystkie strony. Drugi materiał 

to z kolei przepiękny hyperlapse z Bregencji w Austrii, gdzie razem z twórcą 

w ekspresowym tempie zjedziemy ze zbocza góry kolejką. Poniżej możecie 

zapoznać się z tymi dwoma kawałkami.

Czytaj dalej...

XBOX ONE S 
W SKLEPACH JUŻ 2 
SIERPNIA
Wszystko wskazuje na to, że Xbox One S stanie 

się moją pierwszą konsolą. Dla was może stać 

się pierwszym odtwarzaczem UltraHD Blu-ray. 

Nowy Xbox swoją premierę będzie miał już 2 

sierpnia. Dla mnie to najatrakcyjniejszy produkt 

Microsoftu w ostatnich latach.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/07/19/armia-usa-wyposazy-swoich-zolnierzy-w-iphoney/
https://imagazine.pl/2016/07/20/kolejne-dwie-reklamy-z-serii-shot-on-iphone/
https://imagazine.pl/2016/07/20/xbox-one-s-w-sklepach-juz-2-sierpnia/
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Smartfon TP-LINK Neffos C5 Max został wyposażony w 5,5 calowy wyświetlacz Full HD 

z matrycą IPS o dużym kącie widzenia - 178 stopni. Dzięki niemu obraz ma żywe kolory 

a wszystkie detale są wyraźniejsze. Neffos C5 Max ma na pokładzie ośmiordzeniowy, 

64-bitowy procesor, 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbu-

dowy o kolejne 32GB na karcie SD. Pozwala to na płynne działanie aplikacji i zapewnia bez-

pieczne miejsce do przechowywania np. zdjęć. Neffos C5 Max 

został wyposażony w dwa aparaty: jeden o rozdzielczości aż 13 MP z szeroką przesłoną, 

umożliwiającą robienie zdjęć nawet przy słabym oświetleniu, zaś w nocy wspierany przez 

TP-LINK NEFFOS C5 MAX 
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lampę błyskową wyposażoną w dwie diody. 

Drugi, przedni aparat selfie, o rozdzielności 5 MP 

i szerokokątnym obiektywie pomoże uchwycić 

na zdjęciu większe grono znajomych. Telefon 

obsługuje najnowszy standard transmisji danych 

4G LTE.

Wszystkie smartfony Neffos pracują pod sys-

temem Android, który pozwala na stworzenie 

unikalnego, dostosowanego do twoich potrzeb 

interfejsu spełniającego Twoje wymagania 

i wyglądającego tak jak chcesz. Nad płynnością 

działania Neffos C5 Max czuwają aplikacje do 

zarządzania systemem. Dzięki nim w łatwy spo-

sób możesz kontrolować zużycie danych i stan 

baterii, wyczyścić pamięć podręczną oraz zarzą-

dzać innymi aplikacjami. 

Smartfon TP-LINK Neffos C5 Max jest objęty 
24-miesięczną gwarancją. TP-LINK Neffos 
C5 Max dostępny jest za 799 zł.

Specyfikacja techniczna Neffos C5 Max dostępna 
jest na stronie. 

http://www.neffos.pl/product/details/C5-Max
http://www.neffos.pl/product/details/C5-Max
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FINALNA WERSJA IOS 9.3.3
Apple udostępniło nową wersję systemu iOS 

oznaczoną numerem 9.3.3. Lista zmian jest bar-

dzo skromna…

„System iOS 9.3.3 zawiera poprawki błędów oraz 

poprawia bezpieczeństwo iPhone’ów i iPadów.”

Uaktualnienie zalecane jest wszystkim urządze-

niom zgodnym z iOS 9. Możecie go pobrać jako 

pełny update za pomocą iTunes lub jako uaktu-

alnienie OTA bezpośrednio z urządzenia. Druga 

opcja jest pewniejsza.

Czytaj dalej...

QLED, OLED, ULED, LCD 
LED – NOWE TECHNOLOGIE 
I MARKETINGOWE NAZWY
Hisense właśnie zapowiedziało debiut kolejnego 

telewizora ULED. Kilka dni temu pojawiły się infor-

macje o zastrzeżeniu przez Samsunga nazwy 

QLED. Jak to się ma do telewizorów OLED LG?

Czytaj dalej...

KONIEC NIEOFICJALNEGO APPLE 
PAY W POLSCE
Kilka tygodni temu napisaliśmy o sposobie na nieoficjalne korzy-

stanie z Apple Pay w Polsce. Wszystko odbywało się za pomocą 

brytyjskiego serwisu Boon. Teraz dość przypadkowo dotarła do 

nas informacja, że to się zmienia i serwis nie będzie akceptował 

doładowania wirtualnej karty z kart wydanych w innych krajach 

niż te, w których działa Boon.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/07/18/finalna-wersja-ios-9-3-3/
https://imagazine.pl/2016/07/18/qled-oled-uled-lcd-led-nowe-technologie-i-marketingowe-nazwy/
https://imagazine.pl/2016/07/02/koniec-nieoficjalnego-apple-pay-w-polsce/
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APPLE PAY DOSTĘPNE WE 
FRANCJI
Apple Pay rozwija się w Europie coraz szybciej, kil-

kanaście dni temu ruszyło w Szwajcarii, teraz zaś 

rusza we Francji. Na początku wsparcie dla Apple Pay 

będą miały karty Visa oraz MasterCard wydane przez 

banki Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Carrefour 

Banque i Ticket Restaurant, zaś za chwilę ma dołączyć 

Orange oraz znany w Polsce Boon i inne banki.

Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA EL 
CAPITAN DO WERSJI 
10.11.6
W Mac App Store czeka na Was aktu-

alizacja El Capitan. Oznaczona nume-

rem 10.11.6 aktualizacja El Capitan, jak 

możemy przeczytać w MAS, wprowadza 

poprawki w zakresie stabilności, zgodno-

ści i bezpieczeństwa Maca. Jest zalecana 

dla wszystkich użytkowników macOS/OS 

X El Capitan.

Czytaj dalej...

NOWY GLIF NA 2016 ROK NA 
KICKSTARTERZE
Studio Neat wystartowało z kolejnym Kickstarterem, 

tym razem na kompletnie nową wersję Glifa. Bardzo 

podoba mi się co tworzą panowie Dan Provost i Tom 

Gerhardt – to będzie kolejny produkt od nich, który 

zagości u mnie w domu.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/07/19/apple-pay-dostepne-we-francji/
https://imagazine.pl/2016/07/18/aktualizacja-el-capitan-do-wersji-10-11-6/
https://imagazine.pl/2016/07/19/nowy-glif-na-2016-rok-na-kickstarterze/
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APPLE WATCH NA 
PIERWSZYM MIEJSCU 
W RANKINGU ZADOWOLENIA 
KLIENTÓW
Apple Watch nadal cieszy się powodzeniem. Tym 

razem zajął pierwsze miejsce w rankingu zadowolenia 

klientów.

Czytaj dalej...iTUNESU PO POLSKU
W katalogu iTunesU, edukacyjnej platfor-

mie Apple z materiałami edukacyjnymi ze 

szkół całego świata, są już dostępne pol-

skie wzorcowe lekcje zgodne z podstawą 

programową. Oficjalnie zapowiedziane 

podczas konferencji w Mysiadle, pisaliśmy 

o tym w iMagazine 12/2015.

Czytaj dalej...

JAK SZYBCIEJ NAŁADOWAĆ 
IPHONE’A 6, 6S, 6 PLUS, 6S 
PLUS I IPADA PRO 12,9’’
Każdy iPhone, odkąd pamiętam, w zestawie ma standar-

dową ładowarkę, która potrafi naładować jego akumu-

lator od zera do pełna w różnym czasie, który zależy od 

pojemności akumulatora – te z mniejszymi robią to szyb-

ciej, a z większym dłużej. Logiczne. Mało kto jednak wie, że 

można iPhone’a (począwszy od modelu 6 i 6 Plus) i iPada 

Pro 12,9″ naładować szybciej, stosując odpowiednią łado-

warkę, której nie ma zestawie, ale którą można dokupić.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/07/14/apple-watch-na-pierwszym-miejscu-w-rankingu-zadowolenia-klientow/
https://imagazine.pl/2016/07/14/itunesu-po-polsku/
https://imagazine.pl/2016/07/17/jak-szybciej-naladowac-iphonea-6-6s-6-plus-6s-plus-i-ipada-pro-129/
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BACKDOOR.
MAC.ELANOR 
– MALWARE 
INFEKUJĄCY 
MACOS
Jak donosi Bitdefender Labs 

odkryto pewną aplikację, która 

po pobraniu infekuje Maca 

i pozwala na przejęcie kontroli 

nad nim.

Sprawa dotyczy darmowej apli-

kacji EasyDoc Converter, która 

z założenia ma konwertować 

dokumenty. Program dostępny 

był na znanych portalach, jak 

choćby MacUpdate. Niestety, jak 

się okazuje, aplikacja nie tylko nie 

spełnia swojego przeznaczenia, 

ale dodatkowo infekuje kompu-

ter ofiary złośliwym oprogramo-

waniem o nazwie Backdoor.MAC.

Elanor.

Czytaj dalej...
APPLE ROZMAWIA W SPRAWIE 
PRZEJĘCIA TIDALA
Jak donosi 9to5mac, Apple prowadzi rozmowy, aby prze-

jąć serwis Tidal.

Tidal to łakomy kąsek dla Apple. Jest własnością 

Jay-Z oraz grupy artystów (m.in. Madonny, Daft Punk, 

Kanye Westa, Rihanny, Alici Keys), dzięki którym wiele 

nowych albumów Tidal ma na wyłączność. Tidal to też 

w końcu bezstratna jakość dźwięku w najwyższym pakie-

cie Tidal HiFi.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/07/06/backdoor-mac-elanor-malware-infekujacy-macos/
https://imagazine.pl/2016/07/01/apple-rozmawia-ws-przejecia-tidala/
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APPLE SZYKUJE KOLEJNY 
SERIAL I WALCZY O PRAWA 
DO TRANSMISJI FORMUŁY 1
Trwa właśnie casting na telewizyjny show two-

rzony przez Apple’a. Pojawiły się też plotki o zakupie 

przez firmę praw do transmisji wyścigów Formuły 1. 

Jednocześnie wszystkie informacje o negocjacjach 

Apple z nadawcami ucichły. Wydaje się jednak, że jest to 

cisza przed burzą.

Czytaj dalej...

APPLE UMOŻLIWI REJESTRACJĘ 
DAWCÓW ORGANÓW W IOS 10
Wraz z iOS 10 Amerykanie zyskają możliwość wyrażenia zgody na 

zostanie dawcą organów z poziomu aplikacji Zdrowie. Nowe roz-

wiązanie zdecydowanie ułatwi tę procedurę. Warto pamiętać, że po 

naszej śmierci możemy uratować życie nawet ośmiu osób.

Czytaj dalej...

NOWY SPOSÓB 
WYŁUDZENIA HASŁA 
APPLEID
Jak donosi serwis Niebezpiecznik, zło-

dzieje wymyślili nową metodę wyłudzania 

haseł AppleID od użytkowników, którym 

skradziono iPhone'y.

Zarówno kolejne aktualizacje iOS, jak 

i nowe wersje iUrządzeń wprowadzają 

coraz lepsze zabezpieczenia dostępu do 

danych. Możemy być praktycznie spo-

kojni, że nikt bez znajomości naszego 

kodu zabezpieczającego, czy hasła 

AppleID nie włamie się do telefonu. Chyba 

że sami mu podamy takie dane. W jaki 

sposób?

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/07/14/apple-szykuje-kolejny-serial-i-walczy-o-prawa-do-transmisji-formuly-1/
https://imagazine.pl/2016/07/05/apple-umozliwi-rejestracje-dawcow-organow-w-ios-10/ 
https://imagazine.pl/2016/07/04/nowy-sposob-wyludzenia-hasla-appleid/
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NAGRODY RED DOT AWARD DLA KONCERNU HARMAN

Zanim w sierpniu tego roku zostaną ogłoszeni nowi laureaci nagród EISA 2016-2017, 

koncern Harman z dumą podkreśla, że na przestrzeni ostatnich czterech lat produktom 

marek należących do koncernu nagrody różnego typu przyznano ponad 200 razy! Warto 

zwrócić uwagę na tegoroczne Red Dot Awards – nagrody w dziedzinie designu, którymi 

wyróżniono aż 23 innowacyjne produkty marek JBL, AKG, Harman Kardon i innych!
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Fakt, że nagrody Red Dot Award przyznano różnym markom w obrębie koncernu 

Harman, wliczając w to, poza wspomnianymi JBL, AKG czy Harman Kardon, również 

Infinity, Revel czy Mark Levinson dowodzi, że są one rezultatem ciężkiej pracy i prze-

myślanej strategii projektantów koncernu. – Nasze marki obejmują każdy aspekt 

rynku słuchawek czy głośników, ale to co jest stałe dla wszystkich produktów, to 

doskonałość projektów, które dostarczają mistrzowskie brzmienie w znakomitym 

stylu – mówi Damian Mackiewicz, wiceprezes do spraw designu w Lifestyle Audio 

Division koncernu HARMAN. 

Począwszy od 1955 roku nagrody Red Dot Award przyznawane są produktom wykazu-

jącym się innowacją, doskonałą jakością, funkcjonalnością oraz zgodnością z zasadami 

ekologii. Niezmiennie wysoki poziom przyznawanych nagród gwarantuje grono 40 

specjalistów charakteryzujących się wiedzą i doświadczeniem. Są to eksperci rozpo-

znawalni na całym świecie. 

Spośród 17 000 zgłoszeń z całego świata koncern Harman zdobył aż 23 nagrody dla 

swoich produktów, a wśród nich: 18 nagród dla produktów JBL (w tym JBL Everest 

Elite 700, JBL Trip i JBL Reflect Response), 3 nagrody dla produktów Harman Kardon 

(w tym bezprzewodowy system multiroom Harman Kardon Omni+) oraz nagrodę dla 

stylowych słuchawek AKG Y30.

Sukces z nagrodami Red Dot Award jest kontynuacją wcześniejszych osiągnięć takich 

jak CES Innovation Award czy IF Design Award. CES Innovation Award to wyróżnienie 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie projektowania oraz inżynierii produktów elektro-

niki użytkowej z najwyższej półki w różnych kategoriach. Koncern Harman dostał aż 

13 nagród dla produktów swoich marek, w tym dla głośników JBL Xtreme, JBL Boost 

TV czy kolumn serii Revel Concerta2. IF Design Award to symbol doskonałej formy dla 

produktów najwyższej jakości, przyjaznych użytkownikowi, ergonomicznych i wydaj-

nych w każdym calu. W lutym tego roku koncern Harman zdobył aż 10 tych nagród 

dla produktów swoich marek, w tym dla JBL Reflect Aware czy AKG N90Q.

- Red Dot Award jest kolejnym jasnym dowodem na to, jak bardzo rozwinęliśmy się 

w dziedzinie designu i jak ewoluowała nasza droga do osiągnięcia doskonałego pro-

jektu – mówi Damian Mackiewicz. – Nie mam wątpliwości, że wciąż będziemy roz-

wijać się w tej dziedzinie i dostarczać produkty wciąż wyznaczające nowe trendy 

designu – kontynuuje. 
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KONIEC PRODUKCJI MAGNETOWIDÓW
Po 40 latach od premiery pierwszego 

magnetowidu Funai, jako ostatnia firma, 

decyduje się zakończyć produkcje. O dziwo 

w zeszłym roku wyprodukowała ich jeszcze 

750 tysięcy. Niemal ostateczna śmierć VHS 

następuje w roku premiery UltraHD Blu-ray.

Czytaj dalej...

INTEL KABY, COFFEE 
I CANNON LAKE 
A MACBOOKI
Przez ostatnie miesiące i lata Intel ma 

spore problemy z dostarczaniem pro-

cesorów na czas, a nawet jeśli mu się 

to uda, to raporty od OEM-ów wska-

zują na to, że czasami są z nimi spore 

problemy – ostatnio było sporo narze-

kań na serię Skylake, co może być jed-

nym z powodów, dla którego nie jest 

jeszcze ona obecna w MacBookach.

Czytaj dalej...

FILM PORÓWNUJĄCY 
IPHONE’A 6S 
Z PRAWDOPODOBNYM 
WYGLĄDEM IPHONE’A 7  
Na YouTubie jakiś czas temu pojawił się film porów-

nujący wygląd iPhone’a 6S z prototypową obudową 

iPhone’a 7. Oczywiście nie wiadomo, czy ten drugi 

będzie rzeczywiście tak wyglądał, ale biorąc pod 

uwagę wszystkie pozostałe przecieki, coraz bardziej 

przekonuję się, że tak rzeczywiście będzie.

Film porównujący iPhone’a 6S z prawdopodobnym 

wyglądem iPhone’a 7

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/07/25/koniec-produkcji-magnetowidow/
https://imagazine.pl/2016/07/25/intel-kaby-coffee-i-canon-lake-a-macbooki/
https://imagazine.pl/2016/07/25/film-porownujacy-iphonea-6s-z-prawdopodobnym-wygladem-iphonea-7/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGI8ESUt-E


Sound Blaster Free - odtwarzaj swoje ulubione utwory bezprzewodowo z telefonu / tabletu / 
wbudowanego odtwarzacza MP3 lub poprzez USB z komputera PC/Mac i wypełnij swój świat 
przestrzenną, wyrazistą muzyką wszędzie, gdzie zechcesz. Wbudowana bateria pozwala na 
nieprzerwane odtwarzania nawet do 10 godzin, a obudowa o klasie wodoszczelności IPX4 chroni 
głośnik przed zachlapaniem.

DOSTĘPNE W SKLEPACH:

UWOLNIJ SWOJĄ MUZYKĘ

https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/glosnik-creative-sound-blaster-free-bialy
https://saturn.pl/rtv-i-telewizory/glosnik-creative-sound-blaster-free-bialy
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„FINANSOWY NINJA” 
MICHAŁ SZAFRAŃSKI

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ, FOT. AGNIESZKA WANAT

„Finansowy ninja” Michał Szafrański



Da się blogować po godzinach, pracując na etacie. Da się zrezygnować z pracy na eta-

cie, już blogując i postanowić utrzymać siebie i rodzinę z bloga. Da się też z dnia na dzień 

stwierdzić, że już się nie rozumie producenta sprzętu, którego fanem było się przez długie 

lata i postanowić zaryzykować, zmieniając nie tylko środowisko pracy, ale i przyzwycza-

jenia. Da się też w Polsce wydać samemu książkę, która jeszcze przed premierą zara-

bia ponad trzysta tysięcy złotych. I to wszystko nie jest bynajmniej dziełem przypadku. 

A może jednak trochę jest?

O Apple, oszczędzaniu, ninja, edukacji finansowej w Polsce oraz twardej szkole życia roz-

mawiałem z Michałem Szafrańskim, autorem bloga „Jak oszczędzać pieniądze” i podcastu 

„Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”.

Krzysztof Sebastian Kołacz: Witaj Michale. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się spotkać 
z Czytelnikami iMagazine. Powiedz na początku tym, którzy jakimś cudem jeszcze Cię 
nie znają, kim jesteś i co robisz w życiu?
Michał Szafrański: Nazywam się Michał Szafrański i jestem pełnoetatowym blogerem. 

Pracowałem na etacie, ale trzy lata temu spełniłem marzenie, które ma wiele osób i zaczą-

łem robić coś swojego. W wieku 40 lat przeszedłem na swoje, a tym swoim był prowa-

dzony już wówczas od roku blog. Postanowiłem wtedy znaleźć taki model, w którym blog 

mógłby sfinansować życie naszej rodziny. Bloguję więc pod adresem www.jakoszczedzac-

pieniadze.pl o mądrym gospodarowaniu swoimi pieniędzmi w taki sposób, aby na wszystko 

wystarczało.

KSK: Jesteś też Macuserem. Od ilu lat?
MS: Pierwszego Maca kupiłem, gdy zakładałem swoją działalność gospodarczą, czyli trzy 

i pół roku temu. To był jeden z pierwszych kosztów w mojej firmie. Dlaczego to się wyda-

rzyło? Po kolei. Przez długi czas byłem hardcore’owym użytkownikiem Windowsa. Swego 

czasu napisałem nawet książkę o Windows 95. Zawsze byłem takim wczesnym beta teste-

rem produktów Microsoftu, ale w momencie, kiedy zacząłem używać Windows 8, w któ-

rym już nie było przycisku Start, uznałem, że Microsoft idzie w stronę, której nie rozumiem. 

Trudno mi się było odnaleźć. Kątem oka widziałem środowiska użytkowników sprzętu Apple. 

Podobały mi się te elementy i rozwiązania, których brakowało mi na Windowsie – długi czas 

pracy na baterii i ekran Retina. Zakochałem się w nim bez reszty. Retina przeciągnęła mnie 

na stronę Apple. Zanim kupiłem pierwszego MacBooka Pro, korzystałem chwilę z takiego 

komputera. Pracując na Macu, nie słyszałem wentylatorów. Cisza była drugim z powodów 

późniejszego zakupu.
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To może dziwne dwa powody, ale każdy ma swoje. Pierwsze dwa miesiące uczenia się 

nowego środowiska były trudne. Jako osoba, która odpalała sobie na Windows różne rze-

czy z CMD (konsoli), doszedłem w końcu do wniosku, że komputer to jest takie urządzenie, 

które ma być proste w obsłudze, a ja nie muszę się na wszystkim znać. Po trzech latach pracy 

w ekosystemie Apple jestem absolutnie przekonany, że to był dobry wybór. Jestem zadowo-

lony z MacBooka Pro 13’’ z Retiną. 15’’ to dla mnie za dużo.

KSK: To nieco dziwnie brzmi dla wielu osób, że ktoś, kto edukuje innych na temat 
oszczędzania pieniędzy, używa sprzętu za ponad dziesięć tysięcy złotych. A może to 
jest właśnie drugi człon Twojej działalność: nauka skutecznego pomnażania pieniędzy?
MS: Po pierwsze, to nie jest sprzęt za dziesięć tysięcy. To jest koszt około siedmiu tysięcy zło-

tych. To nadal dużo dla wielu – wiem. Od piętnastu lat nie mam komputera stacjonarnego. 

Jak spojrzę wstecz na to, jak często dawniej wymieniałem laptopy – czyli co dwa, trzy lata 

– to Macbook Pro okazuje się bardzo oszczędnym rozwiązaniem. Ponadto dobrze trzyma 

wartość i można go sprzedać w dobrej cenie. Nie mam jednak żadnego powodu, aby go 

zmieniać. Czteroletni sprzęt z mojej perspektywy nie zestarzał się technologicznie. Nadal 

jestem w stanie na nim pracować i grać w Counter-Strike. To tyle, ile mi potrzeba.

Drugi aspekt to fakt, że osoby mądre finansowo po prostu nie powinny ponosić głupich 

kosztów. Jeśli jesteśmy w stanie zracjonalizować pewien koszt, czyli wiemy, po co wyda-

jemy te pieniądze, to lepiej kupić coś, co będzie nam służyło przez lata, niż wydać mniej 

pieniędzy i być niezadowolonym. Sprzęt nie powinien nas w żaden sposób ograniczać. 

Podejmowałem ryzyko, bo nie wiedziałem, jak Apple sprawdzi się długoterminowo, ale dziś 

już widzę, jak duży jakościowo był to skok w dziedzinie komfortu pracy. Jest takie powiedze-

nie: jesteśmy zbyt biedni, aby kupować sobie tanie rzeczy.

KSK: To prawda. Jak wygląda Twoja konfiguracja 
sprzętowa?
MS: MacBook Pro 13’’, iPhone 5S 64 GB Space Grey, monitor 

Apple Thunderbolt Display 27’’, który dziś już nie jest roz-

sądnym wyborem, ale jego ergonomia jest bezapelacyjna. 

Możliwość podłączenia go jednym przewodem i jedno-

czesnego ładowania MBP jest niezastąpiona. Czekam na 

zewnętrzne ekrany Apple 4K. Mam też klawiaturę bezprze-

wodową Apple i Magic Mouse oraz dwa iPady: pierwszej 

generacji, który nam nadal służy i iPada Air.
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Po prostu 
uznałem, że 
Microsoft idzie 
w stronę, której 
nie rozumiem.

„Finansowy ninja” Michał Szafrański



KSK: Nie próbowałeś #iPadOnly?
MS: Z Michałem Śliwińskim znam się bardzo dobrze, czytałem jego książki. Nie 

potrafię się jednak przestawić. Lubię mieć wszystko przy sobie. Dodatkowo apli-

kacja Microsoft Money nie działa na iOS. Nie ma tam też programu Scrivener. MBP 

13’’ jest wygodny i poręczny. Nie widzę różnicy pod tym względem pomiędzy nim 

a iPadem.

KSK: Z jakich trzech aplikacji korzystasz najczęściej?
MS: Pakiet Office to podstawa. Korzystam intensywnie ze Scrivenera, z którego 

korzystałem jeszcze na Windowsie. To repozytorium wszystkich moich tekstów. 

Mam też sporo programów do edycji treści. Korzystam z Adobe Creative Suite, 

w którym dawniej montowałem podcast. Dziś to zadanie robi już dla mnie ktoś 

inny. Do tego ScreenFlow i Adobe Premiere. Mam też dodatkowe aplikacje, jak 

edytor ByWord, który obsługuje Markdown, Slacka do komunikacji, Pixelmator 

jako prostszy Photoshop, Dropbox i Google Docs. No i oczywiście Keynote do 

przygotowywania prezentacji.

KSK: Za co cenisz sobie Apple?
MS: Nie mam jakiegoś sentymentu związanego z marką Apple jako taką. Nic do 

niej nie czuję, uczciwie mówiąc. Cenię ją za produkty, które rzeczywiście dzia-

łają i mają fajny stopień integracji. Continuity (Handoff) to kapitalne rozwiązanie 

– czytam tekst w metrze na iPhonie, potem otwieram MBP i dalej mogę to robić. 

Od razu. To samo z filmami czy zdjęciami. Obsługą chmury. Oczywiście Apple ma 

jeszcze trochę do poprawy, ale oni są i tak dalej niżeli inni producenci. Ergonomia 

wygrywa.

KSK: Czego Michał Szafrański nauczył się od Steve’a Jobsa?
MS: Czytałem „Drogę Steve’a Jobsa” w oryginale. Wzbudza we mnie mieszane 

uczucia, ponieważ uważam, że cel nie uświęca środków. U niego to była chyba 

jednak mantra. A może to ja go źle interpretuję? Niektóre rzeczy w jego sposo-

bie działania, z pewnością mi się nie podobały. Nie kwestionuję tego, że zmienił 

świat, ale to nie jest tak, że jest on dla mnie jakąś wielką inspiracją. Inspiruję się 

wieloma osobami i staram się filtrować ich biografie, wyciągając z nich to, co jest 

dla mnie najcenniejsze.
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Nie wszystko jest dla wszystkich tak samo łatwo osiągalne. Sporo można w sieci 

spotkać gadaniny o tym, że „chcieć, to znaczy móc” i że jak ktoś chce, to mu się 

zawsze uda. Według mnie to nieprawda. Bardzo w tym wszystkim doceniam 

znaczenie szczęścia. To, gdzie się znaleźliśmy, skąd wychodzimy i w jakim stop-

niu nasze środowisko sprzyja naszemu wzrostowi. Czynnik szczęścia jest bardzo 

ważny. To nie jest tak, że tylko ciężką pracą dojdziesz do wszystkiego.

KSK: Zgadzam się. Sam walczę z tym, aby nie lewitować dwadzieścia 
metrów nad ziemią. To trudne.
MS: (śmiech) Walcz.

KSK: Pracowałeś 
dziesięć lat w firmie 
programistycznej. 
Jak wiemy, w naszej 
branży zarabia się 
dość dobrze. W jakim 
stopniu Twoim zda-
niem sprzęt Apple jest 
dostępny dla wszyst-
kich i co może zrobić 
młody człowiek, który 
kończy studia i marzy 
o własnym jabłku? 
Znam wielu, któ-
rzy wybrali drogę na 
skróty i kupili pierw-
szego Maca na kredyt. 
Ten sprzęt – jak powie-
działeś – bardzo wolno 
się starzeje i traci na 
wartości. Sam swojego 
pierwszego MacBooka 
Pro po siedmiu latach 
sprzedałem za 70% 
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pierwotnej ceny. Może to jest więc jakieś usprawiedliwienie dla rat bądź 
kredytu?
MS: Bardzo łatwo jest usprawiedliwić przed sobą samym, że zakup, którego doko-

nujemy, nie jest kaprysem, tylko inwestycją. Myślę, że wiele osób się oszukuje. 

iMagazine ma czytelników, którzy są świadomymi użytkownikami technologii. 

Nie wszyscy są tacy. Powiem tak: ostatnią rzeczą, którą chciałbym zrobić, to zacią-

gnąć kredyt konsumpcyjny. Inwestycyjny tak, jeśli potrafimy udowodnić to, że 

rzeczywiście wyłącznie na MacBooku Pro i iPhonie zrobimy daną rzeczy i zaro-

bimy dzięki temu pieniądze.

Nadal jestem zdania, że to tylko narzędzia. 

Komputer to narzędzie służące do konkretnego 

celu. Szczerze? Gdybym nie uznał, że mam 

dość środowiska Windows, pewnie nadal bym 

z niego korzystał i mój blog byłby teraz dokład-

nie taki, jaki jest. To nie dzięki sprzętowi Apple 

osiągnąłem sukces, choć pewnie Apple byłoby 

zadowolone, gdyby taka reguła obowiązy-

wała. Nie obowiązuje. Za co kupić dwa razy 

droższy sprzęt? Zarób pieniądze, a potem sam 

zdecyduj, na co je wydać, pamiętając, jak wiele 

wysiłku kosztowało Cię ich zarobienie.

To nie jest wielka filozofia, żeby w kilka miesięcy odłożyć na sprzęt za kilka tysięcy 

złotych. Być może trzeba zacisnąć pasa, postarać się o wzrost przychodów, ale to 

nie jest „rocket science”. Litości! To się da zrobić. Pytanie jest inne: czy jest sens 

płacić za komputer wraz z odsetkami na przykład 150% jego ceny lub więcej 

– w zależności od tego, gdzie się zadłużyliśmy? Uważam, że nie.

Są oczywiście raty oprocentowane na 0%, trzeba tylko zwrócić uwagę, czy nie 

będziemy ponosić kosztów dodatkowego ubezpieczenia. Czytajmy wszystko i nie 

bierzmy na siebie dodatkowych, zbędnych kosztów. Można więc mieć takim spo-

sobem MBP tu i teraz, ale to droga na skróty. Zachęcam do niewybierania takich 

dróg. Osoba, która nauczy się oszczędzać na konkretne cele, zdobywa doświad-

czenie i buduje prawidłowe nawyki, które przydadzą się jej później, w przypad-

kach o wiele istotniejszych niż nowy iPhone.
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KSK: Porozmawiajmy o sztuce walki, której nie powstydziłby się sam Bruce 
Lee. Napisałeś ostatnio książkę o ninja i zarazem nie o ninja. O czym więc 
jest?
MS: Zdecydowanie nie jest to książka fabularna. To poradnik i przewodnik po 

finansach osobistych. Jako autor bloga finansowego widzę, że blogując, nie 

jestem w stanie w sposób do końca uporządkowany przekazać pewnego zestawu 

podstawowych informacji dotyczących finansów osobistych. Książka ma za zada-

nie uporządkować i uzupełnić tę wiedzę. Na blogu jest sporo luk tematycznych. 

Zdecydowana większość książki, czyli około 70% jej treści, to zupełnie nowe 

tematy, których nie poruszałem jeszcze na blogu.

Kompendium, które stworzyłem, ma za zadanie uzupełniać braki w naszej eduka-

cji szkolnej – a w zasadzie w edukacji finansowej. Każdy z nas wchodząc na rynek 

pracy, powinien potrafić chronić pieniądze, które zarabia. Chronić, to znaczy z jed-

nej strony mądrze je wydawać, a z drugiej wiedząc, że zaraz pojawią się wokół 

osoby, które wiedzą, ile zarabiamy, będą chciały się do tych pieniędzy dobrać. 

Poprzez przeróżne produkty finansowe, formy inwestowania i tym podobne.

Doskonale pamiętam moment, w którym zacząłem zarabiać pieniądze. W mojej 

pierwszej pracy etatowej, którą zacząłem w roku 1995, zarabiałem sześć tysięcy 

złotych. Nawet dziś, dwadzieścia lat później, to nadal spore pieniądze. Pamiętam, 

że taki zastrzyk pieniędzy spowodował także u mnie większe wydatki. To tak 

zwana inflacja kosztów życia – im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy. O tym 

także piszę w książce.

Książka nie jest tylko zbiorem moich wymysłów, lecz raczej zbiorem dobrych 

praktyk. Dokonałem syntezy dostępnej wiedzy o finansach i dodałem do tego 

własne doświadczenia. To kombinacja zdroworozsądkowych reguł przekazywa-

nych nam przez nasze babcie, na przykład „Nie wydawaj więcej, niż zarabiasz”, 

oraz świeżych informacji o współczesnych produktach finansowych i związanych 

z nimi zagrożeniach. W książce koncentruję się na czterech obszarach, które uwa-

żam za kluczowe:

• oszczędzaniu,

• zarabianiu,

• optymalizacji podatkowej,

• mądrym inwestowaniu pieniędzy.
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Wszystkie one są obudowane strategią – planowaniem tego, po co my mamy 

oszczędzać. Na szybszą emeryturę? W celu realizacji marzeń? Po co? Te motywa-

cje są różne i ja ich nie wartościuję. Każdy ma bowiem prawo robić ze swoimi pie-

niędzmi to, na co ma ochotę i nikt nie powinien mu tego zabronić.

KSK: Zarobiłeś na przedsprzedaży już ponad ćwierć miliona złotych. Jaka 
jest realna wartość tych pieniędzy dla Ciebie?
MS: Przychód ze sprzedaży to już w tym momencie trzysta dwadzieścia dwa 

tysiące złotych (stan na 18 lipca 2016 roku). Wydaję książkę sam i po odliczeniu 

wszelkich kosztów kwota zarobiona na czysto dobija dziś rzeczywiście do około 

dwustu tysięcy złotych. Te pieniądze pozwalają mi skrócić czas, przez który będę 

musiał w życiu pracować zarobkowo. Będę mógł wkrótce robić nadal to, co robię, 

bez martwienia się o jakiekolwiek zarobki. Jestem realistą. Wiem, że ten projekt 

nie sfinansuje całego mojego życia. Jestem jednak na dobrej drodze.

„Finansowy ninja” to pewien fundament. Książka obszerna – pięćset czterdzieści 

cztery strony treści. Chciałbym ją wykorzystać jako podstawę do szerszego omó-

wienia tematu finansów osobistych. Książka absolutnie go nie wyczerpuje. Nie od 

razu jednak Kraków zbudowano.

KSK: Jak oceniasz poziom edukacji finansowej w naszym kraju?
MS: Najłatwiej oceniać po efektach, a te nie napawają optymizmem. Większość 

Polaków – według jednych badań nieco ponad połowa, według innych sześć-

dziesiąt kilka procent – nie ma żadnych oszczędności. Żadnych. Jako autor bloga 

finansowego widzę, jak kolosalne są to braki w dziedzinie edukacji w zakresie 

finansów. Wiele osobistych historii tego typu widać w mailach, które otrzymuję. 

Ze względu na specyfikę bloga, część spośród moich czytelników pragnie zacho-

wać anonimowość. Rozmiar klęski jest nieraz ogromny. Uważam, że edukacja 

finansowa w Polsce jest robiona niedostatecznie dobrze, o ile w ogóle można 

powiedzieć, że jest. Sądzę tak między innymi na podstawie doświadczeń mojego 

syna, który właśnie opuścił gimnazjum i rozpoczął liceum. To naprawdę leży i kwi-

czy w podstawach programowych.

KSK: Sam miałem niesamowitą przyjemność wychować się na książkach 
Roberta Kiyosakiego. To był czas technikum, gdy każdy próbował mi wmó-
wić, że wybór profilu technik elektronik oznacza, że taki właśnie zawód 
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będę w przyszłości wykonywał. Dziś jestem dziennikarzem i współtworzę 
aplikacje mobilne. Życie bywa szalone, ale może dobrze, bo jeszcze wysa-
dziłbym coś za pomocą diody LED (śmiech). Michał, dlaczego młodych nie 
uczy się dzisiaj myśleć, tylko zapamiętywać?
MS: Nie jestem ekspertem w dziedzinie edukacji. Nie można powiedzieć, że 

coś jest dobre lub złe obiektywnie. Bierze się dwa modele i porównuje ze sobą. 

Obecnie mamy sporą dyskusję na temat tego, czy przeprowadzone w Polsce 

w latach dziewięćdziesiątych reformy gospodarcze były dobrze, czy źle zrobione. 

Jedyna możliwość, żeby to porównać, jest taka: bierzesz inny, porównywalny kraj, 

w którym zastosowano inny model i patrzysz, czy efekty zastosowania modelu 

w Polsce, względem tego drugiego modelu w innym kraju są lepsze, czy gorsze. 

Porównuje się je w jakiś obiektywnych metrykach typu: PKB kraju, zadowolenie 

i zarobki ludzi i inne wskaźniki. W przypadku edukacji nie mamy z czym porów-

nać. Tak mi się wydaje.

Można wprost powiedzieć, że wiedza Polaków w kwestii wiedzy o finansach jest 

niska. To widzi chyba każdy – nawet ślepy. Jeśli jednak mówimy o całym modelu 

– nie mam zielonego pojęcia. Moja rada, oparta na moim własnym doświadcze-

niu – moim, nie czyimś – jest taka, że uważam, że należało zakuwać i zapomi-

nać. Większość informacji, które otrzymywałem w szkole, nie są mi do niczego 

potrzebne. Z drugiej strony odpowiednio wcześnie zrozumiałem, że jeśli otrzy-

muję zbyt słabą edukację, to muszę się rozwijać samodzielnie. Młodzi ludzie 

powinni jak najwięcej wiedzy zdobywać poza szkołą. Czytając książki, posze-

rzając horyzonty, zdobywając praktyczne doświadczenie. Im więcej wchłoną, 

tym łatwiej będzie im znaleźć coś dla siebie, dokonując syntezy tych wszystkich 

informacji.
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KSK: Dziś jesteśmy bombardowaniu informacjami.
MS: To jest właśnie ten problem. Dwadzieścia lat temu mogłem sobie wchło-

nąć te książki, które chciałem, w swoim tempie. Dzisiaj musimy to filtrować. Sam 

ginę nieraz w czeluściach Facebooka i jest mi trudno. Trzeba jednak wyrabiać ten 

nawyk, aby karmić się tym, co wartościowe i prowadzące do wzrostu.

KSK: Dlaczego czytelnik powinien wybrać z tego natłoku informacji właśnie 
„Finasowego ninja”?
MS: Rozmawiam z Tobą i rozmawiam z każdym, kto wyraził choćby minimalne 

zainteresowanie moją książką po to, aby krzyczeć do całego wszechświata: „Hej, 

jest taka publikacja, która ma szanse zmienić Wasze finanse!”. Głęboko wierzę, że 

tak się stanie. W książce obalam wiele mitów, kalkuluję, pokazuję młodym oso-

bom, że ich czas jest ograniczony i powinni potrafić odróżnić działalność, która 

służy rozrywce, od tej przeznaczonej na zarabianie pieniędzy czy spędzanie czasu 

z bliskimi.

Wiele osób nie ma zdefiniowanych celów finansowych. Są jak chomiki, które bie-

gają w kołowrotku będącym częścią czegoś większego, ale nie wiedzą czego. Aby 

się tego dowiedzieć, musieliby na moment opuścić ten kołowrotek. Przystanąć, 

popatrzyć, zastanowić się. Gdyby to zrobili, to być może wpadliby na to, że lepiej 

zagonić inne chomiki do pracy, a samemu skupić się na tym, w czym są dobrzy 

i za co ktoś im godnie zapłaci. Takich scenariuszy, odpowiednio do wieku, jest 

wiele. Pokazuję je. Musimy być świadomi, że nie będziemy zawsze tak samo 

wydajni i efektywni, jak między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia. 

Dlaczego nie brać kredytu hipotecznego na więcej niż dwadzieścia lat? Co to 

jest procent składany i jak go obrócić na swoją korzyść? O tym wszystkim młodzi 

ludzie mogą się dowiedzieć z „Finansowego ninja”.

Tak jak Tobie oczy otworzył R. Kiyosaki, tak wierzę, że i ja otworzę komuś oczy. 

Oczywiście, wszyscy żyjemy w tym czy innym matrixie. Osoby, które latami wspi-

nają się w korporacjach po szczeblach kariery, nagle zdają sobie sprawę, że przy-

stawiły drabinę do złej ściany. Chodzi o to, abyśmy trochę wcześniej byli w stanie 

wyjść na moment z tego matrixa i ocenić, po co zarabiamy, jak zarabiamy, jaki jest 

cel tego zarabiania i czy są szanse wyjścia z tego kołowrotka?
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KSK: Jak często Michał Szafrański rozmawia ze samym sobą i dlaczego nie 
jest to szaleństwo?
MS: Posługuję się metodologią Getting Things Done (GTD). Wyznaję zasadę, 

że jeśli z wyprzedzeniem nie zarezerwuje się czasu dla samego siebie, to tego 

czasu po prostu nie będzie. Mam wpisane w mój kalendarz kwartalne jedno-

dniowe spotkania ze sobą samym. Krótko mówiąc, to jest taki dzień – ostatni 

piątek kwartału – w którym robię przegląd mojego biznesu. To jest dzień reflek-

sji nad tym, czy naprawdę poruszam się do przodu w takim tempie, w jakim 

bym chciał. Dwa: to jest dzień brutalnej, negatywnej refleksji, ponieważ zdaję 

sobie sprawę z tego, jak bardzo przeszacowuję własne możliwości. Musimy być 

w tym aspekcie realistami.

W miarę upływu lat coraz lepiej potrafię sie-

bie zaplanować w czasie. Oprócz tego mam 

takie cotygodniowe sesje, w których planuję 

swój czas na najbliższy tydzień lub dwa. 

Wtedy zastanawiam się, czego oczekuję od 

siebie, od innych, od życia – ogólnie. Zależy 

mi, żeby moje życie nie było tylko pracą, ale 

sumą wszystkich tych kontekstów, w których 

sam występuję.

Kiedy działamy bez planu, to zazwyczaj prędzej czy później coś zaczyna się sypać. 

Ale trzeba też pamiętać, że nie da się stuprocentowo zaplanować wszystkiego.

KSK: Na koniec zdradź, proszę, pokrótce, jakie są Twoje plany na trzeci 
i czwarty kwartał tego roku oraz przypomnij, gdzie Czytelnicy mogą Cię 
znaleźć.
MS: Cały czas można mnie znaleźć na www.jakoszczedzacpieniadze.pl. Samą 

książkę „Finansowy ninja” można znaleźć i kupić tylko na stronie: 

www.finansowyninja.pl. Książka nie jest dostępna w księgarniach i prawdopo-

dobnie nic się w tej materii nie zmieni, aczkolwiek nigdy nie mówię nigdy.

Oficjalna premiera książki odbędzie się 26 sierpnia 2016 roku. W międzyczasie 

zacznę szczegółowo opisywać na blogu proces self-publishingu, czyli samodziel-

nego wydawania książki. Pokażę go w szczegółach i na konkretnych liczbach. 
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Tych, którzy są tym tematem zainteresowani wcześniej, zapraszam do grupy face-

bookowej: „Finansowy ninja – kulisy produkcji”, gdzie na bieżąco wrzucam różne 

smaczki związane z tym, co się dzieje z książką.

Plan na trzeci i czwarty kwartał? Odpocząć. Regularnie publikować posty na 

blogu oraz wrócić do kursu „Elementarz inwestora”, który publikowałem ze 

Zbyszkiem Papińskim z bloga App Funds. W 2017 roku chciałbym powtórzyć taki 

roczny cykl związany z inwestowaniem. To tyle. Promocja książki do końca roku 

– to jest to, co mnie teraz interesuje.

KSK: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę obfitości!
MS: Dzięki, Krzyśku.
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kolaczkrzysztof

„Finansowy ninja” Michał Szafrański

https://www.youtube.com/watch?v=WM63fHtVOrA
https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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ALL ABOUT APPLE
JACEK ŁUPINA

All About Apple



Nie tak dawno, bo na początku czerwca, wybrałem się samochodem w niezapomnianą 

dwutygodniową podróż do Włoch. Planując tę wyprawę, wziąłem pod uwagę oprócz wielu 

niezwykłych miast i wiosek Perugii oraz przyległej Toskanii także nadmorskie malowni-

cze miasto na północnym zachodzie – Savonę. Czasu przeznaczonego na to urocze miasto 

miałem niestety niewiele i w całości miał być spożytkowany wyłącznie w jednym miejscu 

– muzeum Apple. 

Ten nowoczesny i zupełnie nowy lokal jest położony w zrewitalizowanej części portowej 

Savony tuż przy terminalu morskim i długim nabrzeżu, przy którym cumują majestatyczne 

i ogromne liniowce. Tego dnia akurat znajdował się tam 220-metrowy kolos „Costa Classica” 

zabierający na pokład 1680 pasażerów. Muzeum mieści się na parterze nowoczesnego apar-

tamentowca na podwyższonym wewnętrznym dziedzińcu w całości wyłożonym drewnia-

nymi deskami przypominającymi pokład statku. 

Z właścicielem AAA skontaktowałem się znacznie wcześniej za pośrednictwem Facebooka 

i umówiłem na krótki wywiad. Przy recepcji przywitał mnie Alessandro Maggiolo, który jest 

jednym z kustoszy muzeum. Trafiłem akurat na porę sjesty, Alessandro więc zamknął za mną 

drzwi i całe muzeum było do mojej dyspozycji. No, może nie tylko do mojej, bo w środku 

zastałem jeszcze pewnego Włocha, który tego dnia postanowił ofiarować muzeum swój 

wysłużony, za to w doskonałym stanie, z oryginalnym opakowaniem, Macintosh PowerBook 

100 oraz konsolę wideo Atari wraz z kartonem gier. 

Zwiedzanie rozpoczyna się, przechodząc obok recepcji, w której można zakupić kilka róż-

nych pamiątkowych gadżetów oraz niewielki katalog opisujący działalność i eksponaty 

AAA. Po lewej stronie mija się wielkie drukowane zdjęcia z początków historii Apple. Nad 

nimi na suficie widnieją panele z nazwiskami głównych sponsorów obiektu. Pierwszą część 

ekspozycji stanowi duży biały stół, na którym umieszczono plakat z drzewem genealogicz-

nym komputerów Apple i Macintosh otoczony komputerami Commodore bez monitorów. 
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Szczerze powiedziawszy, nie wiem, w jakim celu 

i szkoda tej ograniczonej przestrzeni na „obcy” 

sprzęt. Strzeże go uważnie wielki Androbot TOPO 

z 1983 roku, którego działanie można było progra-

mować przy użyciu Apple II. 

Następnie Alessandro zaprezentował mi klon 

Apple 1, który podobno jest sprawny, brak mu 

jednak monitora. To obudowa z surowej sklejki 

przycięta i złożona bez większej staranności, z kla-

wiaturą, która nie przypominała tej oryginalnej. 

Wewnątrz również nie znalazłem klona płyty 

Apple 1, ale jakąś znacznie mniejszą płytę amator-

skiej produkcji nazwaną A-ONE, sygnowaną przez 

www.achatz.nl. 

Dalsza część muzeum sprawiła mi większą przy-

jemność, bo niemal chronologicznie ustawiono 

kompletne systemy Apple i Macintosh, które po 
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kolei uruchamiał przemiły Alessandro i opowiadał bez końca różne ciekawostki 

z nimi związane. 

Podchodząc do Lisy, zdjął jej frontową część i zaprezentował rzadki wynalazek 

czasem stosowany w dawnych kineskopowych monitorach komputerowych 

– specjalną przeciwodblaskową nakładkę na kineskop. Widać na niej sieć bardzo 

cienkich rowków, niczym na płycie gramofonowej, co niemal zupełnie niweluje 

odbicia jasnego wnętrza wokół komputera. W mojej kolekcji posiadam jeden 

monitor z taką nakładką, jest to Apple III monitor z kineskopem wyświetlającym 

obraz niebiesko-biały. Używając go zauważyłem, że dodatkowo ten filtr wzmac-

nia nieco kontrast obrazu, co miało ułatwiać pracę w dzień. 

W stojącej niedaleko Lisy szklanej witrynie zauważyłem dziwny garażowy relikt. 

Zapytany Alessandro bez wahania otworzył szklane drzwi i wręczył mi uni-

kalną skrzynkę narzędziową samego Woza. Skrzynka pochodzi z roku 1978 

i w 2008 roku trafiła na aukcję. Przewidywany koszt sprzedaży wynosił 5000 dola-

rów, została zaś wylicytowana na kwotę 8000 dolarów. Te informacje zebrałem po 

powrocie do Polski i trzymając poobijaną metalową skrzynkę w rękach, nie zda-

wałem sobie sprawy z jej wartości. Tutaj znajdziecie informacje o tym metalo-
wym relikcie.  
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Kolejnym ciekawym i rzadkim eksponatem był długi na 2,5 metra baner rekla-

mowy świeżo upieczonej firmy Apple Computer Inc., który zawisł nad pierw-

szą siedzibą w Cupertino, a następnie pojawił się targach komputerowych 

w 1977 roku. Został sprzedany na aukcji w 2008 roku za 18 000 dolarów. Są to dwa 

najcenniejsze muzealne artefakty w kolekcji tego niewielkiego muzeum. 

Z tego, co dowiedziałem się od Alessandro, w muzeum jest eksponowana nie-

wielka część kolekcji All About Apple. Pozostałe setki komputerów, peryferiów 

i oprogramowania są przechowywane w magazynie znajdującym się w innym 

miejscu. Moją uwagę zwróciły równie rzadkie modele prototypowe w przezro-

czystych obudowach ujawniające wszystkie elementy wnętrza. Były to Apple 

Macintosh Portable oraz MacBook Pro 17”. Trafienie dzisiaj na aukcjach takich pro-

totypów graniczy z cudem, za który trzeba zapłacić naprawdę wielkie kwoty. 

Na koniec wizyty wpisując się do księgi gości, usłyszałem ciekawą anegdotę 

z początków funkcjonowania muzeum otwartego w tej lokalizacji w listopadzie 

2015 roku. Jedną z pierwszych osób, które zostawiły swój wpis, była rozgoryczona 
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żona jednego z pracowników muzeum, który przy powstawaniu ekspozycji spę-

dzał w nim większość swojego czasu. Wpis brzmiał „Oddajcie mi mojego męża!”. 

Poniżej przeczytacie krótki wyjątkowy wywiad z jednym z właścicieli muzeum, 

Andrea Palermo.

Jacek Łupina: W jaki sposób narodziła się idea i muzeum?
Andrea Palermo: W 2002 roku firma, w której pracowałem, przeszła w inne ręce. 

Nowy właściciel postanowił pozbyć się starych produktów zalegających w maga-

zynie, przekazując je Alessio Ferraro, programiście, który zapewniał wówczas 

wsparcie techniczne dla klientów sklepu.

Ferraro, obecnie prezes All About Apple, przyjął ten dar. Zamiast jednak sprze-

dawać maszyny kolekcjonerom, z kilkoma swoimi znajomymi wpadł na szalony 

pomysł: znaleźć miejsce, w którym wszystkie te przestarzałe urządzenia zostaną 

wystawione.

J.Ł.: W jaki sposób zdobywacie nowe eksponaty?
A.P.: Wszystkie sprzęty, które znajdują się w zbiorach muzeum, są podarunkami 

od osób prywatnych lub przedsiębiorstw.
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J.Ł.: Który z eksponatów jest najcenniejszy?
A.P.: Najcenniejszym eksponatem jest skrzynka na narzędzia Steve’a Wozniaka 

oraz pierwszy znak firmowy Apple, który wisiał nad siedzibą w Cupertino. Ale 

inne komputery, takie jak TAM czy Lisa, są również skarbem w muzeum.

J.Ł.: Czy miasto lub inne organizacje wspierają działalność muzeum?
A.P.: Obecna lokalizacja i przestrzeń została ofiarowana przez władze portu 

w Savonie. Muzeum ma sponsorów, którzy pomagają i wspierają jego codzienną 

działalność. Jesteśmy organizacją o charakterze non-profit, każdy chętny może 

pomóc nam w funkcjonowaniu i działalności, można to zrobić poprzez naszą 

stronę internetową.

J.Ł.: Jak dużo gości odwiedza wystawę?
A.P. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających tylko w piątki i soboty, jedynie 

w czasie przybycia statków rejsowych do portu w Savonie. Od listopada 2015 roku 

odwiedziło nas co najmniej 5000 gości.

J.Ł.: Kto zajmuje się serwisowaniem kolekcji?
A.P. Za serwis i naprawę komputerów oraz sprzętu znajdującego się w muzeum 

odpowiada nasz zespół. Jest to grupa wolontariuszy, którzy poświęcają swój 

wolny czas dla muzeum.

J.Ł.: Czy zwiedzający mogą dotykać i włączać sprzęty?
A.P.: Oczywiście, goście mogą śmiało dotykać i używać wszystkie sprzęty, orygi-

nalne oprogramowanie czy nawet grać w gry.

J.Ł.: Najzabawniejsza historia związana z którymś z eksponatów?
A.P.: Jeden z naszych gości, który jest również ofiarodawcą, Walter Frenceschi, 

przyjechał do muzeum z podarunkiem w postaci komputera eMate wraz z nastę-

pującą wiadomością:

„Ten komputer było naprawdę bardzo ciężko zdobyć, kosztował mnie miesiące 

ciężkiej pracy z pewnym Teksańczykiem, ale jestem pewien, że to muzeum jest 

najlepszym miejscem dla tego urządzenia”.

J.Ł.: Bardzo dziękuję za rozmowę i udostępnienie kolekcji do zdjęć.
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CO MOŻESZ ZROBIĆ W 60 GODZIN? 
PODEJŚCIE DRUGIE

TOMASZ SZYKULSKI

W lecie 2015 roku na łamach iMagazine opisywałem podwójny wypad do Skandynawii. 

Podwójny, gdyż w ciągu niecałych trzech dni odwiedziłem Danię oraz Norwegię, 

w międzyczasie wracając do Polski. Tym razem plan był znacznie ciekawszy: tytułowe 60 

godzin to czas mojej podróży z Polski do Australii przez Azję.
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O samym planie wyprawy pisałem już w jednym z wydań iMag Weekly. Ze względu na 

wysokie ceny biletów do Australii kupowanych z niewielkim wyprzedzeniem doszedłem 

do wniosku, że skoro i tak muszę wydać tak dużą kwotę, to warto przynajmniej zobaczyć 

coś po drodze. Po długim planowaniu i godzinach spędzonych na stronach rezerwacyjnych 

uznałem, że najlepiej będzie polecieć do Pekinu, zatrzymać się tam na 20 godzin, następnie 

udać się na 13 godzin do Kuala Lumpur, by finalnie dolecieć do Gold Coast w Australii. Łączny 

koszt podróży był niemal identyczny jak cena biletów liniami Emirates jedynie z krótką prze-

siadką w Dubaju. Z pewnością większość osób zdecydowałaby się na tę drugą opcję, dla 

mnie jednak dłuższy czas podróży ani większe zmęczenie nie były ograniczeniami (spędzili-

śmy w podróży trzy noce z rzędu).

Odcinek 1: Pekin
Cały plan nie zostałby zrealizowany, gdyby nie promocja cenowa linii Finnair na loty z Polski 

do Azji z przesiadką w Helsinkach. Dzięki niej do stolicy Chin dotarliśmy na pokładzie nowo-

czesnego Airbusa A350 w stosunkowo krótkim czasie – rzut oka na globus pozwoli zauwa-

żyć, że taka trasa jest bardzo zbliżona do ortodromy między Warszawą a Pekinem, czyli 

najkrótszej linii łączącej dwa punkty na kuli. Ogromną zaletą naszego lotu okazało się także 

jego niewielkie wypełnienie – dzięki temu w tylnej części kabiny znajdowało się wiele 

pustych foteli, a nam udało się zająć dwa trzyosobowe rzędy. Ośmiogodzinny lot w kom-
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fortowych warunkach był wystarczający, by zre-

generować siły przed pełnym dniem zwiedzania 

Pekinu. Nowe samoloty Finnaira oferują również 

płatny dostęp do Wi-Fi (15 euro za cały lot), któ-

rego prędkość pozwala na przeglądanie internetu 

oraz w miarę szybkie przesyłanie zdjęć. Na lotni-

sku w Pekinie korzystaliśmy z płatnych pryszni-

ców oraz przechowalni bagażu – obie te usługi 

kosztowały po około 30 złotych.

W tym miejscu warto wspomnieć o warunkach 

wjazdu do Chin. W większości przypadków 

koniecznym wymogiem jest wiza, której wyro-

bienie nie jest zbyt tanie ani łatwe. Niewiele osób 

jednak wie, że w przypadku posiadania biletu na 

kolejny odcinek lotu z jednego z chińskich lotnisk 

(nie może to być lot powrotny) przysługuje nam 

prawo do otrzymania bezpłatnej wizy transfero-

wej. Pozwala ona – zależnie od wybranego portu 

– na pobyt na terytorium Chin przez 24 lub 72 

godziny. W ten sposób, dzięki odpowiedniemu 

ułożeniu planu, zyskałem możliwość krótkiego 

pobytu w miejscu, którego w najbliższym czasie 

nie planowałem odwiedzać.

Wizyta w Pekinie wywołała we mnie bardzo mie-

szane uczucia. Z jednej strony mówimy tutaj 

o mieście pełnym historii, niezwykłych świątyń 

i zabytków – najlepszym przykładem jest monu-

mentalne Zakazane Miasto, czyli pałac dawnych 

cesarskich dynastii. Z drugiej – niemal na każdym 

kroku widać tam rzędy szarej, gęstej i brzydkiej 

zabudowy tej wielomilionowej metropolii. Uczucie 

przygnębienia i monotonii potęguje gęsta warstwa 

zalegającego nad miastem smogu. Jego obec-

ność nie tylko psuje wrażenia wizualne, ale przede 
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wszystkim utrudnia normalne funkcjonowanie – po kilku godzinach intensywnych 

wędrówek czuliśmy ciężar w płucach, szczypanie oczu i drapanie w gardle.

Niewątpliwą zaletą stolicy Chin są natomiast ceny, które w większości sytuacji 

były podobne lub niższe od tych w Polsce. Za obiad złożony z kurczaka z warzy-

wami, noodli i piwa zapłaciłem w centrum Pekinu około 15 złotych. Pojedynczy 

przejazd metrem to koszt około dwóch złotych, butelka Coca-Coli – niecałe trzy 

złote. Była to bardzo miła odmiana po mojej niedawnej wizycie w znacznie droż-

szej Japonii.

Jestem pewien, że moja opinia na temat Pekinu byłaby lepsza w przypadku nieco 

dłuższej wizyty. Krótka lotnicza przesiadka wiązała się ze zmęczeniem, brakiem 

możliwości większego oddalenia się od miasta czy odwiedzenia takich atrakcji, 

jak Wielki Mur Chiński. Nie zmienia to jednak faktu, że na podstawie pierwszego 

wrażenia trudno byłoby mi polecać czy ciepło wypowiadać się o tym mieście 

– szczególnie że planując tak daleką wyprawę, mamy do wyboru arcyciekawy 
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Hongkong, egzotyczny Bangkok, ultranowoczesne Tokio czy sterylny Singapur. 

Każde z tych miejsc będzie znacznie bardziej interesujące od Pekinu.

Pisząc dla magazynu technologicznego, nie mógłbym nie wspomnieć o cenzu-

rze internetu w Chinach. Blokowane są tam najpopularniejsze zachodnie ser-

wisy – przede wszystkim Facebook, Twitter i YouTube, ale również wyszukiwarka 

Google i wszystkie powiązane z nią usługi. Żyję w zupełnie innym kręgu cywili-

zacyjnym (i jestem w dużym stopniu uzależniony od tych serwisów), takie dzia-

łania są więc dla mnie kompletnie niezrozumiałe, a nawet szokujące. Trudno jest 

mi bowiem pojąć, dlaczego po zjedzeniu burgera w chińskim lokalu McDonald’s, 

zakupach w chińskim sklepie europejskiej sieci odzieżowej czy wizycie w chiń-

skim Apple Store nie mogę usiąść i porozmawiać o tym ze znajomymi w Polsce, 

Irlandii czy USA za pomocą najpopularniejszych sieci społecznościowych. 

Teoretycznie mógłbym nie zwracać na to uwagi, gdyż w Chinach spędziłem 

zaledwie 20 godzin, podczas których w większości i tak nie miałem dostępu do 

internetu. Jednak nawet tak krótka styczność z problemem głęboko mnie poru-

szyła – zupełnie inaczej myśli się o tym na miejscu, niż podczas przewijania timeli-

ne’u na Twitterze w domu w Europie Zachodniej.
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Odcinek 2: Kuala Lumpur
O ile przerwa między podróżą z Warszawy do 

Pekinu oraz z Pekinu do Kuala Lumpur wynikała 

z rozbicia wyprawy na dwie oddzielne rezerwa-

cje, o tyle kilkunastogodzinne zwiedzanie stolicy 

Malezji było dłuższą przerwą w ramach jednego 

„biletu”. Możliwość odwiedzenia tego kraju ucie-

szyła mnie z kilku powodów. Po pierwsze, słysza-

łem o nim wiele dobrych opinii znajomych. Po 

drugie, zależało mi na odwiedzeniu najbardziej 

znanej atrakcji Kuala Lumpur, czyli punktu wido-

kowego na Petronas Twin Towers – czyli bliź-

niaczych wieżach. Najważniejszym powodem 

było jednak to, że do Malezji nie udało mi się 

dotrzeć podczas ubiegłorocznego pobytu w Azji 

Południowo-Wschodniej: naszą bazą wypadową 

był wtedy Singapur, a ze względu na bardzo tanie 

bilety do Bangkoku postanowiliśmy, że wyjazd 

uzupełnimy właśnie o krótką wizytę w stolicy 

Tajlandii, rezygnując w ostatniej chwili z Malezji.

Po wylądowaniu na oddalonym o kilkadziesiąt 

kilometrów od centrum lotnisku KLIA2 moją 

uwagę w pierwszej kolejności zwróciły trzy rze-

czy: różnorodność kulturowa, nietypowy język 

oraz… uprzejmość miejscowych (szczególnie 

w porównaniu do mieszkańców Pekinu). W tym 

miejscu warto wspomnieć, że – podobnie jak 

w przypadku Singapuru czy Tajlandii – pod-

czas turystycznej wizyty w Malezji nie będziemy 

potrzebować wizy. Dominującą religią tego kraju 

jest islam (60% populacji; buddyzm – 20%, chrze-

ścijaństwo – 9%); na każdym kroku widać jed-

nak przedstawicieli innych wyznań, narodowości 

i ugrupowań. Swój wkład w bardzo pozytywne 
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pierwsze wrażenia miał również gorący klimat oraz… piękna malezyjska waluta 

– rinngit. Co ciekawe, jej kurs jest niemal równy złotówce – różnice wahają się 

w granicach 1%.

Po opuszczeniu lotniska udaliśmy się prosto do Kuala Lumpur, by jak najlepiej 

wykorzystać zaledwie kilkunastogodzinną przesiadkę. Na miejscu czekał na nas 

Jacek, którego znałem jedynie z Twittera. Dzięki obecności znajomego „na miej-

scu”, mogliśmy pozbyć się zbędnego bagażu, a następnie udać się na prawdziwie 

azjatycki obiad i zwiedzanie malezyjskiej stolicy. Przy tak krótkim czasie doskona-

łym rozwiązaniem okazał się turystyczny, piętrowy autobus, który zatrzymuje się 

w najważniejszych punktach miasta. Z naszego punktu widzenia bardzo istotny 

był fakt, iż w krótkim czasie mogliśmy zobaczyć większość kluczowych atrakcji.

Właściwie jedynym dłuższym przystankiem w Kuala Lumpur była wizyta na 

wspomnianych wcześniej wieżach Petronas Twin Towers, które od dawna znajdo-

wały się na mojej podróżniczej bucket list. Punkty widokowe ogromnych miast 

stanowią bowiem obowiązkową pozycję moich wyjazdów. W ciągu ostatnich 

lat odwiedziłem wiele wieżowców w USA, Wzgórze Wiktorii w Hongkongu, Burj 

Khalifa w Dubaju, szczyt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie, CN Tower w kana-

dyjskim Toronto, Tokyo Tower w Japonii, a także wielokrotnie wracałem na… war-

szawski PKiN, który za sprawą bliskości okolicznych drapaczy chmur uważam za 

jeden z najlepszych tarasów obserwacyjnych. Muszę jednak przyznać, że Petronas 

Towers z miejsca wskoczyły do ścisłej czołówki punktów widokowych. Po pierw-

sze, najbardziej imponującą częścią nie jest wysoko położony taras, ale… most 

łączący bliźniacze wieże – 43 piętra nad ziemią. Spacer pomiędzy budynkami 

stwarza wrażenie zawieszenia w przestrzeni, przede wszystkim dlatego, że sto-

jąc w jego środkowej części, wystarczy lekko odwrócić wzrok, by zobaczyć obie 

wieże. Z kolei po dotarciu na najwyżej położony punkt widokowy możemy podzi-

wiać nie tylko niezwykłą panoramę malezyjskiej metropolii, ale również bardzo 

nieodległy szczyt drugiej wieży.

W przeciwieństwie do Pekinu, wrażenia z Kuala Lumpur były wyłącznie pozy-

tywne. W pewnym momencie żałowałem, że przylot z Chin i wylot do Australii 

dzieliło zaledwie kilkanaście godzin, a nie przynajmniej kilka dni. Na podstawie 

tego doświadczenia wiem jednak, że Malezja z pewnością będzie celem podczas 

kolejnej wyprawy do Azji Południowo-Wschodniej.

Co możesz zrobić w 60 godzin? Podejście drugie

http://www.twitter.com/jacol


Z drugiej strony nie mogłem narzekać na konieczność opuszczenia tego azjatyc-

kiego kraju – celem ostatniego odcinka podróży była Australia, w której spędzam 

kilka najbliższych miesięcy – i która zachwyca już od pierwszych dni. Dodatkowo 

podczas nocnego lotu nad nowym dla mnie kontynentem udało mi się utrwalić 

niezwykle rozgwieżdżone niebo. Zdjęcie to w ciągu kilku godzin stało się najpo-

pularniejszą ze wszystkich moich fotografii.

Podsumowanie
W ciągu 60 godzin udało mi się odbyć cztery loty, zwiedzić dwa azjatyckie mia-

sta, przemierzyć ponad 20 tysięcy kilometrów, zjeść oryginalne chińskie noodle, 

podziwiać widoki ze szczytu Petronas Towers, poznać kolejną osobę z polskiego 

Twittera, nagrać kilka godzin wideo, walczyć z blokadą internetu w Chinach i zro-

bić jeszcze wiele innych rzeczy, które nie zdarzyłyby się w przypadku zakupu bar-

dziej typowych biletów lotniczych. Podróż była długa i wyczerpująca, ale – mówię 

to z pełną odpowiedzialnością – było warto.

Moje dalsze przygody w Australii możecie śledzić na Twitterze

t_szykulski
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STAR WARS CELEBRATION 
EUROPE 2016 
– NIE TAK DAWNO TEMU W NIE TAK ODLEGŁYM LONDYNIE…

MICHAŁ ZIELIŃSKI
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Star Wars Celebration to coroczna impreza dla 

fanów, cóż, Star Wars. Tysiące osób zajaranych 

pełnego absurdu światem Jedi, mieczy świetl-

nych, Rebeliantów i chodzących dywanów 

zjeżdżają się na kilkudniowe wydarzenie orga-

nizowane na przemian w Ameryce i Europie. 

W tym roku była kolej na Stary Kontynent, a że 

Londyn jest względnie blisko, nie pozostało mi 

nic innego, jak się tam wybrać. W piątek 15 lipca 

o 4 rano ruszyliśmy z Warszawy. Co prawda samo-

lot nie odlatywał z bramki 94, ale już wtedy czuć 

było ducha imprezy – w kolejce do wejścia stało 

kilka osób w bluzach i T-shirtach nawiązujących 

do filmów.

Dwie przejażdżki pociągami, krótki pit-stop 

w kawiarni i nagle znaleźliśmy się na londyń-

skiej stacji metra. Pan z obsługi głośno krzy-

czał „wszyscy na Star Wars Celebration niech 

przejdą na prawo i wsiądą do nadjeżdżającego 

składu!”. Podreptaliśmy więc zgodnie z wytycz-
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nymi, a tam szczęka mi opadła. Przy torach czekało kilkadziesiąt osób, wszyscy 

mieli na sobie coś jasno wskazującego, że jadą na Celebration. Był nawet ktoś 

przebrany za szturmowca. Ile razy w życiu masz okazję przejechać się metrem ze 

szturmowcem? 

Wreszcie dotarliśmy do ExCEL. Przywitały nas setki cosplayerowców przebra-

nych za najróżniejsze postaci z filmów, gier, komiksów i książek oraz… kolejki. 

Olbrzymia kolejka do przejścia przez bramki kontrolne, druga taka do odbioru 

wejściówek, kolejna do wejścia na samą imprezę. No cóż, można było się spo-

dziewać. Między kolejką nr 2 a kolejką nr 3 była możliwość ustawienia się w jesz-

cze dodatkowych kolejkach po bransoletki upoważniające do wzięcia udziału 

w zamkniętych wydarzeniach. Mnie najbardziej korciła „Godzina z Markiem 

Hamillem” i „Panel poświęcony Rogue One”. Oczywiście oba dawno „wyprze-

dane”. No nic. Trzeba przyznać, że mimo tłumów wszystko szło całkiem sprawnie 

i już koło godziny 10 byliśmy w środku. Zaczynamy zwiedzanie.

Zaczęliśmy od szybkiego przejścia, żeby w miarę naszkicować sobie, jak to 

wygląda. Tutaj pierwsze zaskoczenie: Celebration było dosyć kameralną imprezą. 

Po około godzinie spacerowania udało nam się przejść obok każdego ze stoisk. 

Ma to swoją zaletę, do której wrócimy. Do panelu z Markiem Hamillem zostało 

około 20 minut. Co prawda nie załapaliśmy się na bransoletki przy wejściu, 

ale może jest jeszcze jakieś miejsce, w którym można je dostać. Udaliśmy się 

więc pod Celebration Stage, gdzie miało się odbyć spotkanie. Tam dowiedzie-

liśmy się o kolejce „standby”. Jeśli będą wolne miejsca na sali, to nas wpuszczą. 

Zaryzykowaliśmy. Pół godziny czekania, by zostać odesłanym z kwitkiem. Trudno.

Ale dzięki wiedzy o tych dodatkowych kolejkach wróciła nam nadzieja na załapanie 

się na panel Rogue One. Wróciliśmy do spacerowania po halach. Tutaj kolejne zasko-

czenie: większość stoisk opierała się na sprzedaży gadżetów. Koszulki, zabawki, LEGO, 

książki, płyty – czego dusza zapragnie. Było to do przewidzenia. Zdecydowanie 

ułatwiło to wybranie najciekawszych atrakcji. Jedną z nich była scena The StarWars 

Show Live!, czyli specjalnej edycji na żywo oficjalnego programu Star Wars na 

YouTube. Obok niej stały olbrzymie repliki dwóch pojazdów Imperium: AT-AT i TIE 

Fighter. Robiły wrażenie. Sama scena była również repliką, tym razem wnętrza Sokoła 

Milenium. Do tego wszędzie kręciły się postaci ze Star Wars. Byłem w raju.
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Kręcąc się pod sceną, zauważyłem wystawę kostiumów z Rogue One – coś, co 

chciałem odwiedzić. Gdy do niej dotarliśmy, przywitała nas olbrzymia kolejka 

chętnych do wejścia. Sądząc po tempie, z jakim się poruszała, spędzilibyśmy 

w niej przynajmniej godzinę. No nic, popatrzymy sobie na wystawę z daleka. 

Kolejka również powstrzymała nas od wejścia na pokazy zdalnie sterowa-

nych modeli statków kosmicznych. Wtedy doszliśmy do wniosku, że Star Wars 

Celebration w dużej mierze opiera się na czekaniu. Niefajnie. 

Zrezygnowani cofnęliśmy się do wejścia, gdzie jeszcze rozdawali bransoletki na 

dwa ostatnie wydarzenia dnia: konkurs na najlepszy cosplay i wieczorny pokaz 

„Nowej Nadziei”. Wzięliśmy obie, bo czemu nie i zaczęliśmy wertować listę mniej-

szych paneli, szukając tam czegoś, co nas zainteresuje. Bingo. O 14:30 zaczynało 

się spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za książki DK, czyli między innymi 

Serie Słowników Wizualnych i Niesamowitych Przekrojów. Wśród opowiadających 

miał być Pablo Hidalgo – członek zespołu odpowiedzialnego za historię w świe-
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cie Star Wars. Nim ruszyliśmy na pogadankę, sprawdziliśmy jeszcze stan kolejki 

„standby” na panel Rogue One. Okazuje się, że wszystkie miejsca na sali miały być 

zajęte. Ponadto, na dwie godziny przed rozpoczęciem panelu, sporo osób z bran-

soletkami już czekało, by wejść na widownię. Absurd.

Za to spotkanie, na które się zdecydowaliśmy, było strzałem w dziesiątkę. Nie 

tylko dowiedzieliśmy się, jak wygląda proces tworzenia książek, ale i poznaliśmy 

kilka smaczków. Dla przykładu jedną z niewielu osób, które zrozumiały, jak działa 

miecz Kylo Rena, był amerykański komik Stephen Colbert. I to jego słowa są użyte 

w słowniku wizualnym przy tłumaczeniu, skąd biorą się te dwa dodatkowe ostrza. 

Wychodząc z tego kameralnego panelu, miałem ponownie uśmiech na twarzy. 

Wróciła mi radość z obcowania z innymi fanami. Gdy pół godziny później zaczy-

nał się panel Rogue One, zupełnie odpuściłem próby wejścia na główną salę. 

Zamiast tego wolałem ściskać się z tłumem przy wielkim telebimie, na którym 

transmitowane było spotkanie. 

Problem w tym, że nie słyszałem zupełnie nic z tego, co mówili twórcy filmu. 

Wykorzystaliśmy więc ten moment na odwiedzenie najbardziej obleganych atrak-

cji. Zobaczyliśmy stroje z Rogue One, obejrzeliśmy doskonałe repliki rekwizytów 

z The Force Awakens, a nawet zagraliśmy w nadchodzące gry z uniwersum Star 

Wars. To był doskonały moment na nadrobienie wszystkich zaległości. Następnie 

spędziliśmy trochę czasu, obserwując pracę tatuatorów, przymierzyliśmy hełmy 

Dartha Vadera i szturmowców, by wreszcie ruszyć na konkurs na najlepszy 

cosplay. Jako widownia, ma się rozumieć. 

Kolejny strzał w dziesiątkę! Uczestnicy, mimo że było ich niewielu, pokazali 

naprawdę niesamowity poziom. Przebrania wyglądały, jak żywcem wyjęte 

z filmów, a cosplayerowcy odgrywali nawet zachowania poszczególnych 

postaci. Świetną atrakcją okazał się spontaniczny pojedynek imitacji dźwię-

ków ze Star Wars – od klasycznych cytatów mówionych głosem ich autorów, 

po odgłosy robotów czy wookiee. Głównie wookiee. Wisienką na torcie okazał 

się Warwick Davis, filmowy Wicket the Ewok. Aktor świetnie sprawdził się w roli 

prowadzącego.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Celebration było wspólne oglądanie „Nowej 

Nadziei”. O ile podchodziłem do tego sceptycznie, to oklaski i owacje, które 
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przebiegły po sali już przy ukazaniu się słów „A long time ago in a galaxy far, far 

away…” przekonały mnie, że warto tam zostać. Za każdym razem, gdy na ekranie 

pojawiała się kluczowa postać, wszyscy dosłownie szaleli. Podobnie było przy kla-

sycznych momentach filmu.

Wpatrując się w zniszczenie Alderaanu, dotarło do mnie, dlaczego Star Wars 

Celebration jest tak wyjątkowym wydarzeniem. Przed ekranem siedziało kilka 

tysięcy osób. Byli to goście z praktycznie całego świata. Były tam dzieci, byli ludzie 

starsi. Były kobiety i byli mężczyźni. Wszystkich zjednoczyło jedno: uwielbienie 

świata stworzonego przez George’a Lucasa. To jest coś niesamowitego. Fenomen, 

którego próżno szukać gdzieś indziej. Dlatego, mimo wcześniejszych zawodów, 

wracałem z SWC zadowolony.

A, no i widziałem na żywo Marka Hamilla. Faktycznie jest za niski na szturmowca.

mikeyziel
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OD CZTERECH LAT JESTEM #IPADONLY, 
ALE PRAWDZIWY CZAS IPADÓW 
DOPIERO NADSZEDŁ
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Kiedy w 2012 roku do USA na wakacje zabrałem tylko iPada 3 z ekranem Retina, koledzy 

z pracy i znajomi się dziwili. Znali mnie dobrze – wiedzieli, że nigdzie się nie ruszam bez 

MacBooka Air. A tu nagle zostawiam go w domu i na dwutygodniowy urlop biorę tylko 

iPada. Do tego powiedziałem, że będę starał się raz na jakiś czas na nim „popracować”.

Kilka miesięcy później byłem już #iPadOnly. Kupiony tamtej jesieni nowy iPad 4 stał się oficjal-

nie moim głównym komputerem do pracy. Wtedy też wpadłem na pomysł napisania książki 

o pracy na iPadzie. Wraz z moim przyjacielem Augusto Pinaud wydaliśmy książkę „#iPadOnly” 

latem 2013 roku. Wprawdzie napisaliśmy ją na iPadach, ale złożyliśmy „do kupy” na Maku 

w aplikacji Scrivener. Byliśmy rozczarowani, nie mogąc dokończyć całego procesu na iPadzie.

Dzisiaj, po trzech latach, koło się zamknęło. Mamy iPady Pro dorównujące szybkością niektórym 

Makom. I mamy Scrivenera na iOS, w którym piszę ten felieton i za pomocą którego wydam 

moje kolejne książki o produktywności. Epoka #iPadOnly dopiero teraz zaczyna się na dobre.

Killerów było dwóch…
Kiedy w zeszłym roku Apple zaprezentował iPada Pro z 13’’ ekranem i o mocy MacBooka Air, 

dowiódł, że te tablety to już nie zabawki. Do tego w tym roku Apple dodał mniejszego iPada 

Pro z 10’’ ekranem i świat zrozumiał, że wreszcie dostał tablety do „prawdziwej pracy”.

A może trzech muszkieterów?
Do tej „drużyny” dodam jeszcze trzeci tablet, czyli… iPhone’a 6S Plus – telefon tak duży, 

że można zrobić na nim praktycznie wszystko. Od kiedy korzystam z telefonu o rozmia-

rze „plus”, często zostawiam iPada w domu, bo wiem, że w kieszeni mam wszystko, czego 

potrzebuję do całkiem efektywnej pracy. Niektóre artykuły na mojego bloga i felietony do 

tego magazynu powstały właśnie na telefonie.

Moc jest!
Dzięki tym trzem przenośnym narzędziom o mocy obliczeniowej komputera stacjonarnego 

sprzed kilku lat możemy pracować naprawdę wygodnie. Już nie ma ograniczeń sprzętowych 

z czasów iPada 3. Zniknął problem małego ekranu iPhone’a 4S. W końcu mamy sprzęt, który 

śmiga i na którym praca to czysta przyjemność!

Czy klawiatura jest opcjonalna?
Jednym z głównych rozdziałów książki „#iPadOnly” był ten o klawiaturze i o tym, jak bardzo 

jest ona opcjonalna, jak rzadko z niej korzystamy i jak ławo można się nauczyć korzystania 

Od czterech lat jestem #iPadOnly, ale...
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z tej na ekranie. Ciągle uważam, że to prawda. Co więcej, dzięki aplikacji TapTyping nauczy-

łem się pisać bezwzrokowo na klawiaturze ekranowej iPada i całkiem nieźle mi to idzie.

Dla wielu osób klawiatura była jednak barierą nie do przejścia. Jak można mieć komputer 

bez klawiatury? Dlatego iPad był dla nich jedynie zabawką, takim wybrakowanym kompute-

rem. Owszem, klawiatury były od zawsze, ale na Bluetooth. Trzeba było je ładować, parować, 

nosić ze sobą. Faktycznie nie było to zbyt wygodne. Sam miałem ich zawsze kilka i często nie 

mogłem się zdecydować, którą ze sobą wziąć.

Smart Keyboard – rozwiązanie brzydkie, ale skuteczne!
Nie spodobał mi się Smart Keyboard, który zadebiutował wraz z iPadem Pro. Taki brzydki, 

szary i jakoś dziwnie zaprojektowany. Jak pisałem w jednym z moich poprzednich felieto-

nów, nie mogłem się do tej klawiatury przekonać. Po testach w Apple Store zdecydowałem 

się jednak na zakup i niniejszy felieton piszę właśnie na Smart Keyboard.

Fenomen tego sprzętu polega na tym, że jest zawsze pod ręką, bo „chowa się” w opakowaniu 

Smart Cover. Łączy się za pomocą specjalnego łącza „Smart Connector”, nie trzeba więc tej 

klawiatury ładować. Podłącza się ją błyskawiczne. Znacznie upraszcza pracę na iPadzie. Nie 

trzeba o niej myśleć, działa zawsze i wszędzie. Ponadto pisze się na niej całkiem sprawnie.

Multitasking czy praca na jednej aplikacji?
Jednym z powodów mojego przejścia na pracę w trybie #iPadOnly był fakt, że na iPadzie 

jestem niejako zmuszony do działania w ramach tylko jednej aplikacji. Gwarantuje to więk-

sze skupienie na zadaniu. iPad, z powodu takiej, a nie innej konstrukcji iOS, naturalnie ogra-

nicza „rozpraszacze” i pomaga mi pracować efektywniej. Ale czy zawsze? A gdy potrzebuję 

coś sprawdzić?

No właśnie… muszę wówczas przeskoczyć między aplikacjami – obniża to efektywność pracy 

i jest zwyczajnie upierdliwe. Co więcej, jeśli niektóre aplikacje nie zapisują się poprawnie i nie 

zapamiętują miejsca, w którym skończyłem pracę, poziom irytacji niebezpiecznie wzrasta.

Z tego powodu często zdarzało mi się pracować na dwóch komputerach jednocześnie – na 

iPadzie wykonywałem główną pracę, a na iPhonie sprawdzałem rzeczy w innych aplikacjach. 

Da się, ale jest to dalekie od ideału.

Od czterech lat jestem #iPadOnly, ale...
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Split screen na ratunek!
Pojawienie się w iOS możliwości uruchomienia drugiego ekranu, czyli Split Screen, dało mi 

niesamowitego „kopa produktywnościowego”. Nie wiedziałem, jak bardzo potrzebowałem 

tej funkcji, póki nie zacząłem z niej korzystać! Nagle pisanie artykułu z Safari, Pocketem lub 

listą zadań z Nozbe w oknie obok stało się możliwe i bardzo usprawniło moje działania. Co 

więcej, podzielony na pół ekran dużego iPada Pro jest jak dwa iPady 10’’ ustawione obok sie-

bie w pionie. Po prostu podwójna produktywność!

Takie małe usprawnienie, a cieszy i, co więcej, czyni iPada jeszcze potężniejszym narzędziem, 

powodując, że praca #iPadOnly staje się czystą przyjemnością.

Synchronizacja taka szybka!
Od roku 2012, gdy praktycznie jedyną możliwością w miarę dobrej synchronizacji danych był 

Dropbox, minęło sporo czasu. Wprawdzie ciągle jest to standardem, ale teraz dzięki iCloud 

coraz więcej aplikacji „magicznie” synchronizuje dane. Praca na iPadzie i kontynuacja dzieła 

na Maku, po to, by ostatecznie przejrzeć efekt na iPhonie, jest już bardzo prosta i nie przy-

prawia o siwe włosy.

Tak jak pisałem wyżej, to właśnie dzięki temu dwiema najczęściej używanymi przeze mnie 

komputerami są dziś iPad Pro i iPhone 6S Plus. W obu mam dostęp do tych samych danych, 

przejście z jednego urządzenia na drugie jest więc płynne i bezproblemowe.

„Aplikacjów jak mrówków”
Wybór aplikacji do pracy na iOS już w 2012 roku był niezły, a dziś to niemal studnia bez dna. 

Niektórzy piszą już nawet o „znudzeniu aplikacjami”, ale dla mnie takie nudy to przejaw doj-

rzałości rynku. Nawet Microsoft ruszył się i wypuścił pakiet Office na iOS, co w momencie 

pisania książki „#iPadOnly” było wręcz nie do pomyślenia.

Edytor tekstu? Narzędzie do zadań? Do notatek? Do czegokolwiek? Jest ich bez liku i do 

wyboru do koloru. Wszystko w zależności od upodobań – dzięki takiej różnorodności każdy 

może stworzyć sobie idealny setup #iPadOnly.

Scrivener na iOS i koło się zamyka
Zacząłem ten felieton od wspomnienia związanego z pracą nad „#iPadOnly” i aplikacją 

Scrivener, za pomocą której złożyłem książkę na Maku. Dzisiaj, wraz z wprowadzeniem tej 

appki na iOS, koło się zamyka. Od teraz mam na iPadzie profesjonalną aplikację dla pisa-

Od czterech lat jestem #iPadOnly, ale...
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rzy i wszystkie moje kolejne książki i felietony będą powstawały właśnie za jej pomocą. Tak, 

nawet felietony!

Ten felieton w pełni napisałem w aplikacji Scrivener na iOS na iPadzie Pro i przyznaję, że 

działa to po prostu fajnie. Podzieliłem sobie pracę na sekcje, ustawiłem, co trzeba, i zacząłem 

pisać, po czym wyeksportowałem tekst do Pages (bo takiego formatu wymaga ode mnie 

Dominik). Pełna profeska… na iPadzie Pro. Epoka #iPadOnly zaczyna się na dobre, kiedy już 

nawet takie narzędzia dostępne są wreszcie na iOS.

Koło się zamknęło i #iPadOnly już nikogo nie dziwi
W 2012 roku zacząłem epokę #iPadOnly na iPadzie 3 z ekranem Retina. Wszyscy albo ze mnie 

się śmiali, albo patrzyli z politowaniem.

Po drodze były: iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 i w końcu – iPad Pro. Do tego iOS7, 8, 9 i wkrótce 

– 10, który testowałem i opisałem w poprzednim felietonie. Zarówno sprzęt, jak i oprogra-

mowanie dojrzały, umożliwiając wreszcie prawdziwą pracę.

Użytkownicy też dojrzeli
Koledzy redakcyjni coraz częściej piszą o swoich doświadczeniach #iPadOnly. Znajomi na 

Twitterze chwalą się osiągnięciami na iPadach. Zaczyna się nowa era i myślę, że to, co kiedyś 

powiedział Steve Jobs: „komputery stacjonarne to ciężarówki”, zaczyna być prawdą.

I aplikacje dojrzały
Wydanie Scrivenera na iOS jest dla mnie wydarzeniem symbolicznym. Profesjonalny pakiet 

dla pisarzy dostępny na iPadzie z dużą częścią funkcji identycznych z tymi u „makowego 

brata” oraz z wykorzystaniem dotykowego ekranu.

Teraz już nikt się ze mnie nie śmieje. Chyba że…
Coś, co kiedyś było dziwne i przez niektórych uznane za „naciągane”, już takie nie jest. 

Urządzenia z iOS stają się pełnoprawnymi narzędziami do pracy i, jak widać z tego felietonu, 

potrzeba było na to kilku lat, kilku iteracji sprzętu i oprogramowania oraz pewnej zmiany men-

talności. Ale nadeszło. I to mnie mega cieszy. Życzę wszystkim produktywnej pracy na iPadzie!

- Sent from my iPad Pro, written in Scrivener for iOS.

MSliwinski

Od czterech lat jestem #iPadOnly, ale...

http://www.twitter.com/MSliwinski


https://geo.itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8&at=11lHMT
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

NIKIDOM ROLLER – CENA 439–489 PLN
Wakacje w pełni, ale rodzice, których pociechy 

od września rozpoczynają szkołę, mają głowy 

pełne spraw, które do tej pory trzeba zała-

twić. Jedną z nich jest niewątpliwie wybór ple-

caka – jakże ważny, biorąc pod uwagę zdrowie 

naszych dzieci. Mój wybór padł na Nikidom 

Roller, hiszpańskiego producenta akcesoriów 

dziecięcych. Roller to plecak na kółkach z bar-

dzo wytrzymałego materiału, któremu nawet 

zjeżdżanie po schodach nie jest straszne, dzięki 

wytrzymałym dużym kółkom. Teleskopowa 

rączka zapewnia możliwość dostosowania do 

wieku/wzrostu dziecka, a to bardzo ważne, 

jeżeli plecak ma posłużyć lata. Dzieci będą 

zachwycone nie tylko estetycznym wyglądem, 

ale również możliwością personalizacji, dzięki 

naklejkom na koła oraz zawieszkom.

FUXTEC WÓZEK WIELOFUNKCYJNY 
– TRANSPORTOWY – CENA 350–550 PLN
Rodzice doskonale wiedzą, jaki ogrom rzeczy 

zabierają, idąc z dzieckiem na plażę: kocyki, 

zabawki, materace, namiociki, piłki, łopatki itd. 

Kiedyś trzeba było to dźwigać na własnych 

barkach, a teraz do dyspozycji mamy wielo-

funkcyjne wózki transportowe. Jednym z produ-

centów jest niemiecka firma Fuxtec. 

Do wózka załadujemy nie tylko sprzęty, ale rów-

nież same pociechy. Szerokie, ergonomiczne koła 

pozwolą na swobodne poruszanie po grząskim 

piasku. Wytrzymały daszek ochroni zarówno przed 

deszczem, jak i intensywnym słońcem. Na plaży 

może zaś dziecku posłużyć jako leżanka do krótkiej 

drzemki. Dostępne w wielu kolorach, po złożeniu 

zajmują bardzo mało miejsca, a do zestawu jest 

dołączona torba ułatwiająca transport.

Dla niej 70
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BABIATORS – CENA 99–159 PLN
Nie od dzisiaj wiadomo, że kiepskie okulary przeciwsło-

neczne są gorsze niż żadne. Często jednak te dobre są 

drogie i o ile dorośli potrafią to docenić, o tyle maluchom 

trudno to wytłumaczyć. Poszukując zdrowego półśrodka 

dla dziecka natrafiłam na firmę Babiators – amerykań-

skiego producenta okularów przeciwsłonecznych dla 

dzieci. Pomysł na markę powstał w głowie czwórki przy-

jaciół, którzy obserwowali dzieci mrużące oczy, podczas 

gdy rodzice mieli na nosach stylowe szkiełka. Pomysł prze-

rodził się w czyn i w ofercie znajdziemy zdrowe, wytrzy-

małe i odlotowe okulary w przystępnej cenie. Niezwykłym 

zaskoczeniem okazały się również warunki gwarancji, 

w przypadku uszkodzenia okulary są bezpłatnie napra-

wiane, w przypadku zgubienia są wysyłane nowe.
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SPECJALNY ZEGAREK BŁONIE DLA LEGII WARSZAWA 
NA 100-LECIE KLUBU – CENA 2016,00–2490,00 PLN
Manufaktura zegarkowa Błonie przyzwyczaja nas do limitowanych edycji 

swoich zegarków. Aktualnie w ofercie znajdziecie zegarek, który powstał 

z okazji 100-lecia Legii Warszawa. Zegarek został zaprojektowany przy ści-

słej współpracy ze stołecznym klubem reprezentowanym przez dyrektora 

kreatywnego Bartosza Jabłońskiego – i jest pierwszym polskim zegarkiem 

poświęconym drużynie piłkarskiej. Zegarek został wyprodukowany w 300 

egzemplarzach. W konstrukcji i kolorystyce 42-milimetrowej koperty ze 

szlachetnej stali odnajdziecie wiele legijnych odniesień, na przykład wytło-

czone motto „Semper invicta, semper heroica” („Zawsze niezwyciężona, 

zawsze bohaterska). Za napęd odpowiada szwajcarski mechanizm z auto-

matycznym naciągiem i rezerwą chodu 36 godzin.

Dla niego

KOSZULKI ICONSPEAK – CENA OKOŁO 150 PLN
Odkąd siła wyższa poplątała ludziom języki, uknuli oni powiedzenie, że jeden obrazek jest 

wart więcej niż tysiąc słów. Jeśli jest tak naprawdę, to dzięki koszulce ICONSPEAK dogadacie się 

w każdym z języków za pomocą 40 tysięcy słów. Znajdziecie na tej koszulce bowiem dokładnie 

40 różnych ikon. Założenie jest proste: wyprodukować koszulkę, którą powinien założyć każdy 

backpacker udający się w rejony, w których nie spodziewa się znajomości żadnego języka, któ-

rym się posługuje. Wystarczy wtedy lokalesom wskazać konkretne symbole na koszulce, aby 

znaleźć miejsce, w którym można się przespać oraz napić się piwa. Nie potrzeba przy tym nic 

rysować patykiem po ziemi. Zestaw ikonek jest dobrze dobrany, powinien nam zapewnić komu-

nikację we wszystkich kluczowych dla udanej podróży aspektach. Od wspomnianego piwa aż 

po… znalezienie ubikacji. Koszulki są w wersji męskiej, ale i damskiej.

72
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TORBY DO SAMOCHODU KJUST – CENA ZA ZESTAW OD 849 PLN
Pewnie każdy z Was miał dylemat, jak zapakować dużo toreb do zawsze za małego bagaż-

nika w samochodzie. Wszystko przez to, że nasze torby nie pasują kształtem do bagażników. 

Podobno marnujemy przez to 30% przestrzeni bagażowej. Rozwiązaniem są dostosowane 

do samochodowych bagażników torby Kjust – co ciekawe, to polski producent. Zakup torby 

musimy poprzedzić wyborem samochodu, wtedy system proponuje nam odpowiedni zestaw, 

który w 100% wykorzysta przestrzeń bagażową. Torby są asymetryczne, aby wypełnić każdą 

lukę bagażnika, specyficzną dla danego modelu. Oczywiście można z nich skorzystać nie 

tylko w samochodzie, są bowiem wyposażone w kółka i teleskopową rączkę oraz dodatkową 

komorę na rzeczy wymagające separacji. Gdy zaś z nich nie korzystamy, można je złożyć pra-

wie na płasko i schować w garażu lub garderobie.

Dla niego
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JAROSŁAW CAŁA

Bez wątpienia specjalnością AudioQuest są hi-endowe przewody i właśnie one 

w prawie 100% wypełniają ofertę producenta, ale jest w niej również coś, co 

zelektryzowało świat audio. Nie będę ukrywał, że niezwykle zaciekawiło i mnie, dlatego 

po prostu zażyczyłem sobie DragonFly Red do testów w tym numerze iMagazine.
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AUDIOQUEST 
– DRAGONFLY RED

AudioQuest – DragonFly Red



Ten tekst muszę zacząć od przedstawienia marki, z jaką mamy do czynienia, ponieważ produkty 

firmy AudioQuest nie gościły jeszcze na łamach naszego magazynu. Przypominam sobie, że 

wspominałem o AudioQuest przy okazji tekstu „Audiofil z iPhone’em”, w którym opowiadałem 

o wrażeniach po odsłuchu sprzętu za ponad 300 tysięcy złotych. Specjalnością tej marki są prze-

wody, które pochłonęły minimum jedną trzecią wspomnianej kwoty. Wolałbym tego dokładnie 

nie przeliczać, bo z trudem przechodzi mi to przez głowę. Rachunek niby jest łatwy, ale mam 

problem z jego zrozumieniem. Pamiętam, że po tym odsłu-

chu z ciekawości wszedłem na stronę zaprzyjaźnionego sklepu 

Top Hi-Fi i trafiłem na wyjątkowe promocje. Dokładnych cen 

nie pamiętam, ale te okazje były tego rodzaju, że na przykład 

para trzymetrowych przewodów głośnikowych kosztowała 29 

tysięcy złotych, zamiast regularnej ceny 40 tysięcy. Świetna oka-

zja prawda? Nic tylko kupować hurtowo. W ten sposób chciałem 

wam uzmysłowić, z jakim producentem mamy do czynienia.

Bez wątpienia specjalnością AudioQuest są hi-endowe prze-

wody i właśnie one w prawie 100% wypełniają ofertę produ-

centa, ale jest w niej również coś, co zelektryzowało świat audio. 

Nie będę ukrywał, że również niezwykle zaciekawiło i mnie, 

dlatego po prostu zażyczyłem sobie DragonFly Red do testów 

w tym numerze iMagazine. Tak się składa, że akurat nie posia-

dam wolnych 30 tysięcy złotych na przewody głośnikowe, nie 
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Posiadam za to komputer, 
ze trzy pary solidnych 
słuchawek i abonament 
Tidal Hi-Fi. Ten zestaw 
w połączeniu z DragonFly 
Red stworzył dla mnie mój 
mały audiofilski świat, bez 
konieczności sprzedawania 
segmentu pod Warszawą.
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mówiąc już o kolejnych kwotach na adekwatny do 

nich sprzęt. Posiadam za to komputer, ze trzy pary 

solidnych słuchawek i abonament Tidal Hi-Fi. Ten 

zestaw w połączeniu z DragonFly Red stworzył 

dla mnie mój mały audiofilski świat, bez koniecz-

ności sprzedawania segmentu pod Warszawą. Jak 

to możliwe? Patrząc na gabaryty tego urządzenia, 

powinienem jeszcze raz głośniej zapytać, jak to do 

możliwe!? Niestety rozczaruję Was i pytanie muszę 

pozostawić bez odpowiedzi. Postaram się jednak 

w jakiś sposób wytłumaczyć sytuację. 

45 x 12 x 18 mm to wymiary, które bardzo dobrze 

wszyscy znamy. Takich rozmiarów jest najbardziej 

klasyczny pendrive i jestem pewny, że widząc zdję-

cie, taka była Wasza pierwsza myśl. Moja też, ale 

oprócz kształtu i złącza USB, to urządzenie nie ma 

nic wspólnego z przenośną pamięcią. Czym właści-

wie jest AudioQuest DragonFly Red? Połączeniem 

przetwornika C/A USB, wzmacniacza słuchawko-

wego i przedwzmacniacza. Jest najpotężniejszym 

i największym potworem, który został zamknięty 

w najmniejszej klatce. Absolutnie wszystko, co zna-

lazło się w tej niewielkiej obudowie, jest najwyż-

szą, cyfrową półką w klasie audio. Myślę, że liczbę 

nagród, jaką AudioQuest otrzymał za swój produkt 

DragonFly, można porównać z tym, co znaleźliby-

śmy w pokoju młodego Adama Małysza. Wymienię 

część z nich: „Computer Audio Component 

of the Year”, „Budget Component of the Year” 

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

Audio), „Product of the Year” (What Hi-Fi). 

Dlatego po wielkim sukcesie poprzednika, wyszedł 

nowy model nazwany „Red”, który uzyskał kilka 

poprawek i przede wszystkim teraz współpracuje 

Takich rozmiarów jest najbardziej 
klasyczny pendrive i jestem 
pewny, że widząc zdjęcie, taka była 
Wasza pierwsza myśl. Moja też, 
ale oprócz kształtu i złącza USB, to 
urządzenie nie ma nic wspólnego 
z przenośną pamięcią.

AudioQuest – DragonFly Red
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również z urządzeniami mobilnymi. Dzięki Apple Camera Adapter podłączymy go z łatwością 

do naszego iPhone’a, a ten zamieni się w hi-endowy odtwarzacz muzyczny. Czerwona obudowa 

jest solidna i daleko jej do plastikowej pamięci przenośnej, co w pierwszym kontakcie wskazuje 

na to, że to nie jest zwykły pendrive. Najbardziej charakterystycznym elementem jest podświe-

tlane logo przedstawiające ważkę. Ważka świeci na różne kolory i pisząc to, nie mam zamiaru 

bawić się w Krystynę Czubównę – te kolory są nie tylko zabiegiem estetycznym. 

Otóż kolory zmieniają się w zależności od częstotliwości próbkowania. Czerwony kolor oznacza 

standby, zielony 44100.0 Hz, niebieski 48000.0 Hz, bursztynowy 88200.0 Hz i magenta 96000.0 

Hz. Dla ciekawskich należy napisać, co skrywa ta smocza ważka. DragonFly Red wykorzystuje 

32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre i zaawansowany układ 9016. Dodatkowo 

jest wyposażony w najnowszy wzmacniacz słuchawkowy ESS i precyzyjną (bit-perfect) cyfrową 

regulację głośności, która jest elementem przetwornika C/A. 

Instalację tego hi-endowego sprzętu mogę kolejny raz porównać do pamięci masowej, jest 

dokładnie tak samo nieskomplikowana. Wkładamy do złącza USB, wybieramy źródło odtwarza-

nia muzyki i w tym momencie nasz komputer zamienia się w sprzęt studyjny. Wycięcie wbu-

dowanej karty dźwiękowej ma równie zbawienną moc, jak wielka lodówka zimnego piwa na 

środku pustyni. Nie spodziewałem się aż takiej różnicy, na myśl przychodzi mi klasyczne porów-

nanie do przesiadki z małego fiata 126p do Maybacha. Tylko w tym przypadku ten „maluch” jest 

pordzewiałym, niejeżdżącym samochodem ze zniszczonym środkiem, a Maybach podrasowaną, 

limitowaną wersją wykończoną specjalną, sprowadzaną na zamówienie skórą. 

AudioQuest – DragonFly Red

DragonFly Red to najkrótszy 
na świecie, bo liczący 
zaledwie 4,5 cm most 
do audiofilskiego świata. 
Nagle okazuje się, że źródło 
dźwięku nie musi ważyć 
400 kg i składać się z trzech 
komponentów ustawionych 
na marmurowym stoliku.
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DragonFly Red to najkrótszy na świecie, bo liczący zaledwie 4,5 cm most do audiofilskiego 

świata. Nagle okazuje się, że źródło dźwięku nie musi ważyć 400 kg i składać się z trzech kom-

ponentów ustawionych na marmurowym stoliku. Moim źródłem był MacBook Pro i iPhone 

6, odtwarzaczem Tidal Hi-Fi, a instalację zakończyły trzy pary słuchawek. Douszne RHA T20i, 

nauszne On-Ear Bang&Olufsen H2 i większe nauszne Parroty Zik 3. Nie mam zamiaru rozpisywać 

się o poszczególnych dźwiękach na każdej z wymienionych par słuchawek. Przyznam się jednak, 

że DragonFly Red spowodował, że miałem ochotę przesłuchać wszystkie swoje ulubione utwory 

na wszystkich posiadanych słuchawkach. 

Nie wyobrażam sobie życia bez tego urządzenia, mój muzyczny świat już nigdy nie będzie 

taki jak przedtem. Jednym słowem odrodzenie. Absolutnie w każdym pojedynczym dźwięku 

jest kolosalna różnica. Od dynamiki, po wszystko, co słychać w tle, a słychać dużo więcej. 

Najważniejsze jest to, że nie ma efektu „chamskiego” podbicia, jakie często kryje się pod magicz-

nymi przyciskami typu „Loudness”. Efektem jest poprawa od samego dołu po same szczyty 

częstotliwości. Całkowicie odmieniona scena i dynamika, te cechy wyróżniają się najbardziej, 

a to najlepsza z możliwych wiadomość. Właśnie te aspekty powodują, że nie dostajemy wyłącz-

nie wzmocnionego, podbitego dźwięku, a po prostu zgoła inną jakość. Dlatego, jeśli kochacie 

dźwięk z najwyższej półki i akurat na Waszym koncie jest parę wolnych tysięcy złotych na sprzęt 

audio, to AudioQuest stworzył urządzenie dla Was. Dla mnie na pewno i nie mam zamiaru roz-

stawać się z moją ważką.

AudioQuest – DragonFly Red

DragonFly Red             

Cena: 888 PLN 
tophifi.pl

calamuzyka

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://tophifi.pl
http://www.twitter.com/calamuzyka
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NIKT NIE SPODZIEWAŁ SIĘ, ŻE KRUGER & MATZ 
ZAGRA TAK DOBRZE

PAWEŁ OKOPIEŃ

Nikt nie spodziewał się, że Kruger & Matz zagra tak dobrze

Słyszałem, że Michał Leszek, twórca marki Kruger & Matz, przykuwa uwagę do jakości 

dźwięku. Jestem jednak w szoku, że firma jest w stanie zaoferować naprawdę świetną 

jakość dźwięku w świetnym opakowaniu za stosunkowo rozsądną cenę. Zachwyciłem 

się miniwieżą Kruger & Matz KM1598.
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Jestem właśnie na etapie poszukiwania sprzętu ste-

reo pod gramofon. Rozglądałem się po sklepach i nie-

wiele sprzętów rzeczywiście wpadło mi w oko i ucho. 

Większość kosztowała ponad dwa tysiące złotych. Nagle 

przypomniałem sobie o rozwiązaniach audio Kruger & 

Matz. Firma, poza smartfonami i tabletami, oferuje też 

właśnie ciekawe sprzęty RTV. Telewizorów nie polecam, 

natomiast z audio jest inaczej. W portfolio znajdują się 

zwykłe kolumny głośnikowe, kolumny aktywne, wzmac-

niacze oraz miniwieże. Wystarczyła chwila i na drugi dzień 

sprzęt był już u mnie na testach. 

Kruger & Matz KM1598 robi pozytywne wrażenie już od 

pierwszej chwili. Pudełko w niczym nie ustępuje pro-

duktom renomowanych producentów. Same głośniki 

o mocy 75 W każdy są wykonane naprawdę solidnie. 

Nikt nie spodziewał się, że Kruger & Matz zagra tak dobrze
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Obudowa z wiśniowego drewna, rzeczywiście jest drewniana. Wejścia na przewody wyglą-

dają profesjonalnie. Tylko logo na maskownicy z przodu zdradza, że mamy do czynienia 

z produktem Kruger & Matz. Świetna jest też sama wieża, która łączy klasykę z nowocze-

snością. Oldschoolowe pokrętła oraz wzmacniacz lampowy są połączone z wejściem USB, 

Bluetoothem, NFC i odtwarzaczem CD.

Jak widać, sprzęt jest uniwersalny. Możemy korzystać z wejścia AUX, jak ja to robię, słu-

chając muzyki z gramofonu Denona. Możemy słuchać radia FM lub płyt CD. Pliki mp3 

odtworzymy z pendrive’a, z iPhone’em, iPadem, komputerem, Apple TV i wieloma innymi 

urządzeniami połączymy się natomiast przez Bluetooth. Użytkownicy smartfonów 

z Androidem czy Windows Phone będą mogli sparować urządzenia dzięki NFC. Za taką 

uniwersalność przyjdzie nam zapłacić niecałe 1300 złotych. Zabrakło wyłącznie cyfrowego 

radia DAB, ale standard ten nadal ma problemy z popularyzacją.

Dobrze wygląda, kosztuje stosunkowo niewiele, ale jak gra? Tu mamy kolejną niespo-

dziankę, ponieważ sprzęt gra nad wyraz dobrze. Udało się połączyć świat cyfrowy z ana-

logowym. Muzyka z winyli brzmi lepiej, niż grała u mnie wcześniej z amplitunerem Onkyo 

i kolumnami Pioneera. Czuć lekkie ocieplenie za sprawą lamp, jest wyraźna przestrzeń, 

głębia dźwięku. Jeśli nie przedobrzymy z basem i głośnością, będzie lepiej niż dobrze, 



   /   SPRZĘT   /   83Nikt nie spodziewał się, że Kruger & Matz zagra tak dobrze

zresztą koledzy z Hi-Fi Choice również ciepło ocenili ten sprzęt, a słuchają naprawdę wielu 

urządzeń. To bardzo pozytywne wrażenie dźwiękowe, stawiające miniwieżę przynajmniej 

o klasę wyżej niż sugerowałaby to jej cena. 

Do Kruger & Matz KM1598 trudno się przyczepić. Dopiero przy większej głośności usły-

szymy dość niemiłe charczenie, ale wcześniej zdążymy wyprowadzić z równowagi więk-

szość sąsiadów. Fanom wybitnie mocnych basów również tego sprzętu polecić nie mogę, 

ale do muzyki pop, rock, klasyki jest wyśmienity, ponad przeciętny. 

Jedyna skaza na całym sprzęcie to pilot, który nijak ma się do jakości całego zestawu, jest 

plastikowy, designem odstaje od reszty, choć spełnia swoje funkcje. Praktycznie momen-

talnie schowałem go do szafki. Wolę podejść do wieży i sterować nią, niż mieć na widoku 

to paskudztwo. 

Kruger & Matz potrafi naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Nie wiem, ile w tym sprzęcie jest 

polskiej myśli technologicznej, zapewne niewiele, ale nie jest to ważne. Ważne, że firma 

z Garwolina nie sprzedaje tandety. Otrzymujemy wyrastający ponad przeciętną jakość produkt 

za cenę poniżej rynkowej. Możecie zakryć logo, pokazać ten sprzęt audiofilowi i go zaskoczyć. 

paweloko

https://twitter.com/paweloko
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SKULLCANDY INK’D 
WIRELESS

PAWEŁ HAĆ

Skullcandy Ink’d Wireless

Trenując na świeżym powietrzu, wolę słyszeć otoczenie, ale już na siłowni chcę się odizolować 

od otoczenia i zastąpić łomot nie zawsze najlepszej muzyki własną kolekcją utworów. 

Jednocześnie unikam kabli i nausznych słuchawek, bo zwyczajnie przeszkadzają. Na szczęście 

są jeszcze takie eksperymenty jak Ink’d Wireless.
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Skullcandy zaszalało, decydując się na dość nietypową konstrukcję słuchawek. Składające 

się z zakładanego na szyję paska z dwiema cięższymi końcówkami oraz wychodzących 

z niego tradycyjnych słuchawek dokanałowych Ink’d natychmiast przykuwają wzrok, 

a oprócz tego są bardzo wygodne. O ile o samej części dousznej nie ma się co rozpisywać, 

bo jej wzornictwo nie wyróżnia się niczym szczególnym, to już reszta robi wrażenie i to 

z kilku powodów. Gumowy pasek jest zakończony z obu stron plastikowymi, dużymi koń-

cówkami, przy czym jedna odgrywa rolę pilota i znajduje się w niej też gniazdo ładowania. 

Pasek zrobiono z bardzo dobrej jakości gumy, a dzięki płaskiemu kształtowi nie plącze się, 

można go za to zwinąć. Kable słuchawek również są mocne, pomimo znacznie mniejszej 

(ale nie przesadnie małej) średnicy. Słuchawki zrobiono z matowego plastiku – wygląda 

dobrze i sprawia wrażenie trwałego. Gumowe nakładki wkładane do ucha mogłyby jednak 

być nieco bardziej elastyczne, podczas treningu potrafią się bowiem wysunąć (aczkolwiek 

dzieje się to jedynie przy naprawdę gwałtownych ruchach).

Urządzenie wygląda na zdjęciach masywnie, ale jest bardzo lekkie, niemal nie czuje się go 

na szyi. Ponadto dociążone końcówki nie pozwalają słuchawkom obrócić się na bok. Kable 

do słuchawek mają natomiast wystarczająco dużą długość, by nie napinały się przy obraca-

niu głowy. Obawiałem się, że podczas treningu Ink’d będą dawały o sobie znać, ograniczając 
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ruchy, ale nie uległy ani sprintowi na bieżni, 

ani treningowi obwodowemu. Dopiero pod-

czas skłonów przesuwały się po szyi, w tych 

warunkach jednak mało które słuchawki dają 

radę. Dzięki temu, że do połączenia z telefo-

nem jest wykorzystywany Bluetooth, kable 

nie przeszkadzają, a przewody łączące słu-

chawki z paskiem nie przenoszą żadnych 

dźwięków z zewnątrz. To również rzadko 

spotykane. Ink’d to nie tylko słuchawki na 

siłownię (choć głównie tam je wykorzysty-

wałem), ale i na co dzień. Są bardzo komfor-

towe, o ile tylko nie nosimy koszuli – w tym 

przypadku kołnierzyk przeszkadza w dobrym 

ułożeniu ich na szyi. Otoczenie izolowane 

jest wzorowo, co na ulicy może okazać się 

zgubne, ale w tramwaju bądź jakimkolwiek 

innym środku komunikacji publicznej jest 

zbawienne. Słuchawki mają też wbudowany 

mikrofon (całkiem niezłej jakości), ale z uwagi 

na konstrukcję dokanałową nie nadają się zbyt 

dobrze do rozmów.

Brzmienie Ink’d przypadło mi do gustu, choć 

zdecydowanie nie są to słuchawki stworzone 

Skullcandy Ink’d Wireless

Obawiałem się, że podczas 
treningu Ink’d będą dawały 
o sobie znać, ograniczając ruchy, 
ale nie uległy ani sprintowi 
na bieżni, ani treningowi 
obwodowemu.
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do każdego gatunku muzyki. Dominuje bas, przyjemny i głęboki, choć trochę za mocny. 

Średnie i wysokie tony są zbliżone głośnością i o ile środek ma dobrą separację instru-

mentów, to już najwyższe tony potrafią się nieco zlewać. Zadowalająca jest maksymalna 

głośność, która w połączeniu z dobrą izolacją przebije się przez największy hałas. Przy 

poziomie głośności ustawionym na 3/4 maksymalnej mocy bateria powinna wytrzymywać 

(według producenta) siedem godzin, ale przy słuchaniu odrobinę ciszej udało się mi osią-

gnąć ponad osiem. Uważam to za naprawdę dobry wynik.

Przyzwyczaiłem się do używania nietypowych słuchawek, co więcej, mam z nimi głównie 

dobre doświadczenia. Ink’d Wireless również się do nich zalicza, szczególnie jeśli traktuje 

się je jako słuchawki sportowe. Są bardzo wygodne i świetnie izolują wszelki hałas, a ich 

brzmienie idealnie pasuje do elektroniki i podobnych jej gatunków. Całkiem nieźle spra-

wują się też poza siłownią, choć koszula je dyskwalifikuje.

Skullcandy Ink’d Wireless

pawelhac

Skullcandy Ink’d 
Wireless              

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena:  około 200 PLN

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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RAZER NABU 
– POMOC W UCIECZCE PRZED 
APOKALIPSĄ ZOMBIE

KAMIL DYRTKOWSKI

Razer NABU – pomoc w ucieczce przed apokalipsą zombie

Razer Nabu to jedyne urządzenie na rynku, które może pomóc uciec przed nieumarłymi 

podczas apokalipsy zombie. Do takich wniosków może dojść odbiorca reklamy – na 

swój sposób oryginalnej – prezentującej ten produkt. Opaska może ułatwi ucieczkę, ale 

przede wszystkim ma pomagać użytkownikowi w życiu w gąszczu codziennych spraw.
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Nabu dysponuje umieszczonym na spodniej 

części nadgarstka wyświetlaczem (128 x 16 

OLED) oraz dwoma przyciskami. Opaska nie 

jest elastyczna, ale w zestawie otrzymujemy 

przejściówkę, dzięki której jesteśmy w sta-

nie dopasować jej wielkość do rozmiarów 

nadgarstka. Zapina się ją za pomocą złączki 

z magnesem i paruje z iPhone’em za pomocą 

bluetooth i aplikacji.

W Nabu znajduje się ponadto akcelerator trzech 

osi, silnik wibracyjny dla alarmów i powiado-

mień. Funkcjonalności opaski jest dużo: śledzi 

ona podstawowe parametry kondycji – kroki, 

przebyty dystans, spalone kalorie – i inne aktyw-

ności, w tym jakość snu, a także wyświetla 

komunikaty o SMS-ach, połączeniach telefonicz-

nych i inteligentnych powiadomieniach. Mamy 

możliwość ustawienia cichych alarmów (moja 

ulubiona funkcja) i używać jej do kontrolowania 

odtwarzania muzyki na telefonie. Nabu można 

też wykorzystać jako zdalny spust migawki apa-

ratu. Razer stworzył to urządzenie jako „social 

przydatne”, gdyż odczytamy na nim na przykład 

wiadomości z Messengera lub Twittera.

Otwarcie pudełka z opaską kojarzy mi się ze sce-

nami z romantycznych filmów, gdyż nie jest to 

zwykłe toporne opakowanie na sprzęt elektro-

niczny, a wykonane w wysokiej jakości pudełko 

przypominające kształtem opakowanie od mar-

kowego zegarka. Po otwarciu naszym oczom 

okazuje się Nabu spoczywające jak bransoletka 

w zagłębionej pętli z aksamitu. Kolejnym razem 

firma pokazuje, że zależy jej na dobrym wyglą-

dzie nie tylko samego sprzętu, ale i opakowania.

Razer NABU – pomoc w ucieczce przed apokalipsą zombie

Otwarcie pudełka z opaską 
kojarzy mi się ze scenami 
z romantycznych filmów.
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Nabu jest przeznaczony do noszenia do góry 

nogami, co oznacza, że trzeba przekręcić nad-

garstek za każdym razem, gdy chcemy spraw-

dzić czas lub przeczytać przychodzące teksty. 

Choć na początku wydaje się to dziwne, to 

w końcu mi się spodobało. Ekran automatycznie 

zapala się wraz z ruchem nadgarstka, przyjęcia 

połączenia przychodzącego lub inteligentnej 

wibracji powiadomień. 

Lubię gadżety fitness, a jako że ta opaska dodat-

kowo oferuje wiele funkcjonalności (powia-

domienia, teksty SMS, social media i inne), to 

stanowi idealne uzupełnienie mojej wyjściowej 

„biżuterii”. Wszystko to w połączeniu z niską 

ceną sprawia, że Nabu to jedna z najbardziej 

wartościowych opasek na rynku.

Razer NABU – pomoc w ucieczce przed apokalipsą zombie

Razer NABU           

Plusy
• dyskretna konstrukcja 

z wyświetlaczem skierowanym w dół
• działa jako przycisk migawki aparatu
• obsługa powiadomień social media
• inteligentne powiadomienia
• programowalne alarmy wibracyjne
• wysoka jakość

Minusy
• nie jest wodoodporna
• zapięcie czasami wyrywa włosy

Cena około: 499 PLN
Strona 

dyr_k

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.razerzone.com/eu-en/store/nabu
http://www.twitter.com/dyr_k


WITHINGS GO
NIEMAL NIEWIDOCZNY TRACKER AKTYWNOŚCI

JAN URBANOWICZ

Odkąd zmieniłem tryb życia, zmieniając nawyki żywieniowe i dodając do mojego 

codziennego planu dnia sporo aktywności fizycznej, staram się na bieżąco śledzić 

postępy. Pomagają mi w tym rozmaite trackery aktywności. Pomimo to, że mam swój 

stały zestaw tego rodzaju sprzętu, to wciąż staram się mieć na uwadze nowości, jakie 

pokazują się na rynku.
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Firma Withings to chyba obok FitBita największy producent sprzętu do mierzenia aktyw-

ności i pomagającego dbać o zdrowie. Na pewno możemy do nich dołączyć jeszcze na 

przykład Garmina, ich sprzęt jest jednak raczej profesjonalny i skierowany przede wszyst-

kim do biegaczy. 

O Withings było niedawno głośno, gdyż firma została 

zakupiona przez Nokię. Ciekaw jestem, co teraz się z nią 

stanie. Na razie jednak mają ciekawe produkty i kilka 

z nich mam na stałe w domu – między innymi wagę 

i jeden z zegarków. Na co dzień używam innych trackerów 

aktywności, ostatnio jednak od oficjalnego dystrybutora 

produktów Withings, firmy Alstor, otrzymałem model Go. 

Byłem go strasznie ciekaw, choć od razu wiedziałem, że 

nie jestem w jego grupie docelowej.
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Go również sam 
rozpoznaje, czy chodzimy, 
czy biegamy i nasz rodzaj 
aktywności ukazuje się 
później w aplikacji.
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Withings Go to bardzo małe urządzenie. Wyglądem nieco przypomina FitBita Zip. Tym, co 

go wyróżnia na tle konkurencji, jest wyświetlacz E-Ink, dzięki któremu bateria mam nam 

starczyć na około osiem miesięcy. Na wyświetlaczu nie zobaczymy zbyt wielu informacji; 

jedynie liczbę zrobionych danego dnia kroków – docelową liczbę ustawiamy w aplikacji 

– która jest przedstawiana przez wypełnienie okręgu kreseczkami (nie wiem jak to inaczej 

zobrazować, lepiej spójrzcie na zdjęcie) oraz godzinę, która ukazuje się na kilka sekund po 

wciśnięciu wyświetlacza. Kolejną cechą Go jest sposób jego noszenia, co możemy czynić 

na cztery sposoby: na nadgarstku, przy pasku spodni, w kieszeni i przy kluczach. W zesta-

wie otrzymujemy opaskę na rękę i zaczep na pasek, do których możemy włożyć nasz 

tracker. Według mnie pierwszy sposób jest najgorszy i prezentuje się w najmniej ciekawy 

sposób. To chyba przez to, że opaska na nadgarstek jest niespecjalnie ładna i dla mnie 

średnio wygodna. Zapięcie przypomina trochę to ze sportowego paska do Apple Watch, 

ale jakość nie jest na pewno tak dobra. Klips do kluczy i paska to już zupełnie coś innego. 

Dzięki niemu możemy praktycznie zapomnieć, że posiadamy tracker. Ma to oczywiście 

swoje plusy, bo się na nim nie skupiamy, mnie jednak kilka razy zdarzyło się go prawie zgu-

bić, a raz nawet niemalże wrzuciłem go do pralki wraz ze spodniami.

Withings Go łączy się z aplikacją Withings.app, 

w której będziemy mogli całą naszą aktywność 

dokładnie przeanalizować. Sam tracker to nie tylko 

kroki. Go bada również sen (aby to robił, musimy go 

mieć na nadgarstku i trzeba to zaznaczyć w ustawie-

niach aplikacji), obudzi nas wibracyjnym alarmem, 

a także zmierzy aktywność podczas pływania. To 

u Withings zdecydowana zaleta i przewaga nad 

większością konkurencji. Sam nie testowałem tego 

modelu na basenie, zegarek Activité znakomicie 

sam rozpoznawał i zliczał mi przepłynięte długości 

basenu. Podejrzewam, że w tym przypadku byłoby 

podobnie. Go również sam rozpoznaje, czy cho-

dzimy, czy biegamy i nasz rodzaj aktywności uka-

zuje się później w aplikacji. Sama aplikacja obliczy 

nam również spalone kalorie.

Szukacie minimalistycznego trackera, który nie 

będzie się rzucał w oczy, nie będziecie musieli się 

Withings Go — niemal niewidoczny tracker aktywności

Sam tracker to nie tylko 
kroki. Go bada również sen 
(aby to robił, musimy go 
mieć na nadgarstku i trzeba 
to zaznaczyć w ustawieniach 
aplikacji), obudzi nas 
wibracyjnym alarmem, 
a także zmierzy aktywność 
podczas pływania. To 
u Withings zdecydowana 
zaleta i przewaga nad 
większością konkurencji.
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Withings Go             

Plusy: 
• wyświetlacz E-Ink 
• długi czas pracy na baterii 
• automatyczne rozpoznawanie rodzaju 

aktywności (marsz, bieg, pływanie) 
• analiza snu 
• różne sposoby noszenia 

i kolory uchwytów 
• małe wymiary

Minusy: 
• brak pulsometru 
• dyskusyjny wygląd 

• nie najwyższa jakość wykonania

Cena: 349 PLN

Withings Go — niemal niewidoczny tracker aktywności

przejmować żywotnością baterii ani ustawianiem 

rodzaju aktywności? Withings Go może być dla 

Was. Ma na pewno sporo zalet, choć dyskutować 

można o samym wyglądzie i jakość wykonania 

również mnie nie powaliła. Zdecydowanie jest 

to bardziej budżetowy tracker. Szkoda, że nie ma 

on pulsometru, ale z drugiej strony większość 

raczej wybierze sposób noszenia go na pasku lub 

w kieszeni, pulsometr więc i tak by się wtedy nie 

przydał. Go może być też ciekawym dodatkiem 

do ubioru, gdyż opaski i klipsy są dostępne w róż-

nych kolorach. Nie jest to sprzęt dla mnie, ale 

myślę, że znajdą się chętni na niego.

yasiek_

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/yasiek_
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GARMIN VIVOACTIVE HR

PAWEŁ HAĆ

Garmin vivoactive HR

Portfolio Garmina wyraźnie dzieliło się na zegarki sportowe oraz opaski fitness. To już 

nieaktualne stwierdzenie, bo nowa wersja vivoactive jest niesamowitą hybrydą obu 

typów urządzeń.
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Pierwsza wersja vivoactive była dość toporna, 

choć mnie jej wzornictwo odpowiadało. 

Traktowałem ten zegarek jako sprzęt zakładany 

głównie na trening, dlatego też jego wygląd 

odgrywał drugorzędną rolę, a zdecydowanie 

większe znaczenie miały walory praktyczne. 

Nie jestem zwolennikiem dotykowych interfej-

sów w zegarkach sportowych i przeszkadzał mi 

on trochę, a dotykowe, nie zaś fizyczne przy-

ciski pod ekranem, nie pomagały mi się prze-

móc. Garmin najprawdopodobniej zauważył, że 

wygląd i obsługa vivoactive wymagały poprawy, 

dlatego też nowa wersja jest zupełnie inna. Nie 

przypomina ani zegarków (ich notabene firma 

ma w portfolio mnóstwo), ani też opasek fit-

ness, ma bowiem spory ekran pasujący do 

paska. Vivoactive HR jest też znacznie grubszy 

od poprzednika, z łatwością mieszczącego się 

pod mankietem koszuli – w przypadku nowego 

modelu nie można na to liczyć. Jest za to… ład-

niejszy – to może nie do końca dobre określenie, 

ale wygląda z pewnością bardziej interesująco. 

Przypomina mocno Fitbita Charge, choć jest od 

niego grubszy i ma większy ekran, ale gumowa, 

jednolita obudowa budzi oczywiste skojarzenia. 

Vivoactive HR zapinany jest na klasyczną 

sprzączkę, co może nie wygląda nowocześnie, 

ale sprawdza się w praktyce – pasek sam się nie 

rozepnie. W urządzeniu nie zastosowano opaski 

o standardowej szerokości ani konstrukcji, ale za 

to jest  ona wymienna, a ponadto sprawia wraże-

nie bardzo trwałej. Pomimo intensywnych testów 

podczas biegów, na siłowni, rowerze i w wodzie 

nie uszkodziła się w żaden sposób. To samo tyczy 

się zresztą ekranu. 

Garmin vivoactive HR
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Do obsługi urządzenia wykorzystuje się nie tylko dotykowy wyświe-

tlacz, ale też dwa podłużne przyciski pod ekranem – fizyczne 

i o dobrze wyczuwalnym skoku. Na spodzie znalazł się natomiast 

czujnik tętna Elevate oraz złącze ładowania (ponownie Garmin zde-

cydował się na inny układ pinów, co wymusiło stworzenie komplet-

nie nowej ładowarki).

Vivoactive HR ma wiele trybów treningu, a wodoszczelność do 

5 ATM pozwala na stosowanie go podczas pływania. Najczęściej 

wykorzystywałem zegarek przy bieganiu, ale zdarzało mi się 

też z nim pływać, jeździć rowerem, a także nosić go na co dzień zamiast Apple Watcha. 

Wbudowany moduł GPS jest dokładny, złapanie sygnału zajmuje od około 20 sekund przy 

bezchmurnym niebie do nawet minuty, gdy podczas złej pogody znajdujemy się między 

budynkami. Ekran urządzenia jest w pełni konfigurowalny i może pokazywać do trzech 

informacji jednocześnie. Pomiędzy ekranami danych przełączamy się za pomocą gestów 

bądź zmieniają się one automatycznie – pierwsza opcja działa całkiem nieźle, ale biega-

jąc w zimie w rękawiczkach, dotyk może stanowić barierę nie do przeskoczenia. Wachlarz 

dostępnych informacji jest bardzo szeroki: od przebytego dystansu, czasu trwania treningu 

czy aktualnej godziny, przez tempo średnie i bieżące, po spalane kalorie i strefę tętna. 

Czujnik wykorzystuje technologię Elevate, znaną z innych zegarków Garmina (ma go mię-

dzy innymi fenix 3 HR) i jest całkiem dokładny, o ile nie używamy go w wodzie. Prawidłowo 

pokazuje bieżące tętno oraz tętno spoczynkowe, a skokowe wartości, które najprawdopo-

dobniej zostały źle zmierzone, nie są uwzględniane w podsumowaniu (zegarek pokazał 

mi podczas biegu znacznie zawyżony wynik, który nie pojawił się na żadnym wykre-

sie). Całkiem przydatną opcją jest tworzenie nowego trybu treningu z poziomu zegarka 

– możemy przypisać mu kolor oraz określić, czy ma korzystać z GPS, a także ustawić dla 

niego indywidualne pola danych.

Urządzenia fitness już nie mogą się obyć bez funk-

cji smart i nie inaczej jest w przypadku vivoac-

tive HR. Nie dość, że komunikuje się z telefonem 

i umożliwia odbieranie powiadomień (w bardzo 

uproszczony sposób i bez interakcji), to ma też kon-

figurowalne widżety i tarcze zegara. Dodatkowe 

oprogramowanie można też pobrać z platformy 

Connect IQ, z którą zegarek jest kompatybilny. 

Garmin vivoactive HR

Dodano w nim opcję 
automatycznego 
wykrywania 
aktywności fizycznej 
nazwaną Move IQ.

Na podstawie tętna wylicza 
się spalanie kalorii, vivoactive 
HR jest więc dokładniejszy 
niż opaski pozbawione 
czujnika Elevate.
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Apple Watch przyzwyczaił mnie do rozbudowa-

nych funkcji smart i dużej integracji z telefonem, 

vivoactive HR oferuje ją jedynie w ograniczonym 

zakresie, ale nie oznacza to, że nie sprawdza się 

w roli inteligentnego zegarka. Bardzo przydaje się 

choćby widżet pogody czy ostatnich aktywności, 

jest też podsumowanie dnia i wykres tętna – to 

zdecydowanie urządzenie nastawione na osoby 

aktywne fizycznie. Co więcej, dodano w nim 

opcję automatycznego wykrywania aktywności 

fizycznej nazwaną Move IQ. Działa ona jednak 

w sposób, którego można nawet nie zauważyć. 

Urządzenie wykrywa bowiem trening, ale nie 

sygnalizuje tego, aktywność musi też trwać nie-

przerwanie przez przynajmniej 10 minut. Jeśli pla-

nujemy na przykład jazdę rowerem, to musimy 

włączyć odpowiedni tryb, w przeciwnym razie 

nie będziemy mieli podglądu bieżących danych 

treningu. Dane są zapisywane jedynie w aplika-

cji na smartfonie i wcale nie jest łatwo do nich 

trafić – są widoczne tylko z poziomu kalenda-

rza. Z bólem przyznaję, że Move IQ traktowałem 

tylko jako ciekawostkę, która nijak nie przyciągnie 

klientów – Garmin nie jest w stanie odpowied-

nio pokazać tej funkcji, choćby przez dodanie jej 

panelu do ekranu głównego aplikacji na smart-

fony. Szkoda, bo działa naprawdę dobrze i w przy-

padku biegów czy orbitreka pokazuje właściwy 

tryb aktywności.

Pomimo dotykowego interfejsu i słabego wyeks-

ponowania automatycznie wykrywanych aktyw-

ności, zegarek vivoactive HR mógłby zastąpić mi 

zarówno opaskę fitness, jak i sprzęt pomiarowy 

podczas treningów. Pomimo grubej obudowy 

jest bardzo wygodny i zdecydowanie mniejszy 

Garmin vivoactive HR
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od fenixa 3, którego nosiłem na co dzień. Nieszczególnie przypadł mi do gustu jego ekran, 

charakteryzujący się słabym nasyceniem kolorów i kiepskim, niebieskawym podświetleniem. 

Nie działa ono automatycznie, tak jak w fenixach, co może nie jest problemem podczas tre-

ningu, ale podczas używania jako zegarek czuć jego brak. O dziwo, podczas treningu nie 

przeszkadzała mi obsługa dotykiem. Przeniesienie przycisków na przedni panel okazało się 

doskonałym pomysłem, zdecydowanie łatwiej je teraz obsługiwać. Interfejs też jest całkiem 

niezły, nie bazuje na szczęście na wielopoziomowych menu, a przy tym zachowuje intuicyj-

ność. W pionie przewijamy kolejne widżety lub ekrany treningu, natomiast w poziomie prze-

chodzimy do kolejnych menu – prościej się nie da. Garmin nie poprawił niestety wibracji, ta 

wciąż jest głośna i mocna. O ile podczas treningu to zaleta, to przy dużej ilości powiadomień 

zwyczajnie irytuje. 

W vivoactive HR nowością jest też… HR, czyli pomiar tętna. Jest prowadzony w niewielkich 

interwałach przez cały czas, a na zegarku możemy podejrzeć wykres z ostatnich czterech 

godzin. Do telefonu trafiają natomiast wszystkie zebrane dane i tam też można je znaleźć. 

Na podstawie tętna wylicza się spalanie kalorii, vivoactive HR jest więc dokładniejszy niż 

opaski pozbawione czujnika Elevate. Urządzenie nie zużywa przy tym przesadnie dużo ener-

gii – przy trzech godzinnych treningach w tygodniu i codziennym noszeniu (wliczając w to 

monitorowanie snu w nocy) bateria starczała na niecały tydzień (sprzęt odłączony od łado-

wania w poniedziałek rano, padał w niedzielę po południu).

Garmin przyzwyczaił nas do ewolucji – każda z aktualizacji istniejących linii produktów 

wprowadzała wiele poprawek, ale te dotyczyły przede wszystkim funkcji, wzornictwo pozo-

stawało natomiast mniej więcej takie samo. Tym razem firma postąpiła zupełnie inaczej 

i przeistoczyła vivoactive w hybrydę prostego zegarka multisportowego i opaski fitness. 

Wyszło to zaskakująco dobrze, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmiemy cenę i oferowane 

możliwości. Wbudowany moduł 

GPS, integracja z Garmin Connect 

i Connect IQ, stały pomiar aktyw-

ności i bardzo dobra bateria czynią 

vivoactive HR bardzo atrakcyjnym 

urządzeniem, szczególnie dla nie-

zdecydowanych osób, które okazjo-

nalnie uprawiają różne sporty.

Garmin vivoactive HR         

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 4,5/6

• Wydajność: 5/6

Cena: około 1200 PLN

Garmin vivoactive HR

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac


NIKON D500
– SUBIEKTYWNE SPOJRZENIE

NAPOLEON BRYL

Nikon, wprowadzając D500, zamieszał nie tylko w swoim portfolio aparatów, ale na całym 

rynku. Mam na myśli model z matrycą APS-C, deklasujący niektórymi funkcjami aparaty 

pełnoklatkowe. Precyzyjnych, porównawczych recenzji jest dużo. Pominę z tego powodu 

większość tabelek z parametrami. Patrzę na D500 perspektywy użytkownika Nikona od 

siedemnastu lat, który po małym romansie z Canonem, wrócił do macierzy.
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Pierwsze wrażenie
Nie powinienem być zaskoczony, znając recenzje i opisy tych, którzy mieli D500 w rękach 

przede mną, a jednak trochę kiwam głową ze zdziwienia. Korpus aparatu ze szkieletem 

wykonanym ze stopu magnezu i włókien węglowych wraz z uszczelnieniem przycisków, 

pokręteł i połączeń jest konstrukcją, która może się równać tylko z flagowym pełnoklatko-

wym modelem D5. Korpus D500 (860 g) jest nieco lżejszy od D810 (980 g). Mniej, ale nie na 

tyle, żeby mieć wrażenie trzymania plastikowej zabawki w ręku. Nie mam zaufania do zbyt 

lekkich aparatów, pracowałem chętnie na F4, które ważyło 1200 g. D500 jest w mojej opinii 

na granicy „lekkości”, ale do prywatnego wykorzystania może być zbyt ciężki. Weźcie to 

pod uwagę i zanim zdecydujecie się na ten aparat, pobawcie się w ciężarowca. 

Mimo swojej wagi aparat, dzięki poziomemu układowi baterii, ma wygodny i głęboki 

chwyt – bardzo dobrze leży w dłoni. Na pewno lepiej niż jego poprzednik, D300s, oraz 

starszy brat D750. Z istotnych nowości warto wspomnieć, że Nikon zrezygnował z wbu-

dowanej lampy błyskowej, aż się chce zakrzyknąć „w końcu!”. W tej klasie aparatów „świe-

cidełko”, jakim jest maleńka lampa, to absolutnie zbędny dodatek obniżający szczelność 

korpusu i element, który można łatwo mechanicznie uszkodzić. W używanych przeze mnie 

na co dzień D800/810 chyba raz jej użyłem - jako wyzwalacza lamp studyjnych. 

Żeby nie było tak różowo 

– to znaczy żółto – to na kor-

pusie jest pewna drobnostka, 

która może mocno zdener-

wować. Otóż w stosunku 

do D800/810 zamieniono 

miejscami przyciski trybu 

pracy Mode z ISO. Dokładnie 

przyciski są w tych samych 

miejscach, tylko zamieniono 

im funkcje! Posługuję się 

aparatem bezwzrokowo, 

nie licząc patrzenia w wizjer 

– bo trudno układać palce 

na przyciskach, robiąc jedno-

cześnie zdjęcie. Przeniesienie 

Mode na lewą stronę kor-
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pusu jest strzałem w oko. Dla fotografów pragnących kupić D500 jako drugi korpus będzie 

to bardzo dużą niewygodą, ale dla amatorów, dla których ma to być pierwszy korpus – to 

kwestia zmiany nawyku. Tej zmiany nie rekompensuje podświetlanie wszystkich przyci-

sków wprowadzone chyba po to, żeby się nie mylić po ciemku, robiąc zdjęcia na koncercie 

czy w lesie, polując na dzikiego zwierza. A wyobrażam sobie, że tak właśnie mógłby być 

ten aparat wykorzystywany.

Część właściwa – zdjęcia
Jak można przeczytać w specyfikacji i wszystkich możliwych recenzjach D500 ma matrycę 

APS-C, 21MP z ISO 100-51200 rozszerzalnym programowo do 1640000. Producent zrezygno-

wał z wyścigu za ilością megapixeli, co mu się bardzo chwali. 21 wydaje się optymalne przy 

tej wielkości matrycy. Pozwala uzyskać zdjęcia o dużej liczbie detali, a nawet je kadrować 

w postprodukcji, nie produkując zbyt dużych plików. NEF (RAW) zajmuje około 25 MB, dla 

porównania D800/810 przy 36 MP daje pliki około 45 MB. Oczywiście porównywanie obra-

zowania pełnoklatkowych D800/810 byłoby niesprawiedliwe dla D500, ale tylko trochę nie-

sprawiedliwe i na pierwszy rzut oka. Mniejszy brat bowiem dość mocno depcze po piętach 

(to znaczy pixelach) większemu rodzeństwu. W słabym świetle i przy wysokich ustawie-

niach ISO jest wiodący w swojej klasie, co przy zwiększonej prędkości 10 kl/s z buforem do 

200 zdjęć jest bardzo dobrym osiągnięciem. Jeżeli dodamy do tego 153 punkty autofokus, 

w tym 99 krzyżowych pokrywających niemal cały kadr, otrzymujemy potwora przeznaczo-

Nikon D500 – subiektywne spojrzenie
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nego do zdjęć akcji, wprost wymarzonego dla fotoreporterów sportowych i fotografów 

przyrody. 

Niestety nie ubiegałem się o akredytację prasową na EURO 2016, nie miałem więc okazji 

sprawdzić w warunkach bojowych AF w trybie śledzenia 3D połączonych z 10 kl/s. Spacer 

po Warszawie i dwa fotoreportaże musiały wystarczyć. Szybkostrzelność robi wrażenie, 

choć nie jestem fotografem, dla którego jest to najważniejsza funkcja. Wręcz przeciw-

nie, zbyt długo myślę, zanim nacisnę spust migawki. Przez trzy lata nabiłem na liczniku 

D800 lekko ponad 14 tysięcy zdjęć, a ten aparat wyciąga raptem 4 kl/s. Na wyścigach 

samochodowych, lub pokazach lotniczych przydałoby się troszkę więcej – i właśnie D500 

to daje. Wysokie ISO i rozpiętość tonalna to co innego. W warunkach reporterskich nie 

przepadam za używaniem lampy błyskowej, chyba że naprawdę jest taka konieczność ze 

względu na mieszane źródła światła i wariujący z tego powodu balans bieli. D500 ze swoją 

czułością w trudnych warunkach oświetleniowych sprawuje się bardzo dobrze. ISO na 

poziomie 6400 jest używalne bez odszumiania, przy 12800 trzeba już poruszyć suwakiem 

w Lightroom, ale nie wpływa to zbyt negatywnie na jakość obrazu. Czułości powyżej są 

dla mnie tylko ściganiem się na parametry. Jeżeli kogoś interesują, odpowiednie wykresy 

i pliki porównawcze są dostępne w internecie.

Po pierwszych kilku zdjęciach miałem wrażenie, że zdjęcia są lekko prześwietlone, dopiero 

zerknięcie na histogram po zgraniu do komputera uświadomiło mi, że tak działa podgląd 

na wyświetlaczu, na domyślnych ustawieniach – podnosi delikatnie jasność i kontrast 

w porównaniu do D800, do którego jestem przyzwyczajony. To wrażenie towarzyszyło 

Nikon D500 – subiektywne spojrzenie
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mi przez cały okres testowania D500. Kolorystyka minimalnie uciekająca w czerwienie 

wymagała innej obróbki – znowu porównując do D800. To, oczywiście, moje subiektywne 

odczucia wynikające z przyzwyczajenia oraz – ciągle podkreślam – trochę niesprawiedli-

wego porównania recenzowanego modelu Nikona do pełnoklatkowych D800/810.

Dodatkek – filmowanie
Zdradziłem Nikona kilka lat temu z Canonem - z powodu braku filmowania w D700. 

Wróciłem, gdy ta opcja pojawiła się w D800. D500 jest pierwszym aparatem Nikona fil-

mującym powyżej Full HD, w rozdzielczości 4K (3840 x 2160). Obraz na karcie pamięci jest 

zapisywany w H264 z bitrate 110 Mb/s; na wyjściu HDMI otrzymujemy obraz nieskompreso-

wany. Czas na kolejne trochę niesprawiedliwe porównanie. Miałem okazję porównać zapis 

video 4K D500 z kamerą Sony FDR-AX100. Zapis z kamery ma mniejszy bitrate, 60 Mb/s, 

co się przekłada na większą kompresję i da się dostrzec w ostrości szczegółów. Niestety 

aparat traci przewagę wyższej ostrości, rejestrując mniej szczegółów w światłach. Obraz 

prosto z „puszki” wypada korzystniej dla D500 – ostrzejszy i silniej kontrastowy jest atrak-

cyjniejszy dla oglądającego. Dość wysoki bitrate pozwala również na trochę swobody 

w postprodukcji. Ciekawe, czy pojawi się alternatywny firmware, taki jak Magic Lantern 

dla Canona pozwalający nagrywać video w RAW? Dużym minusem przy filmowaniu w 4K 

jest crop, mnożnik 1.5x APS-C, przy filmowaniu zwiększa się do 2.25x stosunku do pełnej 

klatki, co po przeliczeniu znaczy tyle, że ogniskowa 16 mm da nam ekwiwalent pola widze-

nia 36 mm dla pełnej klatki. Ogranicza to zakres ogniskowych do filmowania i zmusza do 

zaopatrzenia się w drogie ultraszerokie obiektywy. 

Traktuję jednak funkcję filmowania jako dodatek, a nie główną funkcjonalność – w końcu 

to jest aparat fotograficzny z funkcją filmowania, a nie kamera z funkcją fotografowania. 

Odnoszę wrażenie, że video nie jest priorytetową funkcjonalnością dla Nikona. Producent 

zwiększa te możliwości w nowszych konstrukcjach tylko po to, żeby nie być za bardzo 
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w tyle za konkurencją. Skupia się zaś raczej na podstawowej funkcji aparatu, czyli robieniu 

zdjęć. Co wychodzi mu bardzo dobrze.

Trudno zaklasyfikować D500 w standardowy sposób, matryca APS-C pozostawia go 

w grupie amatorskiej-półprofesjonalnej, ale faktycznie tworzy on nową klasę dzięki roz-

budowanym pozostałym funkcjonalnościom. Nikon zrobił aparat pod wieloma wzglę-

dami przeganiający pełnoklatkowe konstrukcje, zarówno swoje, jak i konkurencji. Jest to 

konstrukcja dla wszystkich fotografujących akcję i fotografujących w akcji. Model zyskał 

solidne opakowanie mocnych parametrów mądrze wykorzystujące zalety mniejszej 

matrycy. Mnożnik ogniskowych umożliwia użycie lżejszych, krótszych i tańszych teleobiek-

tywów. Uzyskany obraz jest świetnej jakości. Chyba po raz pierwszy decydując się na apa-

rat z APS-C nie musimy iść na kompromis jakościowy. Oczywiście plastyka obrazu będzie 

inna niż w pełnej klatce, ale to nie znaczy, że gorsza. 

Chciałbym w następcy D810 dostać AF z D500 i jego wytrzymały korpus. Szybkostrzelność 

nie jest mi potrzebna, ale za podniesienie z 5 kl/s bym się nie obraził. Jestem uzależ-

niony od pełnej klatki, to taka moja przypadłość z czasów aparatów analogowych i pracy 

jeszcze na średnim formacie. Nie mogę się do końca przekonać do APS-C w fotografii. 

Mimo to, jeżeli miałbym się zająć fotografią akcji, to wybór padłby na D500. Nowy model 

Nikona, szybki w celowaniu i strzelaniu, odporny na trudne warunki zewnętrzne będzie 

doskonałym kompanem dla pragnących uwiecznić na żywo najlepsze bramki na Euro 

2016 czy sportowe akcje potomstwa. Warto w taki sprzęt zainwestować, bo odwdzięczy się 

w rękach sprawnego amatora. 

napoleonbryl

Nikon D500 – subiektywne spojrzenie
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RECENZJA FUJI INSTAX 
SHARE SP-2

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja Fuji Instax SHARE SP-2

Zawsze fascynowały mnie Polaroidy – te aparaty, które, jak byłem młodszy, wypluwały 

z siebie. Mój tata fotografował wtedy Olympusem OM-2 i wyśmiewał tę technologię, ale było 

coś magicznego w tym, że robiło się zdjęcie i po paru minutach odbitka była gotowa. Nie 

ukrywam, że fascynowało mnie również to, jak ona się „wywoływała” na naszych oczach.
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Dzisiaj podobnych rozwiązań jest kilka na rynku, 

ale chyba najbardziej dojrzałą ofertę ma Fuji 

w serii Instax, która składa się z aparatów i dru-

karek. Te pierwsze żywo przypominają Polaroidy 

i są dostępne w kilku różniących się między 

sobą modelach. Te drugie są oferowane jako 

model starszy (SP-1) i nowszy (testowany tutaj 

SP-2). Każdy Instax – aparat i drukarka – korzysta 

z tego samego Fuji Instax mini Color Film. Jest 

on dostarczany w plastikowym pudełku, które 

wkłada się do aparatu lub drukarki i wystarcza 

na dziesięć odbitek w rozmiarze 86 x 54 milime-

trów (sam obraz zajmuje na nim powierzchnię 

62 x 46 mm). Wizualnie są bardzo małe – szkoda, 

że SP-2 nie potrafi wykorzystać filmu Instax Wide 

300, o wymiarach 108 x 86 milimetrów (obraz zaj-

muje na nim 99 x 62 mm).

Instax Share SP-2
Drukarka ma tę przewagę nad aparatami Instax, 

że potrafi wydrukować zdjęcia z naszych smart-

fonów czy aparatów, niezależnie od ich rodzaju. 

Wystarczy mieć urządzenie z Androidem lub iOS-

-em i dostępem do zdjęć, które chcemy utrwalić 

na filmie – iCloud Photo Library spisuje się tutaj 

wzorowo (jedynym warunkiem jest wcześniejsze 

upewnienie się, jeśli korzystamy z opcji „Optimise 

Storage”, że zdjęcie w pełnej rozdzielczości 

zostało pobrane na urządzenie).

Sam sprzęt to niewielki plastikowy „klocek” o wymiarach kilku iPhone’ów 6S Plus położo-

nych na sobie (89,5 x 131,8 x 40 mm). Z przodu ma rząd diod i wąski otwór, z którego wycho-

dzą zdjęcia. Z boku znajduje się port microUSB służący do ładowania SP-2 z dowolnej 

ładowarki USB i… to wszystko! Drukarka jest prosta do bólu, a jakość jej wykonania jest wię-

cej niż wystarczająca – nie miałem do niej pod tym względem żadnych zastrzeżeń. Można 

otworzyć klapkę, aby wyciągnąć lub włożyć wspomniany Instax mini Color Film. Niestety 

Drukarka ma tę przewagę nad 
aparatami Instax, że potrafi 
wydrukować zdjęcia z naszych 
smartfonów czy aparatów, 
niezależnie od ich rodzaju.

Recenzja Fuji Instax SHARE SP-2
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tani on nie jest – 20 odbitek kosztuje około 60 złotych. Sama drukarka ma kosztować około 

200 dolarów (poprzednik SP-1 w Polsce kosztuje 549 złotych) – niestety nie otrzymałem od 

Fuji oficjalnego stanowiska na temat planowanej ceny SRP w Polsce.

Aplikacja
Aby cokolwiek wydrukować, musimy najpierw podłączyć się do drukarki. Wystarczy wejść 

do wyboru sieci Wi-Fi na smartfonie lub tablecie i wybrać z listy Instaxa. Następnie pozostaje 

uruchomienie aplikacji Instax SHARE [iOS / Android], wybranie zdjęcia, a dziesięć sekund 

później odbitka wysunie się ze szczeliny drukarki. Ciekawostką jest to, że dostajemy białe 

zdjęcie, które potrzebuje kilku minut, aby się „wybarwić”. Program dodatkowo umożliwia 

stosowanie filtrów, dodawanie podpisów, korektę 

kolorystyczną zdjęć i więcej, ale po wstępnych 

testach doszedłem do wniosku, że warto korzy-

stać z dwóch trybów. Jeśli macie zdjęcie, które jest 

prawidłowo naświetlone, to możecie je śmiało 

drukować bez żadnych zmian, a dla tych, które są 

bez obróbki, polecam zastosowanie trybu auto-

matyczno-inteligentnego – wyniki są zaskakująco 

dobre. Niestety interfejs użytkownika samej aplika-

cji wymaga ogromnych poprawek – jest po prostu 

Recenzja Fuji Instax SHARE SP-2

Sam sprzęt to niewielki 
plastikowy „klocek” 
o wymiarach kilku 
iPhone’ów 6S Plus 
położonych na sobie
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słaby. W praktyce, biorąc pod uwagę, że spędza się w nim kilkanaście sekund, to nie prze-

szkadza, ale skoro hardware jest atrakcyjny, to miłe byłoby korzystanie z ładnego i intuicyj-

nego oprogramowania.

Czy to naprawdę potrzebne?
Gdyby SP-2 kosztowało około 500 złotych, to prawdopodobnie nie zastanawiałbym się i go 

kupił. To może być świetna zabawa na imprezach wszelkiego typu, gdzie każdy uczestnik 

może wydrukować jakiekolwiek zdjęcie, które potem weźmie do domu i powiesi na lodówce 

lub włoży do albumu (tak, są ludzie, którzy nadal z nich korzystają). Gdyby jeszcze SP-2 korzy-

stał z większego Instax Wide 300, to już w ogóle nie miałbym wątpliwości… Tymczasem wpi-

suję go na listę gadżetów, które chciałbym mieć, ale które nie wiem, czy kupię.

Premiera SP-2 spodziewana jest na 

wrzesień 2016.

Recenzja Fuji Instax SHARE SP-2

Fuji Instax SHARE SP-2          

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 6/6

Dane techniczne:
• Producent: Fujifilm

• Model: Instax SHARE SP-2

• Kolory: srebrny, złoty

• Cena: 199 USD

• Cena Instax mini Color Film: 
60 PLN za 20 odbitek

• Wymiary: 89,5 x 131,8 x 40 mm

• Waga: 250 g

• Wymiar odbitki: 86 x 54 mm

• Wymiar zdjęcia na odbitce: 62 x 46 mm

• Wspierane formaty zdjęć: JPG, PNG

• Złącza: microUSB (ładowanie)

• Łączność: Wi-Fi

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n
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SAMSUNG GALAXY S7 EDGE 
– KRÓL JEST WYKRZYWIONY

Samsung Galaxy S7 Edge – król jest wykrzywiony
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Zauważyłem, że każdy tekst o produktach konkurencji Apple, jaki pojawia się w tym maga-

zynie, spotyka się z falą krytyki. Podawana w wątpliwość jest nasza wiarygodność poprzez 

liczne sugestie, że „się sprzedaliśmy”. Naturalnie nie mogłem przejść obok tego obojętnie, 

dlatego z uśmiechem na twarzy otworzyłem drzwi kurierowi, który w rękach trzymał dużą 

walizkę z napisem „Samsung”. Był w niej najnowszy Galaxy S7 Edge wraz z kompletem akce-

soriów. Po prawie trzech tygodniach razem zabrałem 

się za spisanie moich wrażeń w tej recenzji. Obok Worda 

mam otworzone Safari z podglądem stanu mojego 

konta. Wiecie, na wypadek, gdyby te pieniądze od 

Samsunga faktycznie przyszły.

Jeżeli jesteście stałymi czytelnikami iMaga, to mogli-

ście zauważyć, że co rok chętnie sięgam po flagowiec 

Koreańczyków. Lubię wiedzieć, co słychać po drugiej 

stronie nadgryzionej barykady. I za każdym razem 

jestem coraz bardziej zaskoczony. Ba, w zeszłym roku 

jedyną rzeczą, do której mogłem się przyczepić   

Samsung Galaxy S7 Edge – król jest wykrzywiony

Galaxy tym samym wybija 
się na absolutny szczyt 
elegancji, przywodząc na 
myśl dopasowany garnitur, 
wstrząśnięte Martini, Waltera PPK 
i ciemnoszarego Aston Martina.



w „es-szóstce”, był brak iOS, a co za tym idzie 

– brak moich ulubionych aplikacji. S7 ma być 

jeszcze lepszy od swojego poprzednika. Jako że 

nie mam problemów ze spoilerami, to napiszę 

to od razu. Tak, S7 jest lepszy od poprzednika. 

I nie, pieniądze od Samsunga nie pojawiły się 

na koncie. 

Trzymając telefon w ręce, łatwo odnieść wra-

żenie, że jest to raczej ewolucja niż rewolucja. 

Wspaniały design wykorzystujący metalową 

ramkę i dwie tafle szkła (o nich jeszcze za chwilę) 

wprost zachwyca, zarówno zmysł wzroku, jak 

i dotyku. Do mnie trafiła wersja złota, ale zde-

cydowanie skusiłbym się na wariant czarny 

– wygląda fenomenalnie. Gdy ekran jest wyłą-

czony, panel zlewa się z obudową w tym samym 

kolorze, co sprawia, że nie widać, gdzie się 

zaczyna, a gdzie kończy. Podobne złudzenie 

Apple wykorzystuje w swoim Watchu. Galaxy 

tym samym wybija się na absolutny szczyt 

elegancji, przywodząc na myśl dopasowany 

garnitur, wstrząśnięte Martini, Waltera PPK 

i ciemnoszarego Aston Martina.

Mało tego, mój S7 był powykrzywiany. W prze-

ciwieństwie do Apple Samsung zrobił to 

specjalnie. Tylny panel szkła jest zagięty na 

krawędziach, żeby telefon lepiej leżał w ręce. 

Z kolei przedni zawija się razem z wyświetla-

czem. Naliczyłem trzy zalety takiego rozwiąza-

nia. Po pierwsze, S7 Edge mimo 5,5-calowego 

wyświetlacza jest zauważalnie mniejszy od 

nieporęcznego 6S Plusa. Ani przez moment 

nie tęskniłem za notorycznie używaną funkcją 

Reachability z iOS, ponieważ wszędzie dosię-
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gałem bez problemu. Zauważyłem też, że wiele aplikacji zostawia marginesy po bokach, 

udziwnienia więc nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu. Po drugie, zagięty ekran 

przenosi Cię co najmniej do roku 2024, kiedy to mamy latające samochody, samopodgrze-

wające jedzenie, a Twitter pozwala na edycję wpisów. Aż wreszcie mamy specjalne panele 

wysuwane od krawędzi. Są panele z ulubionymi kontaktami, aplikacjami, akcjami, wiado-

mościami, pogodą, linijką i wiele, wiele więcej. Kompletnie nieprzydatne i głupie. Chyba że 

chcesz coś zmierzyć.

Skoro jesteśmy przy obudowie, to musimy porozmawiać o jednej potencjalnej wadzie. 

Wytrzymałość. Szkło jest bardzo delikatnym materiałem. Nie rzucałem telefonem, ale też 

nie dmuchałem na niego przy każdej okazji. Już po wyjęciu z pudełka S7 był bardzo poryso-

wany. W trakcie moich testów nie pojawiło się na nim więcej rys. Muszę jednak przyznać, że 

dawno nie widziałem tak zaniedbanego sprzętu, a przecież codziennie widzę swój telefon.

A jaka jest reszta S7 Edge? Dosyć normalna. Telefon jest szybki. Bardzo szybki. Udało mi się 

policzyć, ile razy musiałem na niego czekać. Zero. Wydaje mi się, że jest to standard jak na 

dzisiejszego flagowca. Podobnie z aparatem. Wymiata. W poprzednim iMagu znajdziecie 

fotograficzną recenzję S7; Edge ma dokładnie ten sam moduł. Bateria wytrzyma od rana do 

wieczora. To również standard. A, bonus! Samsung wspiera technologię szybkiego łado-

wania bezprzewodowo. Gdy do mierzenia czasu ładowania iPhone’a zazwyczaj używa się 

kalendarza, S7 załatwia sprawę błyskawicznie i to bez wpinania w niego jakichkolwiek kabli. 

Świetna robota, Sammy! Zabrakło mi tylko portu USB-C. Wtedy byłby „pełen komplet”. 

Wspomniałem, że S7 przyszedł do mnie w walizce. 

Oprócz telefonu była tam garść akcesoriów: Gear S2, 

okulary Gear VR i słuchawki Level On. Zacznę od tych 

ostatnich. Moje laickie ucho mówi, że grają świetnie. 

Moja geekowska dusza docenia użycie Bluetooth 

i NFC (czyli żeby odtwarzać muzykę z S7 wystar-

czyło pacnąć telefonem w obudowę). Ja z przyszłości 

doceniam ANC, dzięki któremu nie trzeba podbi-

jać głośności, by słyszeć cokolwiek, jadąc metrem 

czy pociągiem. Są też zaskakująco wygodne jak na 

słuchawki nauszne. Słowem: polecam. Chociaż nie 

wiem, czy moje słowa się liczą, bo na słuchawkach to 

ja się znam jak Chris Evans na samochodach.

Samsung Galaxy S7 Edge – król jest wykrzywiony

Gdy do mierzenia 
czasu ładowania 
iPhone’a zazwyczaj używa 
się kalendarza, S7 załatwia 
sprawę błyskawicznie i to 
bez wpinania w niego 
jakichkolwiek kabli. Świetna 
robota, Sammy!



Zupełnie inaczej wygląda sprawa z tym ich nowym zegarkiem. Rozpływałem się nad nim 

podczas targów IFA, cieszyłem się więc, że w końcu mogłem spędzić z nim trochę czasu sam 

na sam. Powiem tak: Cupertino, kupcie Gear S2 i postawcie go sobie za cel. Ten smartwatch 

działa jeszcze szybciej niż S7. Tapnięcie, reakcja. Mamy więc drugi w tym tekście produkt 

Samsunga, który nie laguje. Jeszcze dwa lata temu to zdanie byłoby śmieszniejsze niż dwa 

psy na bieżni ćwiczące w rytm „Eye of the Tiger”. Nawigacja po interfejsie zegarka odbywa 

się przy użyciu obracanego pierścienia. Dzięki rozmiarowi jest znacznie wygodniejszy od 

drobnego Digital Crown. Rzucam okiem na konto, pieniędzy od Samsunga ciągle nie ma. 

Jedyne, do czego mogę się przyczepić w przypadku Gear S2 to przerażająco mała liczba 

aplikacji i fakt, że sam zegarek jest trochę niewygodny. O ile to pierwsze może się zmienić 

w przyszłości, to z drugim raczej nic nie zrobimy. Po prostu nie mogłem go ułożyć na ręce 

tak, aby był luźny, ale jednocześnie nie wpadał pod moją bransoletkę. Może mam dziwne 

ręce. Całe szczęście te dwa potencjalne problemy możecie sprawdzić przed zakupem. Nie 

sprawdzicie za to baterii, która pozwala na nawet trzy dni pracy. Weekend bez ładowarki do 

zegarka? Brzmi jak przyszłość! Albo przeszłość. Zależy, kto pyta.
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Przyznaję się bez bicia, że za mało czasu spędziłem z okularami VR. To była niespodzianka 

od Samsunga (pieniądze ciągle nie przyszły), ale trochę pobawiłem się nimi. Dostrzegam 

w tym potencjał. Nie jestem graczem, ale widzimy, że cyfrowa rozrywka idzie właśnie w kie-

runku wirtualnej rzeczywistości. Czekam, aż będę mógł usiąść na kanapie, założyć takie 

okulary i przejechać się po swoim ulubionym Laguna Seca (tor wyścigowy w Kalifornii) bez 

wychodzenia z domu. Gear VR daje namiastkę tego. 

Ale wróćmy do głównego bohatera. Gdy go używałem, przypomniał mi się Galaxy Note 

Edge, którego recenzowałem prawie dwa lata temu. Był to pierwszy wykrzywiony Samsung 

i po tygodniu z nim miałem ochotę kupić pociąg, postawić go na torach, a następnie po nim 

przejechać. Dzisiaj jego bezpośrednim następcą jest prawdopodobnie najlepszy telefon na 

świecie, czyli S7 Edge. Jest śliczny, szybki, ma świetny aparat i baterię, jest wodoodporny 

i napchany nowymi rozwiązaniami technologicznymi. W przeciwieństwie do starszych urzą-

dzeń tego producenta, wszystko, co znajdziecie w S7 Edge po prostu ma sens. Nic nie jest 

tutaj przez przypadek albo „bo może się przyjmie”. To pokazuje mi, jak bardzo Samsung 

dorósł. Jeśli nie przeszkadza Wam wysoka cena czy brak iOS, nie widzę powodów, dla któ-

rych mielibyście kupić dzisiaj cokolwiek innego. 

Samsung Galaxy S7   
Edge                   

Zalety:
• wygląd
• wykrzywiony ekran 

rzuca na kolana
• absolutnie bezbłędne podzespoły
• wspominałem już o wyglądzie?

Wady:
• potencjalnie łatwa do 

zarysowania obudowa
• cena

Cena: 3599PLN

Samsung Galaxy S7 Edge – król jest wykrzywiony

mikeyziel

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/mikeyziel
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NETATMO WELCOME + TAGS

NORBERT CAŁA

Netatmo Welcome + TAGS

Jedną z moich ulubionych firm produkujących elektroniczne gadżety jest Netatmo. 

Powodów jest kilka. Pierwszy to taki, że są producentami mojej ulubionej stacji 

pogodowej Netatmo Weather, drugi zaś, że są firmą z Francji, a nie USA – włącza mi 

się patriotyzm europejski. Produktów Netatmo przetestowałem już wiele, ale do tej 

pory nie miałem styczności z ich kamerką o nazwie Welcome oraz dodatkami, czyli 

modułami Netatmo TAGS.
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Kamera Welcome jest dostępna na rynku 

od jakiegoś czasu, ale TAGS to współpra-

cująca z nią nowość. Całość, czyli kamerę 

oraz moduły TAGS, możemy skonfiguro-

wać za pomocą aplikacji dla iOS i Androida 

oraz na stronie www. Niestety przez www 

nie ma tak wielu możliwości, co za pośred-

nictwem aplikacji mobilnej, ale to dla 

większości osób to nie problem – nie znam 

nikogo, kto by się zdecydował na zakup 

Netatmo Welcome nie mając smartfona.

Jeśli kiedyś widzieliście stację pogodową 

Netatmo, to od razu dostrzeżecie podo-

bieństwa do kamery Welcome. To iden-

tycznych rozmiarów walec, z tym że stacja 

pogodowa ma kolor srebrny, a kamera 

– złoty. Jedna i druga jest wielkości maków 

już skręconych, ale jeszcze przed pocię-

ciem w restauracji sushi, tyle że wykonano 

ją z aluminium, a nie nori.
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Przeznaczeniem kamery jest moni-

toring naszego domu lub mieszkania 

i detekcja zdarzeń, które mogą być 

potencjalnie podejrzane i niebez-

pieczne. Kamera wykrywa bowiem 

ruch oraz rozpoznaje twarze. Pierwsze 

kilka dni pracy kamery to nauka twa-

rzy domowników. Kamera stara się 

wyłapywać twarze, które pojawią się 

w jej zasięgu, a naszą rolą jest przypo-

rządkowywać je do fizycznych osób. 

Na początku kamera popełnia wiele 

błędów i nie rozpoznaje domowników 

lub rozpoznaje twarze na koszulkach, 

ale po kilku dniach nauki i ręcznym 

przypisywaniu twarzy do zdefiniowa-

nych wcześniej osób znacznie się to 

poprawia i działa prawie idealnie. 

Czym to skutkuje? Kamera będzie 

nam wysyłała alarmy i, co za tym 

idzie, nagrywała sekwencje wideo 

z momentu alarmu tylko wtedy, kiedy 

nie będzie nas w domu. Czyli nie 

dostaniemy bezsensownych powia-

domień o wykryciu ruchu, skoro to my 

lub inni domownicy wykonujemy ten 

ruch. Działa to prawie idealnie. Prawie 

– kamera bowiem za nic nie chce się nauczyć twarzy kota oraz robota Roomba, który 

sprząta dom pod naszą nieobecność. Podczas tej czynności dostaję najwięcej bezsensow-

nych powiadomień. Reszta z nich jest jak najbardziej na miejscu. Wiem na przykład, kiedy 

któryś z domowników wrócił lub ktoś dobija się do drzwi – to wyjaśnię później. Dostanę 

też powiadomienie, jeśli zostanie wykryty ruch, gdy kamera nie zarejestrowała żadnego 

z domowników w domu – taki odpowiednik autouzbrajającego się alarmu. W sumie to 

dzięki współpracy z systemem IFTTT możemy uruchomić prawdziwy alarm i za pomocą na 

przykład Belkin WeMo uruchomić nagranie ze „Stój, bo strzelam” – boskie, prawda?

Netatmo Welcome + TAGS
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Obraz nagrywany podczas alarmów jest zapisywany na karcie microSD (w zestawie dosta-

jemy taką o pojemności 8 GB), w serwisie Dropbox lub na koncie FTP. Oczywiście zawsze 

możemy obejrzeć zdalnie nagranie napisane na karcie SD za pomocą aplikacji na iPho-

na’a lub strony www. Możemy też w każdej chwili podejrzeć obraz na żywo. Rejestrowany 

obraz ma rozdzielczość HD 1920 x 1080, czyli niby OK, ale bez szaleństw. Filmu z wakacji 

nią nie nakręcimy, ale wystarczy do monitoringu pomieszczeń i rozpoznania gościa, który 

pod naszą nieobecność odwiedził nasz dom – chyba że będzie podobny do nikogo, czyli 

w kominiarce.

Tyle potrafi sama kamera, ale Netatmo nie-

dawno wprowadziło dodatkowe, kompa-

tybilne z nią moduły, czyli wspomniane 

wcześnie TAGS. W kupowanym pakie-

cie dostajemy trzy moduły, które potem 

musimy połączyć z kamerką, bez niej nie 

działają. Moduły instalujemy na drzwiach 

i oknach. Od tej pory będą one monitoro-

wały takie zdarzenia, jak na przykład wybi-

cie okna, automatycznie wysyłały alarm 

w postaci powiadomienia push i urucha-

miały nagrywanie przez kamerę. Moduły 

Netatmo Welcome + TAGS

W sumie to dzięki współpracy 
z systemem IFTTT możemy 
uruchomić prawdziwy alarm 
i za pomocą na przykład 
Belkin WeMo uruchomić 
nagranie ze „Stój, bo strzelam” 
– boskie, prawda?



rozpoznają ruch dzięki akcelerometrom, dzięki czemu po odpowiednim skalibrowa-

niu będziemy wiedzieli nawet, czy dane okno lub drzwi są otwarte, czy nie. Ich precyzja 

w wykrywaniu ruchu jest tak duża, że są w stanie wykryć nawet pukanie do drzwi, nie 

mówiąc już o poruszeniu klamką. Czasem jest nawet za duża i wykrywają przechodzące 

obok drzwi osoby, na szczęście precyzję wykrywania można ograniczyć. TAGS są dosko-

nałymi uzupełnieniami kamery, pozwalają włączyć nagrywanie jeszcze zanim kamera 

wykryje ruch nieznanej nam osoby, a dzięki temu zyskujemy kilka cennych minut na reak-

cję oraz mamy obraz nagrywany, zanim nieproszony gość wejdzie w obręb widzialności 

obiektywu kamerki. 

Netatmo Welcome plus TAGS, mogą nam w prosty sposób zastąpić system alarmowy, 

a dzięki nagrywaniu obrazu do chmury będą lepsze niż większość innych systemów 

– chmury nie da się łatwo spalić lub ukraść. Szkoda tylko, że nie ma żadnej współpracy 

ze stacją pogodową Netatmo Weather. W sumie nie wiem, jaka mogłaby być, ale pewnie 

dałoby się coś wymyślić i pewnie byłoby to super. Gdy na przykład kamera wykryje ruch 

w domu, to automatycznie ustawia pogodę w ogródku 

na słonecznie i 25 stopni… chyba by dało radę. 
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norbertcala

Netatmo Welcome       

Cena: 799PLN
Dostępny w salonydenon.pl

http://www.twitter.com/norbertcala
http://www.salonydenon.pl/pl/MM/Produkty/IOS/NETATMO/WELCOME?gclid=CjwKEAjwoPG8BRCSi5uu6d6N5WcSJABHzD8FWdfFnX-neoxQbNq2Zgo_sabuh7veo1Ah617gh2NNDxoCmrTw_wcB


LACIE 5BIG THUNDERBOLT
STARE I NOWE
NAPOLEON BRYL
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Produkujemy coraz więcej danych elektronicznych. Aparaty 

mają coraz większe rozdzielczości, kamery amatorskie 

zapisują wideo w 4K. Z każdego wyjazdu przywozimy 

dziesiątki, o ile nie steki gigabajtów elektronicznych wspo-

mnień. Gdzie to wszystko trzymać, o kopiach zapasowych 

nie wspominając? Do tych ostatnich sprawdzają się róż-

nego rodzaju NAS (Network Attached Storage) opisywane 

nieraz na łamach iMagazine. Do przechowywania obrobio-

nych danych i/lub kopii bezpieczeństwa rozwiązania sie-

ciowe są świetne. Trochę gorzej sprawdzą się przy obróbce 

fotografii, a już zupełnie nie przy wideo. Świadomie pomi-

jam sprzęty klasy przemysłowej ze względu na budżet 

zaczynający się od ceny nowego samochodu klasy średniej. 

Jeżeli mamy dużą kolekcję fotografii i wideo, na któ-

rych musimy pracować na bieżąco lub po prostu chcemy 

mieć do nich błyskawiczny dostęp, należy pomyśleć 
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Jeżeli mamy dużą kolekcję 
fotografii i wideo, na których 
musimy pracować na bieżąco 
lub po prostu chcemy mieć 
do nich błyskawiczny dostęp, 
należy pomyśleć o DAS 
(Direct Attached Storage), 
czyli o pamięci masowej 
podłączanej bezpośrednio 
do komputera. 
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o DAS (Direct Attached Storage), czyli o pamięci masowej podłączanej bezpośrednio do 

komputera. 

Trafiły do mnie ostatnio dwa takie urządzenia. Lacie 5big w najnowszej wersji ze złą-

czem Thunderbolt 2 i jej poprzedniczka z Thunderbolt 1. Oczywiście, to nie jedyne różnice 

w specyfikacji. 

Aluminiowy prawie sześcian projektu Neil Poulton z dużym niebieskim „okiem” na pewno 

nie stanie się urządzeniem, które będziemy chcieli schować pod biurkiem czy w szafie. 

Od razu wywołał u mnie skojarzenie z komputerem Hal 9000 z „2001: Odyseja kosmiczna”. 

Różnice fizyczne pomiędzy wersjami są kosmetyczne: w nowej wersji z Thunderbolt 2 znik-

nął wyłącznik z tyłu obudowy – macierz uruchamiamy, wciskając niebieskie „oko” na przo-

dzie obudowy.

Lacie 5Big Thunderbolt – stare i nowe

http://www.neilpoulton.com
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W przypadku nowego modelu są dostępne pojemności od 10 TB do 40 TB, w starszej wersji 

było to 10 TB lub 20 TB. U mnie stanęły odpowiednio 20 TB w wersji nowej i 10 TB w wersji 

starszej. Wewnątrz obu znajduje się po pięć dysków w kieszeniach hot-swappable. 

Różnice zaczynają się wewnątrz obudowy. Stara wersja 5big jest pozbawiona sprzętowego 

kontrolera RAID. Aby skonfigurować ją inaczej niż JBOD (just a bunch of disks) musimy 

użyć zewnętrznego oprogramowania. Disk Utility w najnowszej wersji systemu Mac OS X, 

a już niedługo macOS, zostało z poziomu GUI pozbawione możliwości konfiguracji RAID. 

Pozostają komendy w Terminalu z ograniczeniem do RAID 0 i RAID 1.

Dokładną listę opcji uzyskamy po wpisaniu

Nie jest to rozwiązanie najlepsze, szczególnie gdy 

dysponujemy pięcioma dyskami. Oczywiście RAID 

0 będzie najszybszy, ale również najbardziej nara-

żony na utratę danych. Awaria jednego dysku 

spowoduje utratę wszystkiego. RAID 1 może się 

składać tylko z dwóch dysków, a jeden z nich jest 

lustrzaną kopią drugiego. Rozwiązanie bezpieczne, 

ale wolne, no i co z pozostałymi dyskami?

Na ratunek przychodzi rozwiązanie programowe 

zewnętrzne, SoftRaid. Otrzymujemy wsparcie dla 

RAID 0, 1, 4, 5, 1+0 wraz z narzędziami diagnostycz-

nymi i monitorującymi stan macierzy. Niestety, nie 

jest to rozwiązanie najtańsze. 

Opcje uzyskane dzięki dodatkowemu oprogra-

mowaniu opisane powyżej w nowej wersji 5Big 

Lacie 5Big Thunderbolt – stare i nowe

Różnice zaczynają się 
wewnątrz obudowy. 
Stara wersja 5big jest 
pozbawiona sprzętowego 
kontrolera RAID. Aby 
skonfigurować ją 
inaczej niż JBOD (just 
a bunch of disks) musimy 
użyć zewnętrznego 
oprogramowania. 

diskutil appleRAID create stripe storage jhfs+

diskutil appleRAID create mirror backup jhfs+

man diskutil appleRAID

http://www.softraid.com
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otrzymujemy prosto z pudełka. Macierz wspiera sprzętowo RAID 0, 1, 5, 6, 1+0. Wszystko jest 

zarządzane programem dostarczonym przez producenta. 

Na obu urządzeniach skonfigurowałem RAID 5, na starszej za pomocą SoftRaid i zapełniłem 

je w około 60%, żeby nie testować na pustych dyskach. RAID 5 przy takiej liczbie dysków 

wydaje się najbardziej sensownym rozwiązaniem pod względem wydajności i dość bez-

piecznym*. Podłączyłem obie macierze do MBP Retina 1’’ ze złączem Thunderbolt 2. Wyniki 

mnie zaskoczyły:

Stara macierz: 425 MB/s zapis, 614 MB/s odczyt

Nowa macierz: 611 MB/s zapis, 317 MB/s odczyt

W obu przypadkach miałem włączony cache, który przy RAID 5 znacznie przyspiesza R/W. 

Sprzętowy kontroler teoretycznie powinien być szybszy, w tym przypadku wygląda, jakby 

działał tylko podczas zapisu. 

Opcja z użyciem SoftRaid jest nowym życiem dla starszych sprzętów niewspierających 

sprzętowo RAID, ale również pozwala skonfigurować RAID na pojedynczych dyskach 

zewnętrznych, na przykład ze złączem USB3. LaCie 5Big Thunderbolt2 w opisywanej pojem-

ności to koszt około 9000 złotych. Używaną poprzedniczkę, jeżeli uda się upolować, to, 

w zależności od pojemności, można kupić za około połowę tej kwoty. Moim zdaniem przy 

takiej różnicy w cenie warto się rozejrzeć za poprzednią wersją. 

Lacie 5Big Thunderbolt – stare i nowe

napoleonbryl

https://twitter.com/napoleonbryl 


CHIPOLO

PAWEŁ HAĆ

Z kablami, bateriami, miejscem na kluczyk do wyjmowania karty SIM i z czytnikami micro 

SD, breloki, jakie noszę przy kluczach, już dawno przestały zaliczać się do tych tradycyjnych. 

To niestety widać, każdy z nich bardzo rzuca się w oczy. Chyba że to Chipolo.
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Przez ostatni rok nabrałem wprawy w pisaniu o brelokach z Bluetooth – używałem Tile’a, Lapy, 

Small Lovely i kilku innych pozornie podobnych rozwiązań. Chipolo nie wydawał się niczym 

nowym, choć już na zdjęciach spodobał się mi jego wygląd. Płaska, okrągła obudowa, pozba-

wiona jakichkolwiek elementów ozdobnych nie zdradza, co kryje się wewnątrz. A, jak się oka-

zuje, jest tam całkiem sporo. Urządzenie komunikuje się, podobnie jak inne tego typu breloki, 

przez Bluetooth 4.0, jest zasilane z pastylkowej wymiennej baterii. To akurat się mi podoba 

– przez niewymienny akumulator Tile od dawna leży bezużyteczny. Chipolo jest przy tym bar-

dzo lekkie i małe, jego średnica jest niewiele większa niż pięciozłotowej monety. Do zamoco-

wania do kluczy można wykorzystać załączone kółko, w komplecie dostajemy też zapasową 

baterię. Jedna wystarcza na około pół roku pracy, oczywiście przy stale włączonym urządze-

niu – ze zrozumiałych względów nie mogłem sprawdzić, czy producent nie przeszacował 

wyniku, niemniej jednak wydaje się imponujący.

Chipolo działa zarówno z iOS, jak i z urządzeniami z Androidem, a nawet z Windowsem. Do 

współpracy wymaga jedynie, by telefon był wyposażony w Bluetooth w standardzie 4.0, jest 

to zresztą całkiem zrozumiałe. Podczas normalnej pracy aplikacja Chipolo sprawdza lokali-

zację nawet w tle, co odbija się na pracy baterii smartfona, obciążenie go dodatkowo połą-
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czeniem o dużym poborze energii mogłoby 

drenować baterię szybciej niż bety iOS. Zasięg bre-

loka wynosi do 60 metrów, przeszkody znacznie 

go osłabiają, ale w niewielkim, dwupokojowym 

mieszkaniu nie udało się mi umieścić go w takim 

miejscu, by zerwał się zasięg (telefon i brelok znaj-

dowały się w jego skrajnych punktach). 

Aplikacja służąca do obsługi Chipolo jest jedną 

z ładniejszych, jakie widziałem. Na głównym ekra-

nie mamy podgląd stanu wybranego breloka 

wraz z informacją, kiedy udało się z nim ostatnio 

połączyć, gdzie się rozłączył bądź też jak blisko się 

znajduje, jeśli jest w zasięgu. Położenie breloka 

można (standardowo już dla tego typu urządzeń) 

udostępnić innym osobom, by również mogły go 

Chipolo

W poszukiwaniach zaginionego 
breloka pomóc może nie tylko nasz 
własny telefon, ale i każdego innego 
użytkownika.
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wyimek

Chipolo

znaleźć, co więcej, aplikacja pozwala zrobić to samo z telefonem, na którym jest zainstalowany 

program. Chipolo działa zresztą w obie strony – potrząsając nim, wywołujemy alarm dźwię-

kowy w telefonie. Brelok informuje o swoim położeniu za pomocą wyraźnego, piskliwego 

sygnału, wystarczająco wysokiego, by przebić się w głośnym otoczeniu.

Jeśli stracimy połączenie z brelokiem, telefon może nas o tym poinformować powiadomie-

niem, nie wszędzie będzie to jednak wygodne. W aplikacji da się ustalić strefy, w których 

alarmy są wyłączone, dzięki którym telefon nie brzęczy, gdy oddalimy się od breloka. Działa to 

niemal zawsze, zdarzały się jednak sytuacje, w których telefon gubił sygnał GPS i nie był połą-

czony z Wi-Fi, przez co przez chwilę był lokalizowany w miejscu oddalonym od strefy wyciszo-

nej. W poszukiwaniach zaginionego breloka pomóc może nie tylko nasz własny telefon, ale 

i każdego innego użytkownika. Po zgłoszeniu breloka jako zgubionego otrzymamy powiado-

mienie, gdy ktokolwiek używający aplikacji znajdzie się w jego zasięgu. Pomocnym dodatkiem 

jest też… temperatura otoczenia. Pomiar nie jest może precyzyjny, ale pozwala określić, czy 

brelok zostawiliśmy w chłodnej piwnicy, czy też może na słońcu.

Brelok z Bluetooth to doskonały dodatek, który nie dość, że ułatwia znajdowanie przed-

miotów, to jeszcze pozwala zabezpieczyć się przed ich zgubieniem czy kradzieżą. Dużą rolę 

odgrywa tu nie tylko wystarczająco głośny alarm czy szybko reagująca aplikacja, ale też możli-

wość odnalezienia go przez całą społeczność. Chipolo działa niezawodnie i zgodnie z zapew-

nieniami producenta bardzo długo. To kolejny „smart” brelok, którego używam na co dzień.

: 

Chipolo             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5/6

Cena:  od 20 EUR do 25 EUR 
(w zależności od kupionej liczby)

pawelhac

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

ADATA i-Memory UE710

Gdy mam łączność z Wi-Fi, wszystkie dane przesyłam przez AirDrop bądź chmurę. 

Jeśli jednak mam tylko zasięg sieci komórkowej i na dodatek nie jest to nawet 3G, taki 

sposób transferu danych przestaje być oczywisty.

ADATA I-MEMORY UE710



   /   SPRZĘT   /   131131

Popularność pendrive’ów do smartfonów pokazuje, że 

wiele osób wciąż polega na fizycznych nośnikach danych 

i to nawet wtedy, gdy korzysta z urządzeń mobilnych, teo-

retycznie niedostosowanych do współpracy z takimi akce-

soriami. Moje doświadczenie z wyjazdów i pracy w terenie 

dało mi do zrozumienia, że mają one sens – nie zawsze 

mogę polegać na szybkim połączeniu z siecią, jest ono 

bardzo drogie bądź nie ma go wcale. W takich sytuacjach 

najprostsze rozwiązania są najlepsze, a ADATA wprowa-

dziła do oferty właśnie tego typu urządzenie – pendrive’a, 

który ma zarówno złącze USB-A, jak i Lightning, pozwala 

więc na łatwą i szybką wymianę danych pomiędzy kom-

puterem a smartfonem. Przynajmniej teoretycznie. 

Urządzenie ma bardzo prostą, prostokątną obudowę, ta 

jednak nie robi dobrego wrażenia. Zastosowany plastik 

jest kiepskiej jakości, błyskawicznie powstają na nim rysy, 

ponadto wydaje się bardzo cienki i nietrwały. Pendrive jest 

też dość duży, sprawia wrażenie wręcz pustego w środku. 

Jest za to płaski i lekki – to już niewątpliwe zalety.

Aplikacja obsługująca pendrive’a instaluje się automa-

tycznie po podłączeniu go do urządzenia (trzeba oczy-

wiście potwierdzić jej pobranie z App Store), a jeśli mamy 

ją już zainstalowaną, to po każdym podpięciu nośnika 

włącza się po potwierdzeniu wyskakującego komunikatu. 

Program nie jest skomplikowany, wydzielono w nim sek-

cję pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej wraz z pod-

sumowaniem miejsca w każdej z nich. Niestety, zabrakło 

integracji z iCloud Drive czy Dropboxem, wprowadzonej 

jako integralna część systemu w iOS 9. To akurat spora 

wada, znacznie spowalniająca i utrudniająca przenosze-

nie plików. Zaletą jest natomiast integracja z menu udo-

stępniania w systemie, choć nie pozwala ono na dodanie 

każdego pliku. Nie da się na przykład skopiować bez-

pośrednio do aplikacji pliku z rozszerzeniem DWG (czyli 

ADATA i-Memory UE710

Aplikacja obsługująca 
pendrive’a instaluje 
się automatycznie po 
podłączeniu go do urządzenia
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pliku rysunku CAD), trzeba go najpierw spakować. Podobnie jest z każdym innym nieob-

sługiwanym formatem. Aplikacja ma wyszczególnione sekcje zdjęć, muzyki, filmów i doku-

mentów oraz menedżer wszystkich plików. Katalogi multimediów otwierają się wolno, 

najprawdopodobniej z powodu każdorazowego przeszukiwania pamięci pod kątem odpo-

wiednich danych. Program umożliwia prosty podgląd multimediów, czyli całkiem sprawne 

przeglądanie zdjęć, odsłuch muzyki czy oglądanie filmów. Nagrania w 1080p i w formacie 

.mp4 znajdujące się na nośniku są odtwarzane na iPadzie płynnie, ale 4K, wbrew deklara-

cjom producenta, nie działa dobrze. Zatrzymuje się co kilka klatek, w praktyce nie da się go 

zatem oglądać (test wykonałem na dokładnie TYM pliku). Dość ubogie możliwości odtwa-

rzania nie są problemem, okrojone do minimum zarządzanie plikami jednak przeszkadza 

– zdecydowanie brakuje możliwości spakowania bądź rozpakowania archiwum .zip oraz 

choćby prostych skrótów i gestów do zaznaczania czy przenoszenia plików. Aplikacja ma też 

problem z wielopoziomowymi katalogami: wejście w więcej niż kilka podfolderów skutkuje 

brakiem możliwości powrotu do katalogu znajdującego się najwyżej. Zdarza jej się ponadto 

wyłączyć, gdy pendrive zostanie odłączony.

Urządzenie ADATA korzysta ze standardu USB 3.0, dzięki 

czemu wymiana danych z komputerem jest szybka. 

Przetestowałem transfer na pakiecie małych plików (37 ele-

mentów o łącznym rozmiarze 1 GB) oraz na dużym, pojedyn-

czym pliku (o rozmiarze 1,84 GB). Test przeprowadziłem na 

MacBooku z 2015 roku z podstawowym SSD 256 GB, korzy-

stając z oryginalnego adaptera USB-C do USB-A Apple. Jako 

urządzenie z iOS wykorzystałem iPada Air 2. Pendrive pod-

czas testu był w formacie FAT32. Najpierw sprawdziłem, jak 

urządzenie radzi sobie z komunikacją z Makiem. Transfer 

ADATA i-Memory UE710

http://4ksamples.com/4k-uhd-fireworks-sample/
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danych z komputera na nośnik w przypadku pakietu małych plików trwał 44 sekundy, nato-

miast duży plik był kopiowany aż 6 minut i 18 sekund. W drugą stronę małe pliki skopiowały 

się w zaledwie 6 sekund, skopiowanie dużego pliku z pendrive’a na dysk Maka trwało nato-

miast 1 minutę i 12 sekund. Różnica w prędkości zapisu i odczytu w zależności od wielkości 

plików jest olbrzymia, a transfer danych między nośnikiem ADATA a iPadem tylko ją potwier-

dził. Skopiowanie dużego pliku z pendrive’a na iPada trwało aż 32 minuty i 7 sekund (przy-

pominam, to pojedynczy plik o wielkości niespełna 2 GB!), natomiast transfer małych plików 

trwał jedynie 34 sekundy i 7 sekund. Kopiowanie danych z iPada na nośnik wypadło tylko 

odrobinę lepiej – tu transfer dużego pliku zajął 30 minut i 8 sekund (przy czym przez pierwsze 

10 minut aplikacja wyglądała na zawieszoną, pasek postępu pojawił się dopiero po tym czasie). 

Z małymi plikami było już lepiej, ich kopiowanie trwało 1 minutę i 12 sekund. Nie są to powala-

jące wyniki, a na pewno nie zadowolą tych osób, które pracują na dużych plikach.

Z pendrive’ami do iOS mam bardzo zróżnicowane doświadczenie. System jest ograniczony, 

przez co urządzenie każdego producenta wymaga innej aplikacji – nie można wybrać tej, 

która najbardziej nam odpowiada. ADATA zawodzi jednak nie tylko pod względem zbyt 

uproszczonego oprogramowania, ale i słabej obsługi dużych plików. Dla wielu osób to wła-

śnie możliwość transferu dużej ilości danych jest argumentem decydującym o zakupie pen-

drive’a i używaniem go zamiast chmury. O dziwo, z małymi plikami urządzenie radzi sobie 

świetnie – jeśli wiecie, że to głównie na nich będziecie pracować, a prosta aplikacja Wam 

wystarczy, będziecie zadowoleni. Pozostali z Was mogą się jednak srogo zawieść.

ADATA i-Memory UE710

ADATA i-Memory   
UE710               

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 3/6

• Oprogramowanie: 3,5/6

• Wydajność: 3,5/6

Cena: 32 GB – około 200 
PLN, 64 GB – około 350 PLN, 
128 GB – około 440 PLN

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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ETUI KNOMO MAG MOUNT: 
MAGNETYCZNY STYL

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Etui Knomo Mag Mount: Magnetyczny styl

Marka Knomo przyciąga mnie jak magnes. Używanie jednego produktu z ich portfolio 

rodzi pragnienie sięgnięcia po kolejne. Tym razem w moje ręce trafiło etui Knomo Mag 

Mount, łączące dbałość o najdrobniejsze detale z realizacją znanego pomysłu – bez 

pójścia na kompromisy.

https://imagazine.pl/2016/06/15/knomo-troon-13


Mount
Mag Mount to plecki przeznaczone do iPhone’a 6 i 6S, pokryte delikatną skórą w sześciu 

kolorach: czarnym, miodowym, granatowym, szałwiowym, lawendowym i grafitowym. 

Testowałem model z granatową skórą. Jeśli chodzi o jakość samego materiału – cóż, jak to 

bywa w przypadku brytyjskiej marki, nie mam jej nic do zarzucenia. Skóra jest impregno-

wana i delikatnie perforowana, a wytłoczone u dołu etui logo firmy pięknie podkreśla, że 

to produkt premium. Pozostała część konstrukcji to wysokiej jakości plastik o niesamowi-

cie aksamitnej fakturze. Jedni uznają to za zaletę, ponieważ etui jest bardzo przyjemne dla 

dłoni, inni za wadę, ze względu na śliskość (według mnie znikomą) tego materiału i ryzyko 

wypadnięcia iPhone’a.

Montowane etui jest banalnie proste, a całość konstrukcji bardzo ściśle przylega do iPhone’a. 

Rzekłbym, że aż nadto, ponieważ gdy po raz pierwszy próbowałem zdjąć Mag Mount, oba-

wiałem się, czy iPhone wyjdzie z tej operacji w tym samym kształcie i bez wygięcia się. Etui 

jest naprawdę mocno dopasowane. Według mnie mogłoby mieć nieco więcej elastyczności. 

Jej brak wymusza jednak jeszcze jeden z materiałów, niewidoczny dla oka, lecz mający kon-

kretne przeznaczenie.

Mag
Pomiędzy warstwą skóry a korpusem etui umiesz-

czono bardzo cienką warstwę stali, która ma za 

zadanie utrzymywać telefon na dołączonej do 

zestawu stacji dokującej w postaci magnesu. To 

znany pomysł, ale w przypadku Knomo, gdyby nie 

leżący obok magnes, nikt raczej nie wpadłby na 
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Kolory skórzanego pokrycia 
tyłu: czarny, miodowy, 
granatowy, szałwiowy, 
lawendowy, grafitowy.
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to, że jest częścią zestawu. Nic więc się od niczego nie 

rysuje, nie odpada, nie przypomina jakiejś hybrydy. 

Magnetyczny stick jest wykonany równie bezbłędnie, 

jak reszta zestawu.

Możemy go zamocować na kuchennej szafce, desce roz-

dzielczej (nie polecam, jeśli macie skórzane obicie lub 

lepszy wóz, bo – po prostu – są inne, mniej inwazyjne 

rozwiązania) za pomocą dość silnej naklejki, pokry-

tej klejem monterskim. Dzięki temu Knomo umożliwia 

montaż uchwytu także na ścianie. Działa bezbłędnie 

i naprawdę nie obawiałbym się, że odpadnie.

Etui Knomo Mag Mount             

Dane techniczne:
• Model: Knomo Mag Mount

• Kompatybilność: iPhone 6/6S

• Materiały: skóra, plastik, stal.

• Kolory skórzanego pokrycia tyłu: czarny, miodowy, 
granatowy, szałwiowy, lawendowy, grafitowy.

Produkty Knomo są dystrybuowane 
w naszym kraju przez firmę Alstor.  
Można je kupić także w salonach sieci iSpot.

Etui Knomo Mag Mount: Magnetyczny styl

kolaczkrzysztof

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://alstor.pl/
http://ispot.pl/
https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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RECENZJA WAGI 
WITHINGS BODY CARDIO

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja wagi Withings Body Cardio
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Od paru lat korzystam z wagi Withings. Moim pierwszym modelem był Body Scale o sym-

bolu WBS01. Był bezprzewodowy, podłączony do mojej domowej sieci Wi-Fi i codziennie 

zapisywał moją wagę oraz procent tłuszczu w moim ciele. Osobno notował też wagę dru-

giego członka rodziny, automatycznie nas rozpoznając i rozróżniając. Mogliśmy podglądać 

swoje wagi przez www, za pomocą aplikacji albo na kilka innych sposobów – sam zacząłem 

synchronizację z Health w iOS-ie, jak tylko pojawiła się taka możliwość. To z kolei oznaczało, 

że do mojej wagi miały dostęp (oczywiście za moim pozwoleniem) inne aplikacje. Sama 

waga dodatkowo automatycznie się kalibrowała i precyzja jej wyników była zaskakująco 

wysoka jak na domowe urządzenie. Działała wzorowo, aż do dnia, w którym ją sprzedałem. 

Jej miejsca zastąpiła nowa Withings Body Cardio. Oczywiście przy zakupie byłem przeko-

nany, że będzie lepsza pod każdym względem – minęło w końcu wiele lat i coś musiało ulec 

poprawie! Niestety, pod dwoma względami jest gorzej, ale o tym opowiem później.

Konstrukcja

Body Cardio wprowadza kilka nowych funkcji oraz całkowicie nową konstrukcję. Nigdy 

specjalnie nie zwracałem uwagi na grubość poprzedniej wagi, dopóki nie zobaczyłem 

nowego modelu – różnica jest zdecydowanie większa niż między iPadem 3 a iPadem Air 2. 

Ba! Jest większa niż pomiędzy MacAztekiem ważącym 140 kilogramów a jego nową wer-

sją, o połowę chudszą! Plusem tej „cienizny” jest nie tylko wygląd – całość stała się bardziej 

zwarta i znacznie solidniejsza, gdy na niej stajemy.

Nowością jest też sposób zasilania wagi. Paluszki AAA zastąpiono wbudowanym akumula-

torem, który doładujemy z jakiejkolwiek ładowarki USB. Co ciekawe, wagę mam już ponad 

miesiąc, a jeszcze nie miałem potrzeby tego uczynić – fabrycznie była naładowana w około 

80% i nadal jej sporo pozostało.

W kwestii designu Body Cardio dostępnej w dwóch kolorach – czarnym i białym – podpo-

wiem, że warto wybrać model jasny. Na ciemnym po prostu widać każde ziarenko kurzu, 

brudu i co tam jeszcze jesteście w stanie sobie wyobrazić.

Recenzja wagi Withings Body Cardio
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Co nowego?
Wagi Withings, jak już wspominałem, są zaska-

kująco precyzyjne. Jak porównywałem starą 

Body Scale z nowym Body Cardio, to pomimo 

kilku ładnych lat między nimi, pomiar nie różnił 

się o więcej niż 100 gramów, a powtarzałem go 

kilkukrotnie. Dla formalności już tylko powiem, 

że tak – Body Cardio mierzy naszą całkowitą 

wagę, jak można się spodziewać po… wadze. 

To jednak nie wszystko! Mierzona jest również 

masa tkanki tłuszczowej, masa mięśni (więcej 

o tym za chwilę), nawodnienie organizmu oraz 

retencja wody i waga naszych kości.

Withings wszędzie informuje, że Body Cardio 

mierzy masę naszych mięśni, ale to nie jest 

prawdą. Pod tym hasłem zawierają się wszel-

kie mięsniowo-podobne tkanki (taką infor-

mację uzyskałem w ich dziale pomocy) i dla 

mnie ten pomiar jest zupełnie bezcelowy. Nie 

jestem też pewien, czy tak samo, jak Withings, 

rozumiem pomiar masy naszego szkieletu, bo 

mój wydaje się mocno zaniżony, albo mam 

jakiś dramatyczny zanik w układzie kostnym 

i prawdopodobnie powinien zachowywać się 

jak ludzie z Wall-E.

Ostatnią nowością wagi Body Cardio jest pomiar 

naszego tętna oraz wyliczania czegoś, co firma 

nazywa „Pulse Wave Velocity” (jest na ten 
temat dostępny dokument PDF). W dużym 

skrócie waga mierzy czas od momentu wytry-

śnięcia krwi z aorty serca do chwili dotarcia jej do naszych stóp. Ten czas nazywa się „Pulse 

Transit Time” i na jego podstawie obliczane jest „Pulse Wave Velocity”. Ten pomiar daje nam 

ogólny zarys naszego stanu zdrowia, ponieważ brana pod uwagę jest też giętkość ścian aorty, 

miażdżyca i nasze tętno przed finalnym wyliczeniem. Wynik podawany jest m/s. Samego 

Recenzja wagi Withings Body Cardio

http://media-cdn.withings.com/pages/body-cardio/Science_behind_PWV_EN.pdf
http://media-cdn.withings.com/pages/body-cardio/Science_behind_PWV_EN.pdf
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pomiaru trzeba dokonywać w określonych 

warunkach, aby był jak najdokładniejszy. Pokój 

powinien być cichy, mieć temperaturę w prze-

dziale 22–23° C, a sam pomiar należy przepro-

wadzać o tej samej godzinie każdego dnia, 

przynajmniej trzy godziny po ostatnim papie-

rosie, kawie lub posiłku. W czasie pomiaru 

ponadto nie wolno się ruszać ani mówić.

Nie jestem w stanie ocenić, jak dalece to 

wszystko rzeczywiście daje sensowny 

pogląd na mój stan zdrowia, ale pomiary są 

powtarzalne.

Miłym dodatkiem wyświetlanym na koniec pomiaru jest pokazywanie pogody na najbliż-

szy poranek i popołudnie oraz liczba kroków zrobionych dnia poprzedniego. Aby ta ostatnia 

funkcja działała, należy albo posiadać jakiś tracker firmy, albo korzystać z krokomierza wbu-

dowanego w nasz smartfon.

Aplikacja
Dostęp do informacji mamy z poziomu panelu na stronie www lub za pomocą aplika-

cji dla iOS i Androida. Służy przede wszystkim do wyświetlania informacji i działa tak, jak 

powinna. Moim jedynym zastrzeżeniem jest brak wersji na iPada.

Recenzja wagi Withings Body Cardio

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/health-mate-steps-tracker/id542701020?mt=8&at=11lHMT
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.withings.wiscale2
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wyimek

wyimek

Recenzja wagi Withings Body Cardio

Wi-Fi
Niestety, największą wadą pozostał 

moduł Wi-Fi. Nie dość, że po tylu 

latach nadal nie wspiera częstotliwo-

ści 5 GHz, to ma nieznacznie mniejszy 

zasięg niż w moim starym sześciolet-

nim Body Scale. Skończyło się na tym, 

że musiałem nieznacznie skorygować 

miejsce postawienia routera, a wagę 

zbliżyć do niego o jakiś metr, aby łączność była stała.

Warto?
Waga kosztuje niemało, bo aż 799 złotych. Jest w tej chwili dostępna wyłącznie przez polski 
Apple Online Store, ale po wakacjach lub pod ich koniec powinna już normalnie pojawić 

się u innych resellerów. W ofercie Withings niedawno pojawił się model tańszy, kosztujący 

550–600 PLN, pod krótką nazwą „Body”. Ten model nie posiada co prawda pięknej i cienkiej 

konstrukcji Body Cardio ani nie ma pomiar Pulse Wave Velocity, ale dla 99% osób będzie 

więcej niż wystarczający. Finalnie nie żałuję wydatku, głównie ze względu na jego bardzo 

atrakcyjną konstrukcję oraz wspomniany pomiar prędkości przepływu krwi przez ciało, ale 

przyznaję, że jest to fanaberia.

Pod wydajnością umieściłem wadę w module Wi-Fi, a jeśli chodzi o oprogramowanie, to 

ma dwie wady – podaje zupełnie dwa bezsensowne wyniki, które niczemu nie służą. Mimo 

wszystko można je ignorować lub wyłączyć, a cała reszta spisuje się wzorowo.

Withings Body    
Cardio             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6

morid1n

http://www.apple.com/pl/shop/product/HK3T2VC/A/waga-withings-body-cardio-%E2%80%94-bia%C5%82a?fnode=75b07f1ec14dc0a0caf95a7368c1013c79a54181c0c9e0db8f39ec43a82e70b484386e7d200613d96418c9582b2276021cb8924e7990e69f68e6f09ef5ff01877e4c52917d58f6462e4202febb38ebe082d2eea9e47e68f23da09b1736567066
http://www.apple.com/pl/shop/product/HK3T2VC/A/waga-withings-body-cardio-%E2%80%94-bia%C5%82a?fnode=75b07f1ec14dc0a0caf95a7368c1013c79a54181c0c9e0db8f39ec43a82e70b484386e7d200613d96418c9582b2276021cb8924e7990e69f68e6f09ef5ff01877e4c52917d58f6462e4202febb38ebe082d2eea9e47e68f23da09b1736567066
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/morid1n


 TELEWIZOR MOŻE BYĆ PIĘKNY 
– PANASONIC DX800

PAWEŁ OKOPIEŃ

Świetne wzornictwo użytkowe było domeną Apple’a, dziś wielu producentów jest w stanie 

zrobić naprawdę ładnie wyglądający i funkcjonalny sprzęt. Japończykom ta sztuka udała 

się wybitnie przy tworzeniu modelu DX800. Jest to jeden z najładniejszych mebli, jaki może 

zagościć w Waszym salonie.
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DX800 to drugi od góry telewizor w hierarchii 

Panasonica na rok 2016. Pierwszy, DX900, prezen-

tuje się znakomicie pod kątem parametrów. Jeśli 

chcecie zobaczyć referencyjny obraz, to spójrz-

cie na DX900 – po obejrzeniu kilku fragmentów 

w HDR długo będziecie zbierać szczękę z podłogi. 

Jeśli chcecie ozdobić swój salon, to zdecydujcie 

się na DX800. Telewizor ten zaskakuje w momen-

cie, w którym zobaczymy pudło. Jest nietypowe, 

dużo szersze od standardowego. Wszystko przez 

to, że DX800 wisi na podstawce. Nietypowe trój-

kąty po bokach sprawiają wrażenie, jakby ekran 

był w powietrzu na jakiejś huśtawce. Stylistyka 

jest bardzo ciekawa, pasująca do loftowych 

wnętrz. Aż prosi się o ustawienie go na ziemi. To 

naprawdę nietuzinkowy produkt. Jeszcze cieka-

wiej się robi, gdy odkrywamy, że w pudełku znaj-

duje się soundbar. Producent pomyślał, o tym, 

aby zadbać o ponadprzeciętną jakość dźwięku. 

W istocie dźwięk jest najlepszym, co do tej pory 

usłyszałem w tegorocznych telewizorach, a mia-

łem też przyjemność spędzić dłuższą chwilę 

z ekranem OLED LG E6, również z głośnikami 

umiejscowionymi na spodzie.

Nietypowe są też rozmiary DX800. Panasonic 

dostępny jest wyłącznie w wersji 50 i 58 cali. 

Zabrakło 65 cali, co pokazuje, że telewizor ten 

jest przeznaczony do raczej nieco mniejszych 

wnętrz czy takich salonów, w których telewizor 

nie będzie elementem dominującym. Nie liczmy 

jednak na niską cenę. Za 50 cali trzeba zapłacić 

prawie 10 tysięcy, za wersję 58-calową – prawie 11 

tysięcy. Oczywiście DX900 kosztuje jeszcze wię-

cej, w 58 calach to ponad 14 tysięcy. 
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W parze z jakością wykonania telewizora idzie 

jakość pilotów. Do pudełka włożono dwa kon-

trolery, choć sam zastanawiam się właściwie dla-

czego. Pilot z gładzikiem nie jest zbyt przydatny, 

zwłaszcza że FireFox OS, którym napędzane są 

telewizory Panasonica, nie pozwala zaszaleć. Sam 

korzystam z klasycznego pilota, w którym roz-

mieszczenie klawiszy nie uległo większym zmia-

nom w ostatniej dekadzie. Za to sama konstrukcja 

jest solidna i daje nam odczucia obcowania z pro-

duktem premium. Pilot ma też podświetlanie. Jest 

naprawdę dobrze wykonany i przyjemnie leży 

w ręku, a przy tym wszystkim jest funkcjonalny.

Jeśli chcemy, możemy też skorzystać z aplika-

cji dla iOS, która zastępuje pilota w skuteczny 
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sposób i daje dodatkowe możliwości, na przykład bezpośredniego uruchamiania aplikacji, 

a także szybkiego przesyłania multimediów z telefonu. Poza tym panasonica wyposażono 

w funkcję TV Anywhere, dzięki której możemy oglądać kanały z telewizora na iPadzie czy 

iPhonie gdziekolwiek jesteśmy – wystarczy, że nasz telewizor w domu jest podłączony do 

sieci i mamy odpowiednio szybkie łącze. To bardzo ciekawe dodatki, podobnie jak widgety 

w samym telewizorze. 

Panasonic DX800 działa pod kontrolą FireFox OS, niewiele tam jednak z tego FireFoxa 

jest. Samych aplikacji jest bardzo mało, ale nie zabrakło Netflixa, YouTube’a czy Player.pl. 

Przeszkadza niekonsekwencja w interfejsie. Wciąż mamy nowoczesny design na zmianę ze 

starym japońskim inżynierskim interfejsem, jaki od wielu, wielu lat pojawia się w telewizo-

rach Panasonica. To surowe menu ma swój klimat, ale zupełnie nie pasuje do DX800. Fajne 

jest to, że DX800 świetnie sobie radzi z obsługą multimediów, także z dysków sieciowych.

Jakość obrazu DX800 jest bardzo wysoka – to płynny obraz, dobry kontrast, rewelacyjne 

odwzorowanie kolorów, zauważalny efekt HDR. W stosunku do DX900 wyraźna jest jednak 

różnica klas na korzyść tego drugiego. Jeśli nie zależy nam na wyglądzie, możemy sięgnąć 

po DX750, którego parametry są bardzo zbliżone, a wersja 58-calowa kosztuje nieco ponad 

sześć tysięcy złotych. Za wygląd płacimy więc bardzo dużo. Ale też nie można powiedzieć, 
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że DX800 jest przereklamowany czy ma zły obraz. To jest jakość obrazu z wyższej półki. A do 

tego dochodzi ponadprzeciętny dźwięk, który pozwala nam zaoszczędzić na soundbarze.

Panasonic DX800 to nietuzinkowy telewizor dla osób ceniących sobie styl ponad wszystko. 

Nie jest to model dla wszystkich, to propozycja bardziej meblowa, designerska niż techno-

logiczna. Podobne rozwiązanie w prostym opakowaniu możemy mieć taniej. Więcej nato-

miast zapłacimy za jeszcze lepszy obraz. Tutaj płacimy za soundbara i nietypową podstawę. 

Japoński producent udowadnia, że jest w stanie zaspokoić swoim line-upem wiele potrzeb 

i przedstawić ofertę dla różnych klientów. DX800 urzeka; kupując go dla wyglądu, nie 

będziemy zawiedzeni obrazem, który jest gotowy na najnowsze treści w 4K i HDR.

 Telewizor może być piękny – Panasonic DX800

paweloko

https://twitter.com/paweloko
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Kilka tygodni temu miałem w końcu okazję spędzić pół godziny za kierownicą Tesli Model 

S. Do wyboru miałem kilka modeli, naturalnie wybrałem więc P90D. P jak „Performance”. D 

jak… nie, nie jak „dupa” („Magda, pokaż Panu” – brzmiał ciąg dalszy tego suchara), ale jak 

„Dual Motors”, czyli o napędzie na dwie osie (na cztery koła). To ten, dzięki któremu po trzech 

sekundach tracimy prawo jazdy.



Na placu stacji benzynowej Orlenu niedaleko Kostomłotów stawiłem się kilka minut przed 

godziną 10:00 i spojrzałem w prawo na stanowiska pod Superchargerem Tesli. Były pełne. 

Na prawym stało czerwone P85D na polskich blachach. Obok niego czerwone P90D na nie-

mieckich, a kolejno były jeszcze 90D i 90-tka z napędem na tylną oś. Wysiadłem z samo-

chodu i udałem się w kierunku grupy osób. Domyśliłem się, że są z Tesli Berlin po tym, że 

stali obok tych samochodów… oraz po tym, że mieli koszulki z logo firmy. No i jeszcze roz-

mawiali po niemiecku. Poczułem się niczym Sherlock Holmes (wróć, nic nie poczułem).

Po kilkuminutowej rozmowie udaliśmy się do samochodu. Po zajęciu miejsca w środku włą-

czyłem silnik, co polegało na wielu skomplikowanych czynnościach, czyli oparciu nogi na 

hamulcu. No dobrze, jednej czynności i to dosyć prostej. Ustawiłem jeszcze lusterka i fotel, 

zapiąłem pasy i… w ciszy potoczyliśmy się do przodu.

Wnętrze i wymiary
Nie wiem dlaczego, ale wiele osób porównuje Model S do klasy S Mercedesa, BMW 7 czy 

Audi A8. Może ze względu na cenę? Jeśli tak, to nadal nie rozumiem dlaczego. Model S ma 

wymiary zbliżone do samochodów klasy o jedną niżej, czyli Audi A6, BMW 5 lub Mercedesa 

E. Przyznaję jednak, że miejsca w środku jest sporo, szczególnie na tylnej kanapie. Bagażnik 
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również imponuje, tym bardziej że pod maską jest drugi. Wymiary wewnętrzne bardzo przy-

pominają mi te z Audi A7, chociaż trochę czasu minęło, odkąd nim jeździłem ostatni raz. 

Dodatkowa przestrzeń, pomimo mniejszych zewnętrznych wymiarów, wynika prawdopo-

dobnie z faktu, że brak tu silnika.

Wykonanie
Jakiś czas temu przeczytałem w opinii fachowca w tematach motoryzacyjnych, że jakość 

wykonania w Tesli przypomina Mercedesa S-klasę z lat osiemdziesiątych. Pomyślałem wtedy, 

że trochę przesadza – przecież mamy 2016 rok! Po wstępnych obserwacjach nie mogę się 

z nim zgodzić – oceniam całość raczej na lata dziewięćdziesiąte. Dodam, że mówię to na 

przykładzie wnętrza nowszego, w modelu po ostatnim facelifcie, wyposażonym w nowy 

przedni zderzak, polakierowane progi i dyfuzor z tyłu oraz w fotele „nowej generacji”, które 

przypominają fotele z niemieckich limuzyn z poprzedniej generacji. Albo sprzed dwóch czy 

trzech generacji.

Jest jeszcze jedna kwestia warta poruszenia. Poza granatowym i nowiusieńkim modelem S 

P90D, wszystkie pozostałe modele z Tesli Berlin wyglądały jak po przejściach. Fizycznie nie 
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było żadnych ran wojennych, ale każdy panel samochodu miał inny odcień lakieru – było to 

szczególnie widoczne w pełnym słońcu. Niestety, nie wiem, czy wynika to z faktu, że były 

one ponownie lakierowane, czy z wiekiem lakier na poszczególnych elementach starzał się 

inaczej, czy wreszcie firma musi się jeszcze wiele nauczyć co do lakierowania nadwozia i jego 

elementów, ale nie wyglądało to zachęcająco. Podejrzewam, że najbardziej prawdopodobny 

scenariusz jest ten pierwszy – że były to salonowe, demonstracyjne samochody, które przez 

ostatnie miesiące czy lata oberwały niejednokrotnie otarciem tu i tam.

Nie wiem za bardzo, jak poruszyć temat wnętrza. Są w nim elementy, które pamiętam ze 

służbowej Toyoty Corony III mojego taty sprzed wielu lat, kiedy na chleb mówiłem jeszcze 

„bep”, a na muchy „tapty”. Plastiki wyglądają, jakby były przynajmniej trzykrotnie przetwo-

rzone, a jedyne co ratuje wnętrze, to skóra oraz wstawki z karbonu lub drewna, chociaż na 

te ostatnie też patrzyłem z podejrzeniem – mój dziesięcioletni karbon w Audi wygląda kilku-

krotnie lepiej. W każdym razie nie spodziewajcie się luksusów – Teslę od niemieckich marek 

premium dzieli przepaść.

iPad Pro 17”
Przyznaję, że wrażenie siedzenia przed tak dużym ekranem jest imponujące. Wyświetla 

dużo informacji, wiele rzeczy możemy zmienić czy przekonfigurować, no i można go wypeł-

nić mapą. Problem w tym, że wszystko na nim jest dotykowe, czyli nie wyczujemy żadnego 

przycisku bez odrywania wzroku od drogi. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to bar-

dzo słabe, chociaż całość można tłumaczyć tym, że przecież i tak najczęściej jedziemy na 
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Autopilocie. Jeśli jednak on zawiedzie akurat w chwili, w której próbujemy zdecydować, czy 

skala Google Maps powinna być ustawiona na jeden poziom bliżej, czy dalej? W praktyce 

podejrzewam, że jeśli kierowca będzie korzystał z tych dobrodziejstw z odpowiednią dozą 

uwagi, to powinno być wystarczająco bezpiecznie, szczególnie patrząc na to, co kierowcy 

wyczyniają na drodze podczas gapienia się w ekrany swoich smartfonów. Zastanawia mnie 

jednak co innego, czego nie byłem w stanie sprawdzić podczas półgodzinnej jazdy prób-

nej – jak ten ekran sprawuje się w nocy. To ważna kwestia dla mnie, bo często podróżuję 

samochodem nocą i wyłączam wtedy LCD, a zostawiam jedynie nawigację na smartfonie 

(jeśli jest konieczna). W takiej sytuacji zastosowanie ekranu typu AMOLED, którego czerń nie 

świeci, jest akurat świetnym pomysłem, ale szkoda, że Tesla z tego nie skorzystała.

Prowadzenie, zawieszenie i hamulce
Jak już wspominałem, jazda próbna trwała pół godziny po drogach jednojezdniowych 

z dwoma pasami ruchu, czyli tradycyjne drogi krajowe. Tę akurat znałem bardzo dobrze, 

wiedziałem więc, ile i jak można po niej jechać. P90D, którym się poruszaliśmy, były wypo-

sażone w opcjonalne pneumatyczne zawieszenie – to opcja, na którą zdecydowałbym się 

w 100%. Przyznam, że byłem w szoku, że amerykański samochód może się aż tak dobrze 

prowadzić. Warunki były oczywiście bardzo dobre – było ciepło, jasno i sucho – nie mogę 
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więc napisać nic o trudniejszych, ale zostałem pozytywnie zaskoczony. Układ kierowni-

czy nie przekazuje kierowcy za wiele o tym, co dzieje się na drodze, ale nie było momentu, 

w którym czułem się odseparowany od samego samochodu. Na pewno nie można go 

porównać do BMW, a już na pewno nie do sportowych samochodów, ale do dobrego 

SUV-a sprzed dekady już tak.

Niestety, z hamulcami było nieco gorzej. Po pierwszym wyprzedzaniu, gdzie po dosłownie 

paru sekundach w portfelu znalazłem złoty osiemdziesiąt – nawet nie wiedziałem, kiedy tyle 

się uzbierało – docisnąłem mocniej hamulec, jak zobaczyłem, że spodziewany efekt się nie 

materializuje. W praktyce, po paru kolejnych przyspieszeniach i hamowaniach, zauważyłem, 

że zacząłem to po prostu robić wcześniej. Zły znak. Powiem tylko tyle, że nie chciałbym sie-

dzieć za kierownicą tego samochodu w sytuacji, w której musiałbym awaryjnie zahamować, 

a gdybym kupił sobie Model S, to prawdopodobnie jedną z pierwszych rzeczy, którą bym 

zrobił, to byłaby wymiana kompletu tarcz i zacisków na obu osiach (zakładając, że ktoś już je 

robi) – mój stary Golf IV 1.4 75 KM miał lepsze hamulce, pomimo że do 170 km/h (jego maksy-

malnej prędkości) potrzebował dobrego wiatru, żagla i przepaści.
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Przyspieszenie
Model P90D umie w trybie „Ludicrous” (polecam obejrzenie filmu „Kosmiczne Jaja”) osią-

gnąć pierwszą setkę po trzech sekundach. Dokładnie w takim samym czasie można poże-

gnać się z prawem jazdy, jeśli znajdujemy się na terenie zabudowanym. Uczucie korzystania 

z maksymalnej mocy jest zresztą bardzo dziwne – to trochę tak, jakbyście siedzieli w rusza-

jącym tramwaju, do którego podpięto kilka silników odrzutowych. Samo przyspieszenie nie 

zrobiło na mnie specjalnego wrażenia – jestem po prostu przyzwyczajony do takich prze-

ciążeń (tłumaczę, nie chwalę się) – ale na mojej drugiej połowie już tak. Jeśli nie poruszali-

ście się regularnie samochodem szybszym niż potrzebującym pięć–sześć sekund do „setki”, 

to powinniście czuć miłe łaskotanie w punktach, 

gdzie mięśnie są przyczepione do kości. Ponoć to 

może prowadzić do orgazmu – czuję się w obo-

wiązku poinformować, że żadne westchnienie nie 

wydobyło się z niczyich ust. Ale jak to jest w prak-

tyce (z przyspieszeniem, a nie orgazmem)?

Osobiście wolałbym Model S, który potrzebuje 

mniej więcej sześciu sekund, by przyspieszyć 

do 100 km/h, ale w zamian ma znacznie większy 

zasięg. Niestety, Tesla nie oferuje takiego zesta-

wienia. Szkoda.

Zasięg
To jest bardzo kontrowersyjny temat. Model S ma większy sens na drodze, jeśli nie przekra-

czamy 100–120 km/h. Zresztą na ich własnej stronie znajduje się symulator zasięgu – poda-

jemy prędkość, z jaką planujemy podróżować oraz zewnętrzną temperaturę i dostajemy 

spodziewany zasięg. To może ma sens w USA, gdzie rzadko kiedy wolno przekraczać 75 mil 

na godzinę (120 km/h), ale w Europie już niekoniecznie. W Polsce limit prędkości na auto-

stradach wynosi 140 km/h, a w Niemczech w wielu miejscach można pojechać szybciej. 

Do tego trzeba dodać jeszcze styl jazdy, bo trudno poruszać się tak szybkim samochodem 

w iście żółwim tempie. Z moich rozmów z właścicielami Tesli wynika, że jeśli ktoś ma ciężką 

nogę i będzie podróżował po autostradach z prędkością około 150 km/h, to powinien spo-

dziewać się zasięgu na poziomie 200–230 km (+/- 10%). To z trudem wystarczy, aby dojechać 

z Poznania pod Łódź, z jednego Superchargera do drugiego (jak już oba będą funkcjono-

wały). Symulator Tesli nie przewiduje też tego, że na naszych drogach krajowych często 

trzeba hamować i przyspieszać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się skrzyżowanie ze świa-
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tłami, ciągnik tarasujący przejazd albo niedzielny 

kierowca, który na odcinku, na którym jest pomiar 

prędkości, postanawia jechać 40 km/h zamiast 90 

km/h, bo nie ma najmniejszego pojęcia o zasa-

dach poruszania się po drogach.

Drugą kwestią jest to, że nie należy za bardzo ufać 

temu, co pokazuje wskaźnik zasięgu w samym 

samochodzie. Zasięg jest liczony (z tego, co mi 

powiedziano) na podstawie ostatnich 10 lub 50 

kilometrów, zależnie od tego, jak go ustawimy, 

rzeczywistość może się więc dynamicznie zmie-

niać. Te informacje potwierdził anonimowy 

właściciel Tesli – powiedział mi, że bywa rozma-

icie, ponieważ wskaźnik jest raz dosyć precy-

zyjny, a innym razem już niekoniecznie. Realnie, 

w modelu P85+, należy spodziewać się 300 kilo-

metrów zasięgu przy rozsądnej i spokojnej jeździe.

Ładowanie
Teslę można naładować ze zwykłego gniazdka 

220 V. Ta czynność od zera do 100% zajmuje około 

dwudziestu godzin. Rzekomo nie warto jednak 

trzymać samochodu w takim stanie na co dzień, 

jeśli nie planujemy dłuższych wyjazdów. Zalecane 

jest nie więcej niż 80%, aby wydłużyć żywotność 

akumulatorów. W internecie można zresztą zna-

leźć narzekania na zauważalne skracanie mak-

symalnego dystansu już po dwóch czy trzech 

latach. Oznacza to, że po trzech latach zamiast 350 

kilometrów, pokonacie już ich tylko 300, a czasami 

mniej. Wracając jednak do ładowania…

Można we własnym garażu zamontować sobie 

„siłę”, aby dwukrotnie przyspieszyć ten proces 

– to powinno wystarczyć większości właścicieli, 
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z pominięciem tych, którzy codziennie wyko-

rzystują auto do dłuższych podróży (raczej 

rzadkie zjawisko).

Można też oczywiście korzystać 

z Superchargerów Tesli, które umożli-

wiają ładowanie za darmo. Problem tylko 

w tym, że one z założenia nie znajdują się 

w mieście, a poza nim. Ich lokalizacje mają 

umożliwić podróżowanie po całym kraju. 

Jako że w 2016 roku mamy mieć „aż” sześć 

Superchargerów na terenie całego kraju, to nie 

spodziewam się eksplozji popularności tego 

samochodu (obecnie w Polsce jest około 60 sztuk, co i tak zaskakuje). Pytanie też, co stanie 

się, jak Tesli będzie bardzo dużo – w USA już są raporty o kolejkach do Superchargerów, 

a klienci narzekają, że część właścicieli zostawia samochód podłączony na wiele godzin, 

choć dawno się naładował, blokując miejsca innym.

Na deser zostają różne punkty ładowania od innych firm, na przykład od RWE czy na par-

kingach galerii handlowych, ale problem z nimi w Polsce jest standardowy – albo nie dzia-

łają, albo są zastawione przez „zwykłe” samochody. Jesteśmy pod tym względem, niestety, 

sto lat za… innymi.

Korzyści z zakupu samochodu elektrycznego
W tej chwili w Polsce nic nie wiem o żadnych korzyściach czy benefitach z tytułu posia-

dania elektrycznego samochodu. Norwegia z kolei daje ich mnóstwo i choć osiągnięto 

tam już limit 50 tysięcy samochodów objętych „promocją”, to ma być ona kontynuowana 

przynajmniej do końca 2016 roku. W zamian właściciele nie płacą 25% VAT-u przy zakupie 

samochodu, nie płacą za bilety na promy, są zwolnieni z opłat za tunele i autostrady oraz 

mogą korzystać z bus-pasów. Zależnie od modelu samochodu, licząc wszystkie zwroty, 

kupno nowego elektrycznego samochodu może kosztować do 50% mniej. To zachęcająca 

propozycja.

Cena
Cena Modelu S zaczyna się od około 80 tysięcy euro (około 350 tys. złotych), licząc akcyzę 

i VAT, za model podstawowy, z napędem na jedną oś i z najmniejszym akumulatorem 
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o pojemności 60 kWh (zasięg maksymalnie 400 km według Tesli). Za 90D o zasięgu 557 km 

i 90 kWh akumulatorze mówimy już o 110 tysiącach euro (około 480 tysięcy złotych). Za tę 

kwotę kupimy chociażby Audi A7 Quattro 3.0TFSI, które nie będzie co prawda tak szybkie, jak 

Tesla, ale nie wątpię, że będzie kilkukrotnie lepiej wykonane, a po jego doposażeniu w port-

felu zostanie jeszcze wystarczająco dużo pieniędzy na podróż dookoła świata… lub trzy. Za 

cenę P90D wchodzimy już na poziom Audi A8, a to inna liga.

Wbrew powszechnym opiniom, jazda samochodem elektrycznym nie jest „darmowa”. Nadal 

trzeba wykupić ubezpieczenie, nowe opony (przy opcjonalnych 21” kołach to spory wyda-

tek), tarcze i klocki hamulcowe oraz udać się do producenta na przegląd, który wcale nie 

kosztuje znacząco mniej niż u benzynowej konkurencji, a czasami więcej. Przez kilka godzin 

szukałem raportów na ten temat z całego świata i generalnie rozrzut jest ogromny, a zatem 

podpowiem tylko, że można z góry opłacić koszt serwisu na cztery lata, który wynosi 2000 

euro, a w jego skład wchodzi:

• wymiana wycieraczek (raz do roku, w sumie cztery razy),

• płynu hamulcowego (raz na dwa lata, dwa razy),

• sprawdzenie geometrii zawieszenia i innych elementów samochodu (raz do roku, cztery razy),

• wymiana filtru powietrza (raz do roku, cztery razy),
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• wymiana baterii w pilocie (raz do roku, cztery razy),

• serwis klimatyzacji (raz na dwa lata, dwa razy),

• wymiana płynu chłodzącego akumulatory (raz na cztery lata, raz).

Koszt rozszerzenia serwisu do ośmiu lat w USA wynosi dodatkowe 1900 dolarów, czyli praw-

dopodobnie około 1800 euro.

Jako auto miejskie
Nie ukrywam, że Tesla pod niektórymi względami bardzo mi imponuje, a pod innymi zupeł-

nie nie. Gdyby ten samochód w wersji 90D kosztował około 60 tysięcy euro, to kupiłbym go 

bez wahania, ale przy prawie dwukrotnie wyższej cenie (bez opcji!) – już nie. Tym bardziej że 

dopóki w Polsce nie powstanie odpowiednia infrastruktura dla samochodów elektrycznych 

i dopóki nie będzie z tego tytułu ulg dla posiadaczy, to nie ma to specjalnie sensu. Jako auto 

miejskie zapewne spisuje się znacznie lepiej, ale jego wymiary jednak wykluczają komfor-

towe parkowanie w coraz bardziej zatłoczonych miastach. Do tego celu wolałbym elektrycz-

nego Smarta albo Golfa.

Tesla Model S P90D             
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BMW I3 
—  TUBRO MELEX

JAN URBANOWICZ

Samochody to przede wszystkim transport. Mają nas przemieścić z punktu A do punktu B. Oprócz 

tego mają nam dawać frajdę – przynajmniej części z nas. Dla mnie auto to swego rodzaju gadżet 

– mam się z nim czuć dobrze. W przypadku tego auta czułem się z nim znakomicie.
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Każdemu z nas samochód kojarzy się z czymś innym. Każdy słysząc to słowo, ma co innego 

przed oczami. Dla jednych będzie to małe miejskie autko, dla innych elegancka limuzyna, 

a dla jeszcze innych szybki supersamochód, który w ciągu kilku sekund rozpędzi się od 0 

do 100 km/h. Jakie jeszcze skojarzenia produkuje nasz umysł? Spaliny, benzyna, ryk silnika, 

hałas. Od ponad wieku to nieodłączne elementy samochodów, które jednych w sobie rozko-

chują, a innych doprowadzają do szewskiej pasji. 

Bardzo lubię nie tyle samochody, ile podróż nimi. Kierowanie auta sprawia mi zawsze 

ogromną przyjemność i powoduje uśmiech na mej twarzy. Nie potrafię tego do końca 

wytłumaczyć, ale chyba nie o to chodzi. Dawno jednak żaden samochód sam w sobie nie 

spowodował mojej ekscytacji. 

Miałem okazję jeździć drogimi i szybkimi pojazdami czy 

siedzieć w takich, ale od pewnego czasu nie budzą one 

we mnie tego „czegoś”. Dlaczego? Prześciganie się w osią-

gach przestało na mnie robić wrażenie. Owszem, szybkie 

i głośne auta są super, ale chyba nie dla mnie, przynajmniej 

dopóki nie będę się zbliżał do czterdziestki. Gdy jednak 

pojawiła się okazja przetestowania BMW i3, miejskiego 

samochodu elektrycznego, poczułem się tak, jakbym 

dowiedział się, że Gwiazdka w tym roku przypada w lipcu.
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Nigdy wcześniej nie miałem okazji prowadzić ani nawet siedzieć w pełni elektrycznym samo-

chodzie. Niedawno testowałem hybrydę, ale to nie było do końca to, czego oczekiwałem. 

Elektryk wzbudził moją ciekawość i naprawdę nie mogłem się go doczekać. Do niedawna 

samochody elektryczne to był tylko kaprys, taki wymysł, by zaspokoić wszystkich miłośników 

środowiska, którzy głośno krzyczą, że auta spalinowe zatruwają naszą planetę. Jednak kilka 

lat temu pewien Amerykanin o nazwisku Elon Musk stworzył Teslę i pokazał wszystkim innym 

producentom środkowy palec. Dziś Tesla jest najbliższa temu, by upowszechnić samochody 

elektryczne. W tym numerze iMagazine nawet możecie poczytać nieco o jednym z tych aut, 

gdyż jeździł nim Wojtek Pietrusiewicz, dlatego nie będę się tu o Tesli rozpisywał. Dodam 

tylko, że kilka dni temu sam w niej siedziałem i byłem pod wrażeniem. Nie mogę się doczekać 

dnia, w którym się nią przejadę.

Wracając do sedna: wiem – i Wy również 

powinniście wiedzieć – że samochody elek-

tryczne to nasza przyszłość. Widzę to tak, że 

za jakieś 5–6 lat sam już nie kupię auta spa-

linowego. Dlaczego? Elektryki są fajniejsze. 

Naprawdę. Każdy, kto mówi inaczej, nie miał 

według mnie okazji przekonać się, jak to jest 

jeździć dłuższą chwilę samochodem w pełni 

napędzanym energią elektryczną. Kilku produ-

centów zrobiło swoje modele takich pojazdów, 

wszystkie one wyglądają jednak dość dziwacz-

nie i na dodatek wykonanie ich nie odbiega 

za wiele od zabawek. Dochodzi wysoka cena 

i mamy efekt taki, że nie są one popularne, 

a kupują je głównie geekowie z zasobnym 

portfelem. BWM i3 początkowo wydawało mi 

się paskudne. Widziałem je tylko na zdjęciach, 

ale moje myśli o tym modelu nie były pozy-

tywne. Dlatego na wieść o teście z jednej strony 

się ucieszyłem, bo auto elektryczne, a z drugiej 

lekko zniesmaczyłem, bo brzydkie. Kiedy jed-

nak podjechałem po odbiór, zobaczyłem je na 

żywo najpierw z zewnątrz, a później do niego 

wsiadłem, wiedziałem, że się polubimy.
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Wygląd
Na początku myślałem, że ktoś z BMW spojrzał na swojego psa rasy mops, później na 

lodówkę, na końcu zauważył za oknem przejeżdżającego Matiza i pomyślał: „tak będzie 

wyglądał nasz nowy model”. Bryła i3 jest nieco dziwna, bo niby to samochód mały, ale dość 

wysoki, ze ściętym tyłem i bardzo małą maską – z przodu nie ma silnika, ale można było dać 

większą i pod spodem większy drugi bagażnik. Całość uzupełniają cienkie, 19-calowe koła 

(155/70 R19). Macie zapewne teraz przed oczami obraz jakiejś pokraki, ale szybko do mnie 

dotarło, że to wszystko jest dość przemyślane. Krótka maska i ścięty tył, by łatwo było nam 

zaparkować na mieście, gdzie w końcu jest często dość ciasno. Do tylnego bagażnika spokoj-

nie zmieścimy średnie zakupy lub walizkę (czy dwie „kabinówki”), a pod maską mamy miej-

sce na pompkę do kół i kable do ładowania – po co ma nam to zaśmiecać tylny bagażnik? 

Auto jest dość wysokie i spokojnie mogą w nim usiąść wyższe osoby. Mój kolega, który 

ma ponad 190 cm wzrostu, bez problemu zasiadł na tylnej kanapie, miał miejsce na nogi 

i nie musiał jechać w pozycji schylonej. Wiem, że małymi miejskimi samochodami jeź-

dzimy zazwyczaj samemu lub we dwójkę, ale czasami zdarza się na przykład zgarnąć zna-

jomych do kina. Wąskie i wysokie koła? Mniejszy opór podczas toczenia i wyższe prędkości. 

Nagle wszystko stało się jasne. Spodobał mi się również pewien detal, który nie jest niczym 

nowym, ale zawsze mi się to podobało – drzwi nie mają ramki na okno. Jak już jesteśmy przy 

drzwiach, to tylne otwierają się i zamykają nieco inaczej niż w tradycyjnych autach. Najpierw 

musimy otworzyć drzwi kierowcy/pasażera, a dopiero później tylne, które otwierają się 

w przeciwną stronę. Na szczęście znajduje się w nich środkowy słupek, nic więc nie prze-

szkadza w siadaniu. Podobny system jest na przykład w Maździe RX–8.

Wnętrze
To, jak auto wygląda w środku, bardzo przypadło mi do gustu. Jest oczywiście nieco inaczej niż 

w tradycyjnych samochodach, ale nie na tyle „kosmicznie”, by nie można było się szybko odna-

leźć. Najbardziej zaskoczyła mnie dziwaczna dźwignia zmiany biegów znajdująca się przy kie-

rownicy, ale po kilku godzinach byłem już do niej przyzwyczajony. Materiały mnie zszokowały, 

zwłaszcza jak przeczytałem, że praktycznie wszystkie surowce wykorzystane we wnętrzu i3 

pochodzą z recyklingu i są ekologiczne, a należą do nich między innymi plastik z butelek PET, 

włókna hibiskusa i wełna. Co najważniejsze, widać tu, że mamy do czynienia z BMW. Widać, że 

to niemieckie auto i nie pozostawia to żadnych wątpliwości. Nie każdemu to wnętrze i materiały 

przypadną do gustu, mnie jednak się spodobały i to bardzo. Całe wnętrze jest dla mnie ciekawe 

i nie nudne. To bardzo ważne, bo jak wspomniałem widać, że jest niemieckie (od lat wnętrza 

niemieckich aut są dla mnie niemal takie same), a jednak czuć świeżość, czuć, że ktoś posta-
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nowił trochę zaszaleć i zrobić coś nieoczywistego. Dla mnie bomba! Miejsca mamy w kabinie 

naprawdę bardzo dużo, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażerów z przodu i z tyłu. Na miasto 

w zupełności to wystarcza, ale myślę, że gdyby auto miało większy zasięg (o tym za chwilę), to 

nawet w dłuższych trasach podróżowałoby się z komfortem. Minusem są tylko te wspomniane 

tylne drzwi. Wyglądają ciekawie i do auta wsiada się wygodnie, ale siedzący z tyłu niemal zawsze 

musi mieć przy wsiadaniu i wysiadaniu asystę drugiej osoby, która otworzy/zamknie przednie 

drzwi. Miejskim autem jeździ się w 1–2 osoby, jest to więc problem do przełknięcia.

Baterie i zasięg
Przejdźmy do kwestii, która zapewne interesuje najwięcej osób. Na wyposażeniu auta mamy 

silnik elektryczny o mocy 125 kW/170 KM i maksymalnym momencie obrotowym na pozio-

mie 250 Nm. Producent podaje, że na jednym ładowaniu jesteśmy w stanie przejechać 

120–160 km. To, ile przejedziemy, zależy oczywiście od wielu czynników, takich jak pogoda, 

używanie klimatyzacji, otwieranie szyb, dynamika samej jazdy, prędkość. Znaczenie ma tu 

również to, czy jeździmy po mieście, czy może po drogach, które nie wymagają od nas czę-

stego hamowania. Auto ma bowiem system, który odzyskuje energię kinetyczną i dołado-
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wuje baterie. Jeśli często będziemy zwalniać na światłach, bateria pożyje nieco dłużej. Co 

ciekawe, jeżdżąc po Warszawie z prędkością zbliżoną do przepisowej, zbliżając się do skrzy-

żowań, nie musiałem w ogóle używać hamulca. Samochody elektryczne bowiem (w Tesli 

podobno też tak jest) nie toczą się – puszczając pedał przyspieszenia, auto zaczyna hamo-

wać, a światła stopu się zapalają. Zakochałem się w tym i przez moment trudno mi się było 

później przestawić na jazdę tradycyjnym samochodem. 

Jaki zasięg udało mi się pokonać na jednym ładowaniu? Raz było to 130 km i miałem jesz-

cze lekki zasięg na akumulatorach. Dodam, że nie jeździłem jakoś specjalnie oszczędnie. 

Owszem, miałem wyłączoną klimatyzację, ale to dlatego, że jeśli nie ma 30°C, to ją ograni-

czam. Miałem za to otwarte okna. Jeździłem z prędkością przepisową, ale na zielonym rusza-

łem raczej dynamicznie. Umówmy się, przeciętny człowiek, który autem porusza się głównie 

do pracy, do domu, na zakupy czy do kina, nie robi więcej niż 100 km dziennie po mieście. 

Dlatego mając dom lub mieszkanie z garażem, po powrocie do domu podłączamy auto do 

prądu i następnego dnia rano akumulatory są naładowane. Wiem, że może to być jednak 

za mało, dlatego w opcji możemy kupić model z tak zwanym Range Extender – jest to dwu-

cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 647 cm³ i mocy 28 kW/38 KM, dzięki któremu 

zasięg i3 zwiększa się do 300 km. Nasz zasięg zależy również od wybranego trybu jazdy. 

Mamy tu trzy opcje: Comfort, ECO+ i ECO+ Pro. Dwa ostatnie powodują ograniczenie klima-

tyzacji i prędkości maksymalnej. Wartości można zmienić w ustawieniach.

Ważną kwestią jest oczywiście ładowanie baterii. Możemy to zrobić na trzy sposoby: kablem, 

który podłączamy do zwykłego ściennego gniazdka, kablem siłowym lub do specjalnego szyb-

kiego ładowania. W pierwszym przypadku czas nała-

dowania akumulatora to około osiem godzin. Wiem, 

nie jest to zawrotna prędkość, ale wszystko oczywi-

ście zależy od tego, gdzie i kiedy ładujemy samo-

chód. Jeśli robimy to przede wszystkim w domu 

i w nocy, to co za różnica, jak szybko się to ładuje? 

Oczywiście problem pojawia się w trasie, dlatego 

z tym zasięgiem i czasem ładowania, to auto się na 

dalekie trasy nie nadaje. Mnie udało się wyjechać za 

miasto do kolegi na grilla, jakieś 50 km od Warszawy. 

Ponieważ jechałem głównie po drodze ekspresowej, 

mało hamowałem, a co za tym idzie – nie odzyski-

wałem za wiele energii, akumulator schodził szybciej 

To auto jest w czołówce 
aut miejskich, jakimi 
jeździłem w życiu. 
Pod kątem dynamiki 
i możliwości jezdnych, 
a także parkowania, jest 
znakomite.
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niż zwykle. Ale udało się dojechać, podłączyłem samochód do ładowania i po kilku godzinach, 

karkówkach i kiełbaskach, mogłem śmiało wrócić do domu. Różne rodzaje kabli oczywiście 

skracają czas ładowania, ale nadal nie jest to czas, w jakim zatankujemy tradycyjny samochód.

Gadżet
Jeśli miałby to być gadżet, to i3 nim jest. Dlaczego? Dla mnie rewelacją jest to, że w aplika-

cji w telefonie mogę sobie podejrzeć poziom naładowania baterii w samochodzie, podczas 

na przykład lunchu na mieście, kiedy auto się ładuje na parkingu. Z aplikacji mogę sobie 

również włączyć klimatyzację postojową (która jest swoją drogą genialnym wynalazkiem), 

otworzyć/zamknąć auto oraz zrobić kilka mniejszych rzeczy. Mało tego, aplikacja ta jest 

również na Apple Watch – co prawda ma kilka funkcji mniej, ale klimatyzację z niej obsłużę 

oraz sprawdzę stan baterii czy aktualny zasięg samochodu. Z zegarka! Moje gadżeciarskie 

potrzeby były tu w pełni zaspokojone.

Jazda
Marka BMW zobowiązuje, jak więc się jeździ modelem i3? Wbrew tytułowi nie prowadzi się 

go jak meleksa. Wręcz przeciwnie, czuje się, że to BMW. Auto po naszych drogach porusza 

się płynnie i pewnie. Jest to niby samochód miejski, ma jednak w sobie drapieżny pazur. 

Jest nim… silnik elektryczny. Nie muszą się nam również zmieniać biegi, a to w połącze-

niu z maksymalnym momentem obrotowym dostępnym praktycznie natychmiast, two-

rzy przyspieszenie na poziomie niewiele większym niż 7 sekund od 0 do 100 km/h. Uczucie 

takiego przyspieszenia, które mamy natychmiastowo, w autku, które zupełnie nie wygląda 

na tak mocne, jest i było dla mnie niesamowite. Jakby to powiedzieć: „gęba sama się cie-

szy”. Wyobraźcie sobie miny panów w autach z mocnymi i wielkimi silnikami, którzy nie 

mieli na światłach najmniejszych szans z BMW i3. To zupełnie jakbyście zostali pokonani 

przez kosiarkę. To kolejny element, który sprawił, że zakochałem się w tym samochodzie. 

Oczywiście przyspieszenie w mieście nie jest nam potrzebne do imponowania innym. 

Miejska jazda ma być przede wszystkim dynamiczna, musimy szybko ruszyć ze skrzyżowania, 

udrożnić je, jechać dalej. To auto jest w czołówce aut miejskich, jakimi jeździłem w życiu. Pod 

kątem dynamiki i możliwości jezdnych, a także parkowania, jest znakomite.

Dla kogo dziś?
Nie ma co się oszukiwać, to nie jest aktualnie samochód dla każdego. Odejdźmy nawet od ceny, 

która zaczyna się od 150 tysięcy złotych. Problemy ten samochód ma dwa: zasięg i czas łado-

wania. Oba są jego największymi kłopotami. Wspominałem wcześniej, że przeciętny człowiek 

nie robi po mieście więcej niż 100 km dziennie. Zgadza się, ale to wciąż musi być drugi samo-
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chód w rodzinie. Chyba nikt nie kupuje jednego małego samochodu, który będzie wyłącznie 

do jazdy po mieście. Od czasu do czasu pojedziemy w jakąś trasę, zrobimy większy przebieg. 

Tym autem się niestety nie da. Nie byłby to problem, gdybyśmy mogli go szybko (powiedzmy 

w maksymalnie 30 minut) naładować. Musiałaby być do tego również rozwinięta infrastruktura 

punktów takiego szybkiego ładowania. Żaden z tych warunków nie jest spełniony. Dlatego też 

nieprzeciętny samochód jest również przeznaczony dla nieprzeciętnych ludzi – nie jest to do 

końca komplement. Osobiście kupiłbym dziś to auto, mając już inne, większe, przeznaczone do 

wyjazdów za miasto, mając garaż i mając na to pieniądze. Prawda jest też taka, że osoba spełnia-

jąca te warunki, niespecjalnie martwi się o oszczędzanie i kupuje takie auto bardziej dla posia-

dania gadżetu, niż po to, żeby inwestycja w pojazd na prąd szybko mu się zwróciła. Na jesieni 

tego roku ma się ukazać nowa wersja i3 o większych akumulatorach, pozwalających na spokojne 

pokonanie 200 km. Teraz widziałbym większy sens zakupu. 

Dla mnie minusów ten samochód ma mało, są one jednak dość spore. Gdyby tylko je wyeli-

minować i miałbym trochę gotówki, to brałbym je od razu, gdyż uważam, że przyszłość 

motoryzacji leży właśnie w takich pojazdach i jestem w idei auta elektrycznego bezgranicz-

nie zakochany. Poprawcie tylko zasięg i ładowanie, a jestem Wasz. Tesla pokazała, że się da 

i według mnie ich model 3 będzie tym, czym wiele lat temu był iPhone – wszyscy próbo-

wali wcześniej, ale to smartfon od Apple był naprawdę smart i sprawił, że wszyscy go chcieli 

mieć. BMW i3 nie jest przez wszystkich pożądanym samochodem, ale wierzę, że jego następ-

ców będzie chciał mieć niejeden.

BMW i3             

Plusy: 
• idealny do miasta 
• niskie koszty eksploatacji 
• dużo miejsca w środku 
• duże przyspieszenie 
• dynamika jazdy 
• prowadzenie

Minusy: 
• mały zasięg 
• długi czas ładowania 
• cena

Cena: od 150 000 PLN

yasiek_

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/yasiek_
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Jeśli macie Apple TV, to możecie sterować nim za pomocą aplikacji 

Remote. Co jednak jeśli macie Android TV? Google postanowiło 

wyjść naprzeciw posiadaczom tej platformy i w AppStore pojawił 

się program do obsługi Android TV z poziomu iPhone’a lub iPada. 

Za pomocą aplikacji możemy sterować większością funkcji Android 

TV. Możemy wprowadzać tekst, wykonywać gesty na ekranie, 

a nawet wydawać polecenia głosowe. Przystawki Android TV 

produkuje między innymi ASUS, NVIDIA, Razer, ale są też wersje 

zintegrowane z telewizorami Sony oraz Philips. Na targach IFA ma 

do tego grona dołączyć Bang & Olufsen. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

ANDROID TV

ShapeFlick to casualowa gierka, prosta i wciągająca. W grze musimy 

wykazać się spostrzegawczością i refleksem, aby w wyznaczonym 

czasie zdobyć jak największą ilość punktów, które pozwolą 

przejść do kolejnego świata. Światów jest pięć, a stworzono je 

z różnych materiałów: papieru, tektury, drewna, metalu i betonu. 

Rozgrywka polega na łapaniu spadających figur i umieszczaniu 

ich w odpowiednim miejscu. Im szybciej to robimy, tym więcej 

punktów otrzymujemy – proste. Fajna gra od polskiego dewelopera 

dla młodych i starszych. Dzieci dzięki niej nauczą się dopasowywać 

przedmioty, a dorośli wyćwiczą refleks. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

SHAPEFLICK

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/android-tv/id1078761166?mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/shapeflick/id1131353221?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Dziś prawie każdy sklep i centrum handlowe oferuje swoją kartę 

lojalnościową. Gdyby chcieć je wszystkie umieścić w portfelu, to 

nie zmieścilibyśmy go do plecaka. Z pomocą przychodzi aplikacja 

Stocard. To integrator kart lojalnościowych, do którego możemy 

dodać setki kart sklepów z całego świata. Nie brakuje tych z Polski. 

Piotr i Paweł, proszę bardzo, Galeria Mokotów – oczywiście. Cały 

proces dodawania karty jest bardzo prosty, wystarczy aparatem 

zrobić jej zdjęcie i od razu pojawi się ona w naszym wirtualnym 

portfelu. Niestety, nie we wszystkich sklepach znajdują się skanery 

umiejące czytać kod paskowy z ekranu telefonu. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

STOCARD

Revolut to wirtualny bank w naszym telefonie. Za pomocą 

aplikacji zakładamy tam konto i dostajemy wirtualną kartę 

płatniczą. Od tego momentu możemy zasilić konto/kartę taką 

kwotą, jaką planujemy wydać na zakupy. Zasilić możemy ją 

poprzez inną kartę lub przelew. W Revolut możemy wybrać, 

w jakiej walucie chcemy rozliczyć transakcję i do wyboru mamy 

funty brytyjskie, dolary i euro. Co ciekawe, jeśli potrzebujemy, to 

Revolut wyśle nam fizyczną kartę MasterCard zupełnie za darmo 

i nawet do Polski. Będziemy mogli posługiwać się nią w każdym 

miejscu na świecie. Na wakacje jak znalazł. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

REVOLUT

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/stocard-rewards-cards-wallet/id444578884?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/revolut-spend-exchange-transfer/id932493382?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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Zapisywanie plików w OS X – ta wbrew pozorom banalnie prosta czynność ma kilka cech, 

które mogą u początkującego użytkownika spowodować niepewność i konsternację.

Zwinięty, rozwinięty
Pamiętam do dzisiaj, jak pierwszy raz 

próbowałem zapisać jakiś plik pod OS 

X, bodajże w TextEdit – w pierwszym 

momencie nie wiedziałem, jak mam 

wybrać miejsce inne niż zapropono-

wane. Spowodował to tryb zwinięty 

okna, w którym możemy podać tylko nazwę pliku, dodać tagi i wybrać jedną z kilku pro-

pozycji. Ten tryb rzeczywiście spisuje się nieźle, gdy korzystamy tylko z domyślnych lokali-

zacji w systemie, ale jeśli chcemy zejść niżej w hierarchii folderów, to zaczynają się schody.

Wystarczy kliknąć strzałkę w dół 

przy polu nazwy, a rozwinie się 

pełny widok okna przypominający 

Findera. Po lewej mamy boczny 

pasek, wraz z opcją skorzysta-

nia z przestrzeni iCloud dla danej 

aplikacji, a dzięki paskowi narzę-

dziowemu i widocznej hierarchii 

folderów możemy dowolnie nawi-

gować po dysku z możliwością 

utworzenia nowego folderu bezpo-

średnio z tego okna.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

PODSTAWY OS X – 4 
– ZAPISYWANIE PLIKÓW
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Podpowiedź o niezapisanym 
dokumencie
Jeśli pracujemy nad jakimś dokumentem w apli-

kacji, która nie wspiera funkcji automatycznego 

zapisywania zmian, to jest pewien trick, o którym 

warto wiedzieć, a dotyczy on czerwonej ikony 

w górnym lewym rogu, która służy do zamykania 

danego okna.

Jak widzicie, na powyższym obrazku widać, że 

w czerwonej ikonie znajduje się czarna kropka. 

To oznacza, że dokument został zmodyfikowany 

od czasu, w którym został zapisany na dysku, 

a jeśli spróbujcie go w takim stanie zamknąć, to 

spowoduje to otworzenie okna dialogowego 

wymagającego interakcji użytkownika. Jeśli nato-

miast wciśniecie Cmd+S, to kropka zniknie.

Obsługa okien dialogowych za 
pomocą klawiatury
Powyższy obrazek można spotkać bardzo czę-

sto podczas próby zamknięcia dokumentu, 

który nie został zapisany. Zwróćcie uwagę, że 

napis „Zapisz” jest cały podświetlony na niebie-

sko. To oznacza, że jeśli wciśniecie na klawia-

turze klawisz Enter, zostanie wybrana ta opcja. 

Przycisk „Nie zapisuj” z kolei jest jedynie otoczony niebieskim podświetleniem – jeśli więc 

naciśniecie klawisz Spacji, to plik nie zostanie zapisany. Przyciskiem Tab możecie przełączyć 

się między przyciskami, przesuwając niebieską obramówkę – jedno wciśnięcie przeniesie 

otoczkę nad przycisk „Anuluj”, który teraz można wywołać Spacją, a dwa nad klawisz „Zapisz”.

Podstawy OS X – 4 – Zapisywanie plików
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Zmiana zachowania zapisywania plików
Apple dokonało pewnych zmian w sposobie zapisywania plików w ciągu ostatnich kilku lat. 

W Preferencjach Systemowych w zakładce „Ogólne” można znaleźć dwa istotne pola, które 

zmieniają zachowanie OS X w tym względzie. Od czasu bodajże 10.6 Snow Leopard OS X auto-

matycznie zapisuje pliki bez pytania o to użytkownika. Nie każda aplikacja to wspiera – wszystko 

zależy od dewelopera – ale jest to zdecydowana większość, przynajmniej pośród tych, których 

używałem w ciągu tych paru lat. W dużym skrócie oznacza to, że pliki są zapisywane automa-

tycznie i jeśli w trakcie pracy nad plikiem zamkniemy program, to nie stracimy żadnych zmian, 

nawet jeśli ręcznie ich nie zapisaliśmy. Można jednak przywrócić stare zachowanie.

Ask to keep changes when 
closing documents – ta funk-

cja wyłącza automatyczne 

zapisywanie i jeśli spróbujemy 

zamknąć dokument, który 

został zmieniony od ostatniego 

save’a, to pojawi się odpowied-

nie okno dialogowe, pytające 

użytkownika, czy chce zapisać, 

czy odrzucić zmiany.

Close windows when qutting 
an app – OS X również wpro-

wadziło zapamiętywanie otwar-

tych okien lub dokumentów w aplikacjach. Domyślnie, jeśli zamkniemy aplikację, która ma 

dwa otwarte okna/dokumenty, to po jej ponownym uruchomieniu, zostaną one przywró-

cone – stan programu zostaje zachowany. Jeśli jednak włączymy tę opcję w Preferencjach 

Systemowych, to zamknięcie programu nie będzie zachowywało stanu otwartych okien lub 

dokumentów.

Osobiście mam te dwie opcje wyłączone. Tak jest po prostu wygodniej – do tej bardziej 

nowoczesnej formy interakcji z plikami, oknami i aplikacjami przyzwyczaiłem się bardzo 

szybko i nie wyobrażam sobie powrotu do starej metody.

morid1n

Podstawy OS X – 4 – Zapisywanie plików

http://www.twitter.com/morid1n


http://sarehub.pl
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TIKI-TAKA WORLD SOCCER 

Patrząc z perspektywy czasu na finały Euro 2016, aż się chce powiedzieć „przeżyjmy to jeszcze 

raz”. Dlatego dziś postanowiłem przygotować małą ucztę dla wszystkich fanów piłki nożnej. 

Choć muszę Was ostrzec, że będzie to uczta dość nietypowa. 

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Pamiętam zagorzałe dyskusje przed mistrzostwami, gdy wraz ze znajomymi debatowali-

śmy o tym, czy aby na pewno „naszym” uda się wyjść z grupy, a jeśli tak, to co będzie dalej? 

Wprawdzie zapewne długo jeszcze pozostanie nam pewien niedosyt po meczu z Portugalią, 

to trzeba przyznać, że były to dla nas udane mistrzostwa. 

Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy chętnie widzielibyśmy Polskę w roli mistrza Europy! 

Nierealne, powiesz? Nie, jeśli tylko weźmiesz sprawy w swoje ręce i poprowadzisz biało-czer-

wonych do futbolowej sławy. 

Tiki-Taka? ... A co z Fifą?
Jeśli spodziewałeś się tu recenzji jednej z najnowszych gier EA spod znaku FIFA, to niestety 

muszę Cię rozczarować, już dawno mi się przejadły i choć są to naprawdę świetne gry, nie 

o nich chcę dziś mówić. 

Wręcz przeciwnie, nie będzie żadnych komercyjnych hitów w full 3D, które co roku wyglą-

dają bliźniaczo podobnie. Nie porusza mnie fakt, że mają one ponad 500 „licencjonowa-

nych” zespołów i prawie 10 000 graczy. Nie przeszkadza mi też, że gole dla mnie strzela 

„Lewamdowski”, że filarem mojej obrony jest „Pazdam” i że bramki broni „Szczesmy”. 

Nie przeszkadza mi nawet grafika gry... ba! To ona sprawiła, że zainteresowałem się tym tytu-

łem. Nie powstała ona z przypadku czy braku umiejętności grafików ze studia Panicbarn. 

Tiki-Taka to wspaniały hołd i ukłon w stronę klasycznego „Sensible Soccer”. Zresztą sami 



   /   GRY   /   176176

autorzy gry nie ukrywają, że to właśnie na tym 

hicie sprzed lat wzorowali swoją najnowszą 

produkcję.

Pikselowata grafika 
i „Lewamdowski”? O co w tym 
wszystkim chodzi?
Część młodszych czytelników zapewne zastana-

wia się, dlaczego właściwie recenzuję Tiki-Taka 

World Soccer? Pikselowata grafika, brak licencjo-

nowanych graczy, o co tu chodzi? O „miodność”, 

Moi Drodzy, i to przez duże M. Czyli o czystą 

radość płynącą z gry. 

Nie umiem tego opisać słowami, nie umiem Wam 

dać racjonalnych argumentów. Mogę jedynie 

użyć mojego ulubionego określenia, wykreowa-

nego przez kultowy magazyn „Secret Service”, 

czyli właśnie miodność. 

W Tiki-Taka World Soccer trzeba po prostu zagrać, 

poczuć dynamizm, nieprzewidywalność i radość 

płynącą ze strzelania goli. Bo w tej grze wynik 

4:3 nikogo nie zdziwi i to jest właśnie w niej 

najpiękniejsze. 

Co więcej, Tiki-Taka World Soccer postanowiła nie 

tylko zrewolucjonizować sposób, w jaki patrzymy 

na grafikę, gry, ale też, jak możemy stero-

wać naszą drużyną. Zamiast tradycyjnego d-pada 

i przycisków wybieramy graczy, dotykając ich na 

ekranie i wykonując odpowiednie gesty.

Z początku musiałem się wprawdzie nieco „prze-

stawić” i przyzwyczaić do nowego sposobu 

myślenia, to jednak muszę przyznać, że w tym 

Tiki-Taka World Soccer 

https://www.youtube.com/watch?v=vGcaQJ-qxw8
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szaleństwie jest metoda. Tiki-Taka World Soccer 

dumnie wychyla się z tłumu bliźniaczo podob-

nych do siebie symulatorów piłkarskich, jest cie-

kawym powiewem świeżości i potrafi naprawdę 

zaabsorbować na całe godziny. 

Nie jest to tytuł pozbawiony wad, ale to na 

pewno jedna z lepszych gier, w jakie ostatnio mia-

łem przyjemność grać. Osobiście polecam, bo 

naprawdę warto.

Tiki-Taka World Soccer       

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 6/6

Plusy:
• Graficzny ukłon w stronę 

klasycznego „Sensible soccer”

• Dynamiczna i nieprzewidywalna

• Uwaga... ABSORBUJE!

Minusy:
• Do kontrolek trzeba się przyzwyczaić

• „Pazdam” strzelający gola 
z własnej połowy

Cena: 2,99 EUR
Link do sklepu

Tiki-Taka World Soccer 

https://itunes.apple.com/pl/app/tiki-taka-world-soccer/id1112540727?mt=8


https://www.etsy.com/ie/shop/TomaszSzykulski?ref=hdr_shop_menu
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ZMIANA JĘZYKA SYSTEMU 
Z POZIOMU TERMINALA

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jeśli padliście ofiarą okrutnego żartu lub w wyniku jakichś wydarzeń trafił się Wam Mac 

z ustawionym dziwnym językiem (z jeszcze dziwniejszym alfabetem), to przestawienie go 

może być nie lada wyzwaniem. W takiej sytuacji pomoże nam narzędzie, które uruchomimy 

z poziomu Terminala.

Chodzi o languagetool, za którego pomocą możemy zmienić główny język OS X. 

Narzędzie to uruchamiamy następująco:

Do uruchomienia będzie wymagane hasło administratora. Po jego wpisaniu pojawi się lista 

trzydziestu czterech języków zapisanych każdy własnym alfabetem:

Tips&Tricks 

sudo languagetool

1. Use English for the main language
2. Utiliser le français comme langue principale
3. Deutsch als Standardsprache verwenden
4. 以简体中文作为主要语言
5. 以繁體中文作為主要語言
6. 主に日本語を使用する
7. Usar español como idioma principal
8. Usa l’italiano come lingua principale
9. Gebruik Nederlands als hoofdtaal
10. 주 주주주 주주주 주주
11. Usar português do Brasil como idioma principal
12. Usar o português europeu como idioma principal
13. Brug dansk som hovedsprog
14.   Käytä pääkielenä suomea
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Wystarczy wpisać numer wybranego języka, zatwierdzić go i zrestartować komputer (na 

przykład poleceniem sudo shutdown -r now), by zatwierdzić zmiany.

languagesetup działa również przez ssh, możemy więc wywołać to narzędzie także 

zdalnie.

Źródło: OS X Daily

15. Bruk norsk som hovedspråk
16.  Använd svenska som huvudspråk
17.  Сделать русский язык основным языком системы
18.  Użyj polskiego jako języka głównego
19.  Ana dil olarak Türkçe’yi kullan
ةيسيئر ةغلك ةيبرعلا ةغللا مادختسا .20
21. 주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주
22. Vybrat češtinu jako hlavní jazyk
23. Magyar kiválasztása alapértelmezett nyelvként
24.    Seleccioneu el català com a idioma principal
25. Odaberite hrvatski kao glavni jezik
26. Επιλέξτε Ελληνικά ως την κύρια γλώσσα
תישאר הפשכ תירבע י/רחב    .27
28. Selectați româna ca limbă principală
29.    Vybrať slovenčinu ako hlavný jazyk
30. Вибрати українську основною мовою
31. Gunakan Bahasa Indonesia sebagai    

 bahasa utama
32. Gunakan Bahasa Melayu untuk bahasa utama
33. Sử dụng Tiếng Việt làm ngôn ngữ chính
34. Utilizar español de México como el idioma  

 principal
35. Quit

Tips&Tricks 

mcskrzypczak

http://osxdaily.com/2016/06/29/change-system-language-mac-command-line/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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mcskrzypczak

WYŚWIETLENIE KONT 
UŻYTKOWNIKÓW

Terminal jest przydatną aplikacją szczególnie dla administratorów. Daje dostęp do wielu 

narzędzi, których próżno szukać w folderze /Applications. Czasami na przykład 

trzeba podejrzeć nazwy kont użytkowników danej maszyny. Do tego służy narzędzie dscl 

(Directory Service Command Line). Użyjemy go w ten sposób:

Wynikiem będzie wyświetlenie wszystkich kont użytkowników, daemonów oraz procesów 

serwerowych. Żeby pozbyć się tych dwóch ostatnich grup, można się dodatkowo posłużyć 

narzędziem grep:

Jeśli z kolei chcecie się dowiedzieć, które z kont mają uprawnienia administratora, należy 

użyć tego polecenia:

Istnieje jeszcze jedno narzędzie, które podobnie jak dscl wyświetla wszystkich użytkowni-

ków, ale podaje przy tym nieco więcej informacji. Chodzi o dscacheutil uruchamiane 

w ten sposób:

Jako wynik otrzymamy informację na temat ID użytkownika, ID grupy, powłoki, z jakiej 

korzysta, ścieżki folderu domowego oraz objaśnienia lub pełnej nazwy użytkownika.

Źródło: OS X Daily

dscl . list /Users

dscl . list /Users | grep -v ' _ '

dscl . -read /Groups/admin GroupMembership

dscacheutil -q user

Tips&Tricks 

MACIEJ SKRZYPCZAK

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://osxdaily.com/2016/07/05/list-user-accounts-command-line-mac/


http://productivemag.pl
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#LIFEHACKER - JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
KINGA OCHENDOWSKA

Wszyscy chcemy osiągnąć sukces, ale czy wiemy, jak to zrobić?

Jeśli trafiliście kiedyś na filmiki, w których jakiś człowiek stoi na tle pięknego domu w Beverly 

Hills i przekonuje, że za chwilę możecie mieć taki sam dom i trzy ferrari w garażu, to zetknę-

liście się z najgorszym z możliwych rodzajów motywacji. W zasadzie nie jest to nawet moty-

wacja sama w sobie, ale sprzedawanie marzeń. Klikasz link, dostajesz darmową lekcję, dzięki 

której odmienisz swoje życie, a potem już tylko szkolenia, warsztaty, konferencje i zakup 

książek, z których każda zawiera TEN sekret, który uczyni z Was multimilionerów.

Nieco dziwi mnie mechanizm działania internetowych guru. Nie – nie dziwi mnie to, jak oni 

to robią, bo co do zasady proces jest bardzo prosty. Dziwi mnie, że ich klienci nadal się na to 

łapią. Bo gdyby zainwestowali te same pieniądze, które dobrowolnie wepchnęli do kieszeni 

guru, w zrobienie czegoś produktywnego, zapewne już byliby ludźmi sukcesu.

W dzisiejszych czasach sukces idzie w parze z pieniędzmi. Utożsamianie sukcesu i mamony to 

jeden z podstawowych błędów, które popełniamy. Żeby osiągnąć sukces, musimy najpierw 

poznać samych siebie, określić, co jest dla nas najważniejsze i właściwie ustawić sobie cele.

Spróbujemy zatem usystematyzować to wszystko. Nie będzie w tych poradach nic bardzo 

odkrywczego, bo i przepis na sukces nie jest specjalnie skomplikowany. Jak wiadomo, zawsze 

najciemniej jest pod latarnią.

1.  Wyznacz sobie cele
Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne. Każdy z nas ma swoje własne marzenia i dążenia. Dla 

jednych będzie to praca i pozycja, dla innych szczęśliwa rodzina, dla jeszcze innych podróżo-

wanie po świecie albo domek w środku lasu. Cel i definicja sukcesu zależą od Ciebie.

2. Nie porównuj się z innymi
Nie myśl o tym, co jest ważne dla innych. Ci „inni” nie będą żyli Twoim życiem. Ich cele nie 

muszą być Twoimi. Co więcej, nawet na pewno nimi nie są. Nie pożyczaj cudzych celów, nie 
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patrz na siebie przez pryzmat innych. Jesteś dorosłą, autonomiczną jednostką. Masz prawo 

do podejmowania swoich własnych decyzji.

3. Nie słuchaj pustej krytyki
Gdy zaczynasz coś robić, zawsze znajdą się tacy, którzy uznają to za bezwartościowe, głu-

pie i bez sensu. Jeśli krytyka nie zawiera w sobie pozytywnych elementów pozwalających Ci 

naprawić błędy i rozwijać się puszczaj je mimo uszu.

4. Nie przejmuj się opiniami innych
Opinia jest jak… – dość powiedzieć, że każdy ma własną. Gdy otoczenie mówi, że to się nie 

uda, że nie dasz rady, to mówi to przez pryzmat swoich własnych doświadczeń. Jeśli nie spró-

bujesz, to się nie dowiesz.

5. Bądź wytrwały
Bardzo często dobre pomysły umierają nie dlatego, że nie miały potencjału, ale dlatego, że 

zostały porzucone wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze przeszkody. Rzadko kiedy zdarza się, że 

cały proces jest usłany różami. Najważniejsze to nie zniechęcać się i nie przestawać. Podobno, 

jeśli robisz coś wystarczająco długo, to nie masz innej możliwości, jak osiągnąć sukces.

6. Ucz się na błędach
Są błędy i błędy. Jednym z najczęściej popełnianych jest szukanie tych, którym się udało 

i patrzenie, jak to zrobili. Warto jednak spojrzeć na tych, którym się nie powiodło i zastano-

wić nad tym, jakie błędy im się przydarzyły po drodze. Na swoich własnych potknięciach 

warto się uczyć, ale na cudzych również można. I naprawdę warto.

Na koniec mała dygresja. Kiedy ekipa iMagazine zaczynała prowadzić magazyn, jeszcze 

w czasach poprzedniego tytułu – „Mojego Jabłuszka” – nikt nie wierzył, że to może się udać.

Ot, grupka pasjonatów z zapałem, który szybko ostygnie i cała impreza się skończy. To się nie 

uda – mówili. To bez sensu, bezwartościowe i głupie. Co z tego będziecie mieć? Taki magazyn 

nikomu nie jest potrzebny. Gdyby wtedy ekipa posłuchała tych głosów, nie czytalibyście dzisiaj 

tego magazynu. Co zrobili, zamiast się załamać pierwszą falą krytyki i schować w swoich nor-

kach? Otóż… Wyznaczyli sobie cele. Nie porównywali się z innymi. Nie słuchali pustej krytyki. 

Nie przejmowali się opiniami innych. Byli wytrwali i uczyli się na błędach. Dzięki temu dziewięć 

lat później… sami zobaczcie. Czy nie warto wytrwać i robić wszystko najlepiej, jak się potrafi?

Moim zdaniem – warto. Mam nadzieję, że Waszym też.

Powodzenia w odnoszeniu sukcesów, czymkolwiek dla Was są!

santee76

#lifehacker - Jak osiągnąć sukces?

http://www.twitter.com/santee76
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PATRYCJA RUDNICKA

Teraz, kilkanaście lat później, ukazała się gra na smartfony, która wykorzystuje nasz ruch i ele-

menty rozszerzonej rzeczywistości. I prawie wszyscy, którzy dorastali na przełomie XX i XXI 

wieku oszaleli na jej punkcie. Gra wprawdzie nie jest jeszcze oficjalnie dostępna w Polsce (lecz 

można ją zainstalować, posiadając amerykańskie lub australijskie konto w AppStore), ale w kra-

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jak większość dzieci i nastolatków oglądałam 

oczywiście bajki o Pokemonach, lecz nigdy tak naprawdę nie byłam ich fanką. Bardziej się nimi 

zainteresowałam, gdy wyszła seria pokemonowych gier na przenośne konsole Nintendo Game 

Boy. Lecz nadal nie szalałam na ich punkcie. OK, Pikachu był fajny. I to wszystko. Ale pamiętam, że 

moi koledzy i koleżanki mieli bzika na punkcie stworów łapanych do kulek zwanych Pokeball.
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jach, w których jest dostępna, bije wszelkie rekordy. 

Również uległam zbiorowemu szaleństwu i Pokemon 

Go znalazł się także na moim iPhonie.

W sieci pojawia się mnóstwo memów wyśmiewają-

cych graczy. I muszę przyznać, że większość z nich 

jest słuszna. Wystarczy przejść się po miejscach, gdzie 

jest duże zagęszczenie Pokestop i Gym. Kręci się tam 

pełno ludzi w wieku około 25–35 lat wpatrzonych 

w ekrany smartfonów. Jak zombie. Już chyba nikogo 

nie dziwi 30-latek wędrujący w deszczu pomiędzy 

Pokestopami z parasolem w jednym ręku i smart-

fonem w drugim. W internecie coraz więcej jest też 

artykułów o wypadkach, które przytrafiają się zom-

bie-łowcom, oraz informacji o napadach. Łowcy 

Pokemonów zapominają o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa; zapominają, że przechodząc przez 

ulicę, należy najpierw spojrzeć, czy nic nie jedzie; 

zapominają, że jak się za mocno wychyli przez okno, 

to można wypaść, zapominają też, że wybiegając 

w środku roboczego dnia na parking przed firmą, 

narażają się nawet na utratę pracy. Niby są dorośli, 

a dają się zwabić późnymi wieczorami w ustronne 

miejsca, gdzie zostają okradzeni. No tak, bo jak tu 

oprzeć się pokusie złapania rzadkiego Pokemona na 

opuszczonym parkingu o 1 w nocy? Szczerze mówiąc, 

jeszcze nie widziałam, żeby jakakolwiek inna gra 

zrobiła z 30-latków zachowujące się jak nastolatki 

zombie. Chyba sama też stałam się trochę 30-letnim 

zombie. Ale uważnym. Nie łapię Pokemonów, gdy 

prowadzę samochód, nie zapuszczam się w podej-

rzane miejsca, nie chodzę ze wzrokiem wlepionym 

w ekran iPhone’a. Gram, ale tak, żeby nie odbijało 

się to negatywnie na moim bezpieczeństwie i życiu. 

I taką grę właśnie Wam polecam. Serio nic się nie 

stanie jak nie złapiesz Pikachu, który siedzi sobie na 

Ciemna strona Pokemon Go, czyli jak z 30-latka zrobić zombie?
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środku autostrady lub pojawia się wieczorem w opuszczonym budynku. Na pewno 

za jakiś czas pojawi się inny w bezpieczniejszym miejscu.

Oczywiście granie w Pokemon Go ma również dobre strony. Przede wszystkim 

ruszamy się więcej. Widzę to nawet po sobie. Idę do sklepu okrężną drogą, żeby 

zahaczyć po drodze o Pokestop i może złapać jakiegoś ciekawego Pokemona. Rano 

przed pracą nie wsiadam od razu do samochodu, tylko jeśli pogoda i czas na to 

pozwalają, robię pieszą rundkę dookoła pobliskich przystanków. Można powiedzieć, 

że dzięki tej grze ruszam się prawie dwa razy więcej niż normalnie. Niektóre insty-

tucje wykorzystują popularność gry do szczytnych celów. I tak na przykład jedno 

z amerykańskich schronisk dla zwierząt zachęca, by przy okazji łapania stworów, 

wyprowadzić na spacer jednego z psów będących pod ich opieką. 

Niewątpliwą zaletą Pokemon Go jest również to, że zbliża do siebie przypadkowych 

ludzi, uczy ich gry zespołowej i pomaga nawiązywać kontakty. W ramach teamów są 

organizowane spotkania, by na przykład przejąć jakiś konkretny Gym lub by zapu-

ścić przynętę i przez jakiś czas wspólnie wyłapać wirtualne stworki.

Gra zdecydowanie jest ciekawą propozycją zarówno dla 30-latków, którzy pamię-

tają początki Pokemonów, jak i dla nastolatków. Pamiętajmy tylko, żeby grać 

w nią rozważnie.

iPatrycjaR

Ciemna strona Pokemon Go, czyli jak z 30-latka zrobić zombie?

https://twitter.com/iPatrycjaR
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O

Rzuć wszystko i zostań trenerem pokemonów

RZUĆ WSZYSTKO I ZOSTAŃ 
TRENEREM POKEMONÓW

PAWEŁ LUTY

Otóż postawmy sprawę jasno – nie wszystkim Czytelnikom iMagazine podo-

bają się moje felietony, co jest absolutnie zrozumiałe, gdyż każdy ma inny gust 

względem takich form, jest to bowiem forma osobista, całkowicie subiektywna 

i pozostawia Czytelnikom mnóstwo pola do interpretacji i interakcji. Dodajmy 

jeszcze, że od kilku miesięcy moje felietony są mniej… applowskie. A właściwie 

bardzo subiektywne i może nieco niesprawiedliwe względem Apple, co wier-

nemu Czytelnikowi pisma o produktach – było nie było – Apple i związanym 

z nimi stylem życia, może się nie podobać.

Na całe szczęście redakcja cały czas ściga mnie o nowe felietony, a ja je prędzej 

czy później (raczej bardzo późno) oddaję i są publikowane, są zatem na tym 

świecie ludzie, którzy widzą w tym sens, nie przestanę ich więc pisać w formie, 

która mnie będzie najbardziej odpowiadać. Bo po to jest felieton. Żeby wyra-

zić siebie. A przy okazji liczę na to, że kogoś rozśmieszę, zmuszę do myślenia 

czy zaciekawię. Podkreślam, nie ma tu prawd objawionych, staram się za to być 

wobec Was zawsze szczery i pisać to, co myślę.

Dlaczego o tym piszę? Bo uważam, że wakacje to świetny czas na refleksje, 

zatrzymanie się na chwilę, na krótki moment oderwania się od spraw przyziem-

nych i poszybowanie w stronę spraw bardziej wzniosłych, ponadczasowych. 

Robię ten wstęp, żeby Czytelnik wiedział, że ja rozumiem, że on nie ma ochoty 

Mamy wakacje, luz, blues, trzeba coś lekkiego napisać, żeby się przyjemnie przy wypoczynku 

czytało. W związku z tym wejdę nieco w buty Mateusza Grzesiaka i zostanę Twoim Trenerem 

Osobistego Rozwoju. Kupisz to, czy nie, Twoja sprawa. Ale postaraj się posłuchać mnie 

spokojnie, jak śpiewa Zbigniew Wodecki.
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tego czytać, ale ucieszę się, jeżeli się na to zdecyduje. Nie liczę na poklepanie po 

plecach, a na sekundkę zastanowienia. Ta intencja przyświeca mi przy każdym 

felietonie. A przy felietonie wakacyjnym tym bardziej.

Chciałbym zatem, żebyś Czytelniku rzucił wszystko i został trenerem pokemo-

nów. Dosłownie. Albo i nie.

Po raz pierwszy w historii masz taką dosłowną możliwość. Możesz zainstalo-

wać „Pokemon Go” na swoim iPhonie, założyć czapkę z daszkiem, odpowiednią 

bluzę, trampki i jeansy, zarzucić na ramiona plecak z prowiantem oraz power-

bankiem i ruszyć w świat, aby złapać je wszystkie.

Dla mnie jest to fenomenalne. Wcale się nie dziwię, że ta gra spotkała się z takim 

sukcesem, że tak szybko osiągnęła tak wiele. Sam w nią nie gram, ale doskonale 

jestem w stanie wczuć się w sytuację kogoś, kto jako dzieciak marzył o tym, 

żeby być jak Ash i teraz dostał lekkiego (bądź dużego) bzika i lata ze swoim 

iPhone’em polować na pokemony. Cholibka (ukłon w stronę korekty), to jest 

przecież spełnienie marzeń, prawda? Na dodatek z kategorii tych, które, gdy 

pierwszy raz zasiały swe malutkie nasionka w naszych sercach, wydawały się 

całkowicie nie do spełnienia. Bo niby jak rzucić wszystko i zostać trenerem poke-

monów, nieprawdaż?

Mamy rok 2016 i, motyla noga (ukłon w stronę korekty), da się to zrobić. Ludzie 

dosłownie rzucają wszystko i znajdują sposób na to, żeby zarabiać na zbieraniu 

Rzuć wszystko i zostań trenerem pokemonów

Wcale się nie dziwię, że ta gra spotkała się z takim 
sukcesem, że tak szybko osiągnęła tak wiele. Sam w nią nie 
gram, ale doskonale jestem w stanie wczuć się w sytuację 
kogoś, kto jako dzieciak marzył o tym, żeby być jak Ash 
i teraz dostał lekkiego (bądź dużego) bzika i lata ze swoim 
iPhone’em polować na pokemony. 
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pokemonów. Oferują swoje usługi i dostają za to realne pieniądze, a nie tylko 

wirtualne monety. Dla mnie to jest przepiękne. Nie zamierzam tego stygmaty-

zować, bo jeśli ktoś podejmuje ryzyko tylko po to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, 

to ma mój najgłębszy szacunek.

Jak długo „Pokemon Go” będzie na tyle dużym hitem, żeby faktycznie zarabiali 

na niej inni ludzie niż tylko wydawca gry? Nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Niech 

ta gorączka trwa jak najdłużej i daje ludziom tyle szczęścia, ile tylko się da. Niech 

mają w nosie wszystkich tych, którzy wmawiają im, że to głupie. Jeżeli robisz 

coś z sercem, to nie może być głupie. Co najwyżej nierozsądne, ale czy zawsze 

trzeba być we wszystkim rozsądnym?

Z drugiej strony nie cierpię tego, że kiedy ktoś do czepiających się trenerów 

pisze, by się odczepili, to obraża inaczej myślących. Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś 

wtrącał się w Twój styl życia, to nie obsmarowuj alternatywnych dróg docho-

dzenia do szczęścia.

Jako Twój Trener Osobistego Rozwoju, w skrócie TTOR (i jest to niezamierzone 

prawie-nawiązanie do mitologii czy uniwersum Marvela, uświadomione post 

factum), proszę Cię, zastanów się, czytając ten tekst i rozkoszując się chwilą 

odpoczynku, nad tym, czy aby nie rzucić wszystkiego i zostać trenerem poke-

monów, czy też nie zostać kimkolwiek do tej pory sobie tam Czytelniczko/

Czytelniku marzyłaś/marzyłeś.

Jeśli czytasz to i już jesteś trenerem pokemonów to moje gratulacje. Jeśli nie, to 

spróbuj. Przynajmniej będziesz mieć co wspominać i mieć świadomość, że pod-

jąłeś próbę życia w zgodzie z samym sobą. Bądź samą sobą. Wiecie, o co chodzi.

Rzuć wszystko i zostań trenerem pokemonów

Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś wtrącał się w Twój styl życia, to nie 
obsmarowuj alternatywnych dróg dochodzenia do szczęścia.

PawelLuty

http://www.twitter.com/PawelLuty
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I

Trochę mi smutno, Apple…

TROCHĘ MI SMUTNO, 
APPLE…

KINGA OCHENDOWSKA

Instalując oprogramowanie w wersji beta, trzeba mieć świadomość, że nie jest 

to wersja w pełni użytkowa. Publiczne bety są stabilniejsze niż te, które są prze-

znaczone dla developerów, ale jednak. Dlatego też nie zamierzam tu dyskutować 

o tym, jak owa beta działa i czy są w niej błędy – oczywiście, że są. Taka jest jej 

funkcja i instaluje się ją po to, by te błędy wyłowić i wysłać stosowny feedback. 

Koniec, kropka. Mój drobny smuteczek powoduje nie tyle niestabilność działania, 

błędy w Siri czy słaba synchronizacja z Photos – to wszystko było do przewidze-

nia przy świadomości, że pracujemy na wersji testowej. Na plus trzeba zaliczyć 

fakt, że żadna z aplikacji, których na co dzień używam, nie odmówiła współpracy 

z betą. Raz na jakiś czas występuje błąd, który znika po restarcie aplikacji. Jak na 

publiczną betę – nie jest źle.

Smuteczek wynika z drogi, jaką obiera Apple.

Na pierwszy rzut oka, jak to u Apple, nic się nie zmieniło. Ta sama tapeta, ten 

sam układ ikon, nic nadzwyczajnego. Ale już po chwili zaczyna się robić „dużo”. 

Trudno mi określić to w inny sposób – po prostu „dużo”. Za czasów Steve’a Jobsa 

w Apple panowało ZEN. Prosto, prościej, najprościej. Żadnych zbędnych wodotry-

sków. Nawet efekty specjalne były minimalistyczne. W nowym systemie z ZEN nie 

pozostało prawie nic.

Oglądając ostatnie Keynote, nie mogłam oprzeć się  wrażeniu, że Apple skręca. 

Zupełnie nie podzielałam zachwytu niektórych redakcyjnych kolegów. Ludzie 

Po raz pierwszy od lat zainstalowałam betę iOS.
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pokazujący poszczególne funkcje byli jakby z zupełnie innego świata – prędzej 

widziałabym ich na scenie w Samsungu albo Google. Panienka prezentująca 

Apple Music i próbująca porwać za sobą publiczność – dodam bezskutecznie 

– była wręcz żenująca. A nowy iOS jest dokładnie taki, jaka była prezentacja.

Oczywiście wiem, że do nowości trzeba się przyzwyczaić – opatrzyć się z nimi. 

Ale tym razem do samego designu trudno się przyczepić, chodzi raczej o intu-

icyjne, emocjonalne pojmowanie systemu. Już na ekranie startowym robi się 

„gęsto” – w prawo, w lewo, w górę, w dół. Samo centrum zarządzania też ma kilka 

kart. Centrum powiadomień, przeniesione w lewo, jest dość ciężkie wizualnie 

w porównaniu do poprzedniego iOS. Żeby chociaż była opcja przełączenia wido-

ków bezelków w tryb ciemny. Może w wersji alfa?

Podstawowa zmiana nastąpiła oczywiście w Wiadomościach, gdzie aż roi się od 

ficzerów rodem z komunikatorów dla nastolatków. Obrazki, gify, puls emotikonki. 

Po obróceniu telefonu w tryb poziomy na klawiaturze pojawia się dodatkowy 

klawisz umożliwiający odręczne pisanie. Rozumiecie, co mam na myśli, mówiąc 

„dużo” i „gęsto”? O ile za czasów Jobsa można było wziąć telefon do ręki i zacząć 

go używać bez zastanowienia, tak teraz, możliwość ta zaczyna się rozpływać 

i znika ZEN – spokój i pewność w używaniu technologii. Czemu pewność? Ot, 

na przykład dlatego, że są momenty,  kiedy telefon nie pyta, czy wysyłać owe 

„ficzery”, czy nie. W trybie podstawowym nie pyta. Dzięki czemu bawiąc się betą, 

w środku nocy wysłałam niechcący do kogoś nieskoordynowanego doodla. 

Potem przez kilka dni bałam się testować wiadomości, bo diabli wiedzą, czy przy-

padkiem czegoś nie wyślę. Do kogoś.

Kolejną rzeczą jest to, w jaki sposób owe ficzery są wysyłane. W wersji prostej 

Wiadomości opcje były dwie – albo idzie jako iMessage, albo jako zwykła wia-

domość. Nie trzeba się było zastanawiać, czy odbiorca posiada iPhone’a, czy 

nie. Teraz już trzeba. Puls przychodzi na zwykłe telefony jako zdjęcie termicznej 

plamy. Żeby jeszcze jako sekundowe wideo… Ale nie. Obrazek z nie wiadomo 

czym. Nie wiem, w jaki sposób pojawiają się inne rzeczy – takie jak obstemplo-

wane wypowiedzi czy dodatkowe chmurki albo emotikonki. Szczerze mówiąc, 

nawet nie chcę wiedzieć, bo nie zamierzam ich używać. Całkiem możliwe, 

że zacznę więcej dzwonić, bo nagle jawi mi się to jako dużo prostszy sposób 

komunikacji.

Trochę mi smutno, Apple…
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Do tej pory Apple nie podlizywało się rynkowi. To ono wyznaczało trendy i to 

do nich dostosowywały się inne firmy. Teraz wykonało „U turn”, czerpiąc z naj-

gorszych, chińskich wzorców. Za dużo, za gęsto, zbyt nachalnie. Nie wiem, jak 

u innych, ale w moim przypadku, przyjemność z używania takiego sprzętu znika, 

rozpływa się. Mam wrażenie, że przestaje to być sprzęt dla mnie, bo nie jestem 

15-letnią nastolatką, która wysyła koleżance stempelki ze słodkimi kotkami. I jest 

mi smutno, bo lubię Apple. Jest mi smutno, bo przestaje produkować rozwiąza-

nia, z którymi czułam się dobrze.

Rozumiem semantyczne problemy z Siri. Problem w tym, że asystent, po tylu 

latach, pomimo wielkich zapewnień ze sceny, nadal nie robi się ani o jotę inteli-

gentniejszy. Nadaje się do ustawienia Timera w kuchni, względnie zadzwonie-

nia do kogoś, nie do zadawania konkretnych pytań. I nagle ma się wrażenie, że 

iPhone pod kontrolą nowego systemu to tania, chińska podróbka, do której wpy-

chane są popularne funkcje, bo podróbka musi mieć wszystko, cokolwiek pojawia 

się na rynku.

Nie wiem – może to starość i marudzenie, ale wydaje i się, że Apple właśnie 

teraz zaczyna się zmieniać i sprzątać po Jobsie. Tylko sprząta nie to, co trzeba. 

Zapomnieli, z jakiego powodu trzeba było posprzątać po jego powrocie do firmy.

Dużo nie znaczy lepiej. Lepiej jest wtedy, kiedy rozwiązania firmy działają najle-

piej na rynku. Może ich być mniej, ale nie wprowadzają niepotrzebnego chaosu 

i nie świecą się jak psu… sami wiecie co.

Dlatego trochę mi smutno, Apple. Jeszcze nie tak smutno, jak wtedy, kiedy 

wszystko mi jedno, jakiego sprzętu używam, ale smutno wystarczająco, by móc 

powiedzieć, że dostrzegam zmianę. Czuję wiatr zmian i zastanawiam się, czy 

ucichnie, czy zamieni się w huragan, po którym Apple stanie się firmą, jakich 

wiele i straci miano trendsettera.

Bo to do trendettera się równa, nie trendsetter równa w dół.

Oby nie. 

santee76

Trochę mi smutno, Apple…

http://www.twitter.com/santee76
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Deweloperze, czy jesteś właścicielem swoich produktów?

DEWELOPERZE,
CZY JESTEŚ WŁAŚCICIELEM SWOICH PRODUKTÓW?

GRACJAN PIETRAS

Prawo traktuje twórczość programistyczną tak, jak twórczość literacką. Oznacza to, że 

programista, podobnie jak pisarz, nabywa z mocy autorskie prawa majątkowe do two-

rzonego przez siebie utworu, czyli w tym przypadku oprogramowania (o wyjątku do tej 

zasady opowiem dalej). Jeśli deweloperem jest samodzielny programista, ryzyka, które 

opisuję w tym felietonie, nie wystąpią. Jednak model, w którym twórca oprogramowania 

jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem jest dzisiaj wyjątkiem. Firmy deweloperskie 

to duże przedsiębiorstwa, zatrudniające i korzystające z pracy twórczej wielu programi-

stów. Część z tych programistów pracuje na podstawie umów o pracę, część ma własne 

jednoosobowe przedsiębiorstwa i pracuje na stałych umowach o współpracy. Zdarzają 

się przypadki współpracy niesformalizowanej, podejmowanej na podstawie ustnych 

porozumień. Bez względu na formułę współpracy deweloper powinien zadbać o sku-

teczne nabycie praw do efektów twórczości programistycznej, które powstaną w ramach 

takiej współpracy. 

Umowa o pracę jest najdroższym dla pracodawcy sposobem zatrudniania programi-

stów, co powoduje, że nie jest chętnie wykorzystywana. Jednak to właśnie dewelope-

rzy zatrudniający programistów na podstawie umowy o pracę są w najlepszej sytuacji, 

gdy chodzi o nabywanie praw do efektów pracy programistycznej. Oprogramowanie 

stworzone w wykonaniu obowiązków pracowniczych należy bowiem do pracodawcy od 

chwili powstania. Nie ma nawet potrzeby przenoszenia autorskich praw majątkowych 

z pracownika na pracodawcę. Pracownik programista nawet przez moment nie jest wła-

ścicielem efektów swojej pracy twórczej. Całość praw do wszystkiego, co stworzy, jest 

nabywane przez jego pracodawcę z mocy prawa, co oznacza też, że pracodawca jest 

pierwszym właścicielem oprogramowania (to jest właśnie zapowiadany na wstępie wyją-

tek od zasady, że prawa autorskie do utworu z mocy prawa powstają po stronie twórcy). 

Każdy deweloper oprogramowania powinien upewnić się, czy ma prawa do własnych produktów. 
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Zapewnia to pracodawcy komfort i bezpieczeństwo, ponieważ eliminuje wątpliwości co 

do zakresu nabywanych praw (nabywane są wszystkie), zmniejsza ryzyko wad prawnych, 

a także ogranicza możliwość kwestionowania przez pracownika skuteczności takiego 

nabycia. W praktyce pracodawca nie nabędzie praw do oprogramowania tylko wtedy, 

gdy nie zostało ono w rzeczywistości stworzone przez pracownika (plagiat) lub zostało 

stworzone poza stosunkiem pracy, czyli nie było efektem wykonywania obowiązków 

pracowniczych. 

Sytuacja zmienia się diametralnie, jeśli oprogramowania powstaje poza stosunkiem 

pracy. Dobrodziejstwa podatku liniowego spowodowały, że programiści są dzisiaj często 

jednoosobowymi przedsiębiorcami zatrudnianymi na podstawie umów cywilno-praw-

nych. Są to umowy o dzieło lub inne umowy, których przedmiotem jest świadczenie 

usług programistycznych. W takim przypadku nie ma już mowy o nabywaniu praw przez 

dewelopera z mocy prawa, jak to dzieje się na gruncie umowy o pracę. Aby skutecznie 

nabyć prawa autorskie, deweloper musi zawrzeć z programistą pisemną umowę prze-

niesienia majątkowych praw autorskich. Umowa taka powinna prawidłowo opisywać 

przedmiot nabycia, czyli sam program komputerowy, a także wytyczać zakres prze-

noszonych praw poprzez wskazanie tak zwanych pól eksploatacji. Przeniesienie praw 

następuje wyłącznie w zakresie pól eksploatacji, które są wyraźne wymienione w umo-

wie. Deweloper nie jest zatem pierwszym właścicielem oprogramowania i nabywa je nie 

z mocy samego prawa, ale z mocy umowy zawartej z twórcą-programistą, która deter-

minuje również zakres takiego nabycia. 

W takim przypadku w porównaniu do relacji prawno-pracowniczej deweloper ponosi 

dodatkowe ryzyka związane z ewentualnymi niedoskonałościami samej umowy przenoszą-

cej prawa, wadami prawnymi oprogramowania – teoretycznie twórca mógł przenieść prawa 

do oprogramowania także na inne osoby albo obciążyć program prawami osób trzecich. 

Najpoważniejsze ryzyka po stronie firm deweloperskich kreują wszelkie przypadki 

współpracy nieformalnej. Brak pisemnej umowy oznacza po prostu, że deweloper nie 

nabył praw do pracy twórczej „swoich” programistów i to bez względu na to, czy za tę 

pracę zapłacił, czy nie. Jakiekolwiek korzystanie przez dewelopera z oprogramowania 

pozyskanego na podstawie takiej nieformalnej współpracy wiąże się z realnym ryzy-

kiem roszczeń o naruszenie praw autorskich twórców-programistów. Oczywiście twórca 

może nie być zainteresowany dochodzeniem takich roszczeń przeciwko deweloperowi, 

z którym w danym momencie współpracuje. To jednak może się w każdej chwili zmienić. 

Deweloperze, czy jesteś właścicielem swoich produktów?
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Motywacja do podniesienia takich roszczeń może po stronie twórcy wzrosnąć w przy-

padku zakończenia współpracy, pojawienia się konfliktu, a także, jeśli pozyskane niefor-

malnie oprogramowanie zostało włączone do produktów oferowanych na rynku, dzięki 

czemu jego wartość wzrosła. Twórca, od którego nie nabyto skutecznie praw autorskich, 

może w takim przypadku zażądać na przykład wycofania produktu z rynku. Może także 

domagać się wydania uzyskanych przez dewelopera korzyści (na przykład zysków z dys-

trybucji programu) oraz żądać naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem, którą dla 

ułatwienia może określić na trzykrotność rynkowego wynagrodzenia za swoje prace 

programistyczne.

Można wyobrazić sobie także inne ryzyka. Jeśli właściciel spółki deweloperskiej będzie 

kiedykolwiek poszukiwał inwestora, nieprawidłowości w nabywaniu praw autorskich 

mogą zostać odkryte w trakcie badania takiej spółki. To może spowodować obniżenie 

ceny, którą inwestor będzie gotów za spółkę zapłacić, a w skrajnych przypadkach nawet 

spowodować wycofanie się inwestora z transakcji. Bardzo kłopotliwa może okazać się 

także na przykład konieczność wycofania produktu z rynku. W przypadku naruszenia 

praw autorskich uzyskanie decyzji sądu nakazującej takie wycofanie nawet jeszcze przed 

ostatecznym osądzeniem sprawy wcale nie musi być nadmiernie trudne. Taka sytuacja 

może oznaczać nie tylko koniec wpływów z dystrybucji oprogramowania, ale również 

powodować ryzyko powstawania nowych roszczeń ze strony użytkowników, którzy 

nabyli program wcześniej. Zakaz dystrybucji produktu może bowiem również powodo-

wać trudności z wywiązaniem się z już zawartych umów licencyjnych z użytkownikami 

końcowymi.

Najważniejsze przesłanie tego felietonu jest takie, że zaniedbanie formalności związa-

nych z nabywaniem praw autorskich może mieć szczególnie negatywne konsekwen-

cje dla dewelopera. Konsekwencje te mogą wydawać się na pierwszy rzut oka odległe 

i tylko hipotetyczne, w rzeczywistości są jednak realne i bardzo prawdopodobne. 

Dlatego warto już na początku zadbać o wysokiej jakości standardy umów z programi-

stami, aby uniknąć przyszłych problemów. 

Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras

GracjanPietras

Deweloperze, czy jesteś właścicielem swoich produktów?

http://www.twitter.com/GracjanPietras


MOJA TECHNOLOGIA
MAJA JAWOROWSKA

Zaczęło się niewinnie, bo od podróży na koniec świata. Opowiem Ci trzy, krótkie historie 

– każda o tym, jak moja technologia zmieniła kilka dni mojego życia.
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PPierwsza historia jest o celu. Niecały miesiąc temu zadzwoniła do mnie mama. 

Pogadałyśmy chwilę, po czym poprosiła mnie o pomoc. Okazało się, że córeczka 

przyjaciół mojego brata, Basia, ma poważne problemy ze zdrowiem: chore serce 

i bardzo wąskie tętnice płucne, których cewnikowania nie każdy chciałby się 

podjąć. Na szczęście jej rodzice znaleźli odpowiednich lekarzy – niestety, trzeba 

było znaleźć i fundusze na ratowanie życia małej. Postawili więc zbiórkę na 

SięPomaga i wspierali, jak mogli. Uzbierali 13 tysięcy z założonych 37 tysięcy, ale 

brakowało dodatkowego bodźca. Tym bodźcem okazał się Twitter.

Wrzuciłam linki do zbiórki, znajomi i bliscy dorzucili od siebie talary oraz wspar-

cie, udostępniając informację dalej. I wtedy pojawił się Pan Zbyszek, który 

wytoczył działa w postaci swojego niewiarygodnego zaangażowania i potęż-

nego zasięgu. Do akcji dołączyło się półtora tysiąca osób.

W pięć dni zebraliśmy brakującą kwotę, 24 tysiące złotych. Na 2 sierpnia zapla-

nowana jest Basina operacja. A ja nie mogę powstrzymać łez, widząc, że moja 

obecność w sieci wreszcie się na coś przełożyła, na coś prawdziwego, na coś, 

co mogę zobaczyć. To wreszcie ma ręce i nogi, heh. Basiu, teraz Twoja kolej. 

Trzymamy za Ciebie kciuki.

Druga historia jest o braku granic. Ten piątek 

spędzałam tradycyjnie, sącząc z przyjaciółmi 

piwo w Miejscu Chwila. Ciepło, przytul-

nie, w miarę pusto jak na koniec tygodnia. 

W pewnym momencie, akurat podczas 

sekundowej ciszy wynikającej ze zmiany 

tematu, podsłuchaliśmy głos mężczyzny, 

który rozmawiał obok nas przez telefon.

– Tak, zamach stanu. Wojsko jest na uli-

cach. Dosłownie 10 minut temu.

Nie musieliśmy słuchać dalej, telefony 

w sekundę wyrosły w naszych dłoniach. 

I teraz tak – gdyby podobny wycinek 

Wrzuciłam linki do zbiórki, 
znajomi i bliscy dorzucili od 
siebie talary oraz wsparcie, 
udostępniając informację dalej. 
I wtedy pojawił się Pan Zbyszek, 
który wytoczył działa w postaci 
swojego niewiarygodnego 
zaangażowania i potężnego 
zasięgu. Do akcji dołączyło się 
półtora tysiąca osób.

Moja technologia

https://twitter.com/ZbigniewHoldys
https://twitter.com/ZbigniewHoldys
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rozmowy usłyszeli na przykład moi rodzice, to pewnie włączyliby radio lub 

telewizję i niewiele by się dowiedzieli. My z kolei w kilka sekund odsialiśmy nie-

wiarygodne źródła, szybko sprawdzając status wydarzeń na Twitterze i Reddicie. 

Gdy 20 minut później pierwsze media tradycyjne zaczęły podawać informacje, 

my już mieliśmy ich komplet. Ba, telewizja swoje relacje opierała w części na 

danych, które my analizowaliśmy już od godziny.

Wszelkie działania, transmisje, oparte o czas rzeczywisty są dla mnie najważniej-

szym potwierdzeniem potęgi technologii i nowoczesnej komunikacji. Real Time 

w kontekście ważnych wydarzeń na świecie oraz jego zabawna odmiana, czyli 

Real Time Marketing, zmniejszają świat do rozmiarów ekranu mojego telefonu. 

Mogę być wszędzie, jestem wszędzie.

Aktualnie w Australii i to jest historia numer trzy.

Mój chłopak przeprowadził się na rok do Brisbane w stanie Queensland. 

Widujemy się codziennie, codziennie rozmawiamy, codziennie snujemy nowe 

plany – odległość ani różnica czasu nic nie zmieniła pod tym względem 

w komunikacji. To jest absolutnie drugi koniec świata! Uwielbiam tę perspek-

tywę. Uwielbiam czasy, w których żyję. Wszystko dzięki mojej technologii.

Za dużo słucham o zagrożeniach płynących z wirtualizacji. O wypadkach ludzi 

biegających po mieście za Pokemonami. Za dużo słyszę o tym, że wszystkiemu 

winny jest postęp.

Z postępem, z technologią, z przyszłością, jest jak z łyżką – możesz nią jeść lody, 

ale możesz też nią wydłubać komuś oko. To nie narzędzie jest niebezpieczne, 

niebezpieczne są tylko umysły.

Mam szczęście żyć w bańce umysłów, które technologię wykorzystują w mądry 

sposób, nikogo nie krzywdzący, a jedynie sprawiający, że świat może być odro-

binę lepszy. Polecam moją technologię.

Moja technologia

jedzonelka

https://twitter.com/jedzonelka


ROWERZYSTA 
CZŁOWIEK ZNIKĄD?
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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RRower kocham od zawsze. W ostatnim roku, ze względu na mój cykl treningowy, 

jeżdżę na nim naprawdę często. Kilkadziesiąt kilometrów tygodniowo. Pod wzglę-

dem liczby ścieżek rowerowych Kraków jest naprawdę w czołówce polskich miast. 

Mogę dzisiaj powiedzieć, że ścieżki rowerowe zaprowadzą mnie praktycznie do 

każdej części miasta. Nigdy jednak nie przypuszczałem, że my – rowerzyści – ich 

użytkownicy i osoby, które walczyły o rowerową infrastrukturę latami, tak bardzo 

nie potrafimy szanować wywalczonego.

Kierunki
Gdy mieszkałem w Londynie, niezbyt trudno przyszło mi się przyzwyczaić do 

lewostronnego ruchu. Najgorzej szło z przyswojeniem tej zasady na chodni-

kach, gdzie również obowiązywała. Tymczasem w roku dwa tysiące szesna-

stym w Polsce, w Krakowie, odnoszę wrażenie, że ludzie od zawsze znają ruch 

lewostronny.

Jadąc ścieżką rowerową, zgodnie z prawostronnym ruchem – a więc umiesz-

czoną najczęściej także po prawej stronie chodnika (chyba że znaki określają 

to inaczej) – można pokonywać prawdziwy slalom gigant. Grzeczne zwrócenie 

uwagi kończy się awanturą – zwłaszcza w przypadku osób starszych, które praw-

dopodobnie myślą, że czerwony kawałek chodnika z namalowanym co kilka 

metrów rowerem, jest specjalnie dla nich. Ot, wolniejszy pas ruchu. Uwagę mimo 

wszystko zwracać się staram, choć słyszałem już, że ja „z gorszego sortu, z partii 

X, z partii Y, młody z ulicy, stary zgred”. Młodzi na upomnienie reagują zdecydo-

wanie lepiej, choć w przypadku spacerujących par bywa różnie. Czerwony dywan 

bowiem często jest idealnym miejscem na przystanięcie i namiętny pocałunek. 

Śmierci – dodałbym.

Rower ma także takie magiczne akcesorium, które nazywa się dzwonek. To odpo-

wiednik samochodowego klaksonu, zwanego prawidłowo dźwiękowym sygna-

łem ostrzegawczym. Tym też ów dzwonek jest. Ma za zadanie ostrzegać. Dlatego 

też, Drodzy Państwo, używajmy dzwonka! Można naprawdę umrzeć z zażeno-

wania, obserwując miny pieszych, którzy chyba dzwonek w danym momencie 

słyszeli pierwszy raz w życiu. Nie dziwota, skoro wolimy najpierw na kogoś się 

wydrzeć, zamiast go ostrzec, że pędzimy za jego plecami. Oczywiście to powinno 

Rowerzysta – człowiek znikąd?
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działać w dwie strony, jeśli więc jesteś akurat pieszym, to wierz mi, z doświadcze-

nia wiem, że żaden rowerzysta w tym kraju nie dzwoni na Ciebie dla zabawy.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Dotyczy to także ruchu pieszych, spa-

linowych i elektrycznych pojazdów dwuśladowych oraz rowerów. Ścieżka rowe-

rowa jest zazwyczaj dwukierunkowa. Może być dwupasmowa znakowana, na 

której pasy ruchu w obu kierunkach są zaznaczone linią przerywaną, lub jedno-

pasmowa, ale ciągle dwukierunkowa. Obowiązuje na niej ruch prawostronny. 

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy dla rowerzysty to dzwonek rowerowy. Uwaga: 

Nie usłyszy go kierowca ani nikt poza pieszym. Tak, niektórzy myślą inaczej… 

Gdy nie działa, ostrzegamy głośnym komunikatem, wydawanym odpowiednio 

wcześniej. Nie krzyczymy. W przypadku, gdy odcinek ścieżki rowerowej prze-

biega na określonym znakami dystansie częścią chodnika dla pieszych, piesi 

zawsze mają pierwszeństwo w ruchu. Na ścieżkach rowerowych pojawia się ozna-

kowanie drogowe w postaci znaków pionowych i poziomych, które zazwyczaj 

są informacyjne, ale bywają także nakazami i zakazami w rozumieniu Kodeksu 

Ruchu Drogowego. Zasady ruchu rowerzystów określa ten sam Kodeks Ruchu 

Drogowego, co w przypadku kierowców pojazdów zmotoryzowanych.

Znaki
Podstawowe znaki informacyjne, jakie każdy rowerzysta winien rozróżniać, to:

    

 

• C-13 i odwołujący C-

-13a: droga dla rowerów, 

     

     

   

• C-13 + C-16: droga dla pieszych i rowerów, na 

której ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na 

całej powierzchni, jeżeli symbole są oddzielone 

kreską poziomą,

Rowerzysta – człowiek znikąd?
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• C-13 + C-16: droga dla pieszych i rowerów (ciąg 

pieszo-rowerowy), na której ruch pieszych i ro-

werzystów odbywa się odpowiednio po stronach 

drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole są od-

dzielone kreską pionową. W tym przypadku ruch 

pieszych odbywa się po lewej stronie drogi, a ruch 

rowerzystów po prawej.

• C-13 + C-16: droga dla pieszych i rowerów, na 

której ruch pieszych i rowerzystów odbywa się od-

powiednio po stronach drogi wskazanych na zna-

ku, jeżeli symbole są oddzielone kreską pionową. 

W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po 

prawej stronie drogi, a ruch rowerzystów po lewej. 

 

Szczególnie ważne są znaki C-13 + C-16. Obowiązują zarówno rowerzystów, jak i pie-

szych. Jedni i drudzy mają prawo wymagać od siebie nawzajem ich respektowa-

nia i czuć się bezpiecznie, stosując się do ich treści. Inaczej nie ma to najmniejszego 

sensu. Jeśli pieszy spowoduje wypadek rowerowy lub kolizję rowerzystów, to na 

podstawie zeznań świadków zdarzenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialno-

ści karnej z tytułu częściowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Takie sytuacje 

się zdarzają i sam byłem świadkiem jednej z nich. W zderzeniu dwóch rowerzystów 

młody chłopak uderzył potylicą o beton i złamał kręgosłup. Przeżył. Trwale sparaliżo-

wany do końca życia. Jechał rowerem. Tylko i aż. Wnioski wyciągnijcie sami.

Idąc dalej za znakami:

• C-16 i odwołujący C-16a: droga dla pieszych: Znak nakazuje pieszym korzysta-

nie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego.

• D-6a: przejazd dla rowerzystów: Oznacza miejsce przeznaczone do przejaz-

du dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed 

przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierują-

cy pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany 

zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów 

znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

• D-6b: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.

Rowerzysta – człowiek znikąd?
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• B-9: zakaz wjazdu rowerów.

• B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach.

• B-2: zakaz wjazdu.

Zdjęcia pozostałych znaków znajdziecie na stronie.

Piesi
Jeśli akurat spacerujesz nad Wisłą bądź w jednym z parków i usłyszysz dźwięk 

dzwonka rowerowego, to proszę Cię, nie rób wszystkiego, co można, aby zade-

monstrować swoją wyższość. Nikomu, nic w ten sposób nie ułatwiasz.

Wiele osób może w tym momencie bić życiowe rekordy – nie tylko prędkości, ale 

na przykład dystansu, prowadząc właśnie intensywny trening i ostatnie, o czym 

marzą, to pieszy, który zrobi im awanturę lub wejdzie centralnie pod koła. W imię 

ślepego: „Ja tu mam chodnik, a nie jakąś tam ścieżkę!”.

Drodzy rodzice. Jeśli idziecie na spacer z pociechami, biorąc ze sobą ciągle jeszcze 

wózki spacerowe – to nie wchodźcie z nimi na ścieżki rowerowe, a już na pewno nie 

pozwalajcie pociechom iść tuż obok wózka, za wózkiem, przed wózkiem lub pro-

wadzić wózka, w pobliżu ścieżki rowerowej. Spotkanie małego szkraba z pędzącym 

30 km na godzinę rowerzystą skończy się podwójną i natychmiastową tragedią.

Prędkość
Rowerzysta rozpędza się średnio do prędkości 15–20 km/h. Dla zmotoryzowanych 

to mało. Dla rowerzysty wystarczająco, aby zginąć. Treningi uwzględniające wysił-

kową jazdę na rowerze, często przynoszą wyższe prędkości w okolicach 25–40 

km/h. Kolarze zawodowi potrafią osiągnąć nawet 65 km/h. Liczby mówią same za 

siebie, jeśli zdamy sobie sprawę, że do wypadku wystarczy na przykład rzucony 

na ścieżkę rowerową kartonowy kubeczek po Coca-Coli.

Jeśli nie jesteś zawodowym kolarzem, to nie licz, że zakręt o profilu prawie 90 

stopni pokonasz z prędkością 20 km/h. Nie pokonasz, ponieważ prawdopodobnie 

nie oszukasz grawitacji i siły dośrodkowej, kładąc się niemalże do tego zakrętu. 

Brak umiejętności i brawura kończą się tak, jak w przypadku przytoczonym wyżej. 

Tam właśnie prędkość była przyczyną wypadku i trwałego kalectwa. Profil zakrętu 

wynosił 85 stopni. Spadek nawierzchni 30 stopni. Więcej pisać chyba nie trzeba.

Rowerzysta – człowiek znikąd?
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Zdrowy rozsądek
Zdrowy rozsądek w przypadku rowerzystów to przede wszystkim szczerość 

wobec samego siebie. Jeśli nie umiesz jeździć wyczynowo w terenie, to nie 

jedziesz składakiem w wysokie góry. To samo, jeśli nie jesteś pewien stanu tech-

nicznego swojego roweru – nie rozpędzaj się nim wtedy do 25 km/h na ścieżce.

Jeśli poruszasz się odcinkiem drogi, który nie ma pobocza, chodnika, ścieżki 

rowerowej, pasa do jazdy dla rowerów lub śluzy rowerowej, korzystasz z tej samej 

drogi, co pojazdy zmotoryzowane. Mając wówczas słuchawki w uszach, korzy-

stasz z nich tylko jako zestawu słuchawkowego. Najlepiej w ogóle. Nie masz pod 

żadnym pozorem włączonego ANC! Takie przypadki też już poznałem. Brak słów.

Co rozumiem przez rower przygotowany do uczestnictwa w ruchu?

Sprawne:

• oświetlenie (światło przednie – barwy białej i tylne – barwy czerwonej) 

i odblaski,

• dzwonek,

• przerzutki,

• linki hamulcowe i hamulce,

• dokręcone pedały,

• dokręcone siodełko,

• odpowiednio ustawione siodełko,

• odpowiednio ustawiona kierownica,

• odpowiedni poziom powietrza w kołach,

• kask założony na głowę.

Po zmroku, a najlepiej przez cały dzień, jeździmy z włączonymi światłami – przed-

nim i tylnym. Warto zainwestować w dobre światła LED, atestowane i nieoślepia-

jące innych rowerzystów.

Na koniec najważniejsze: rower to pojazd i jak z każdego pojazdu nie korzystamy 

z niego po spożyciu alkoholu. Naprawdę niewiele potrzeba, aby uniknąć wypad-

ków, sprzeczek i w pełni korzystać z miłości do dwóch kółek. Zróbmy to!

kolaczkrzysztof

Rowerzysta – człowiek znikąd?
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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI: 
ODRODZENIE

JAN URBANOWICZ

„Dzień Niepodległości” z 1996 roku to jeden z filmów mojego dzieciństwa. Miałem dziesięć 

lat, kiedy zobaczyłem go w kinie i na tamte czasy było to coś niesamowitego. Efekty spe-

cjalne prezentowały się fenomenalnie i muszę przyznać, że mój niedawny sens powtór-

kowy tego filmu udowodnił mi, że wciąż są dość świeże. No, może świeże to złe słowo, ale 

wciąż potrafią zrobić wrażenie i nie wywołać efektu zażenowania. Pod względem tech-

nicznym to był po prostu dobrze zrobiony film. Na dodatek zabawny, z bardzo dobrze 

W Hollywood moda na nowe wersje znanych przebojów sprzed lat oraz na kontynuacje 

trwa w najlepsze. Niektórzy twórcy zdecydowali się nawet na wskrzeszenie swoich 

dawnych dzieł i pokazanie nam dalszych losów bohaterów. Jednym z nich jest Roland 

Emmerich, który ukazał nam, co wydarzy się w Dzień Niepodległości 20 lat po tym, jak 

odparliśmy atak kosmitów na Ziemię.

      

https://youtu.be/x8Y6rt_g76A


dobranymi aktorami i nie brakowało 

w nim zarówno akcji, jak i elementów 

dramatycznych. Czy był to majstersz-

tyk? Nie. Ot, lekkie i przyjemne kino 

o najeźdźcach z kosmosu próbujących 

wybić całą ludzką rasę. Kino, które 

dawało frajdę, było napakowane ame-

rykańskim patosem (czego się spo-

dziewać, skoro film nosi tytuł „Dzień 

Niepodległości”?), ale mimo wszystko 

to była dobra rozrywka. 

Ciekaw byłem, jak wypadnie kontynuacja. Zwiastuny pokazywały, że będzie to 

film napakowany efektami specjalnymi (jak chyba każdy film Emmericha), z akcją 

i humorem. Miało być to, co znamy z pierwszego filmu, tylko na sterydach. 

Niestety, jak można było przypuszczać, było głównie odcinanie kuponów. Szkoda.

Historia dzieje się 20 lat po wydarzeniach znanych z pierwszej części. Świat 

powstał z gruzów wojny z obcymi, nauczyliśmy się korzystać z ich technologii 

„Dzień Niepodległości” 
z 1996 roku to jeden z filmów 
mojego dzieciństwa. Miałem 
dziesięć lat, kiedy zobaczyłem go 
w kinie i na tamte czasy było to coś 
niesamowitego.
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i stworzyliśmy nowy system obronny naszej Planety. Gdzieś w głębi czuliśmy, 

że nasi oprawcy pewnego dnia powrócą. Nie myliśmy się. Wrócili i to jeszcze sil-

niejsi niż ostatnim razem, a nasza obrona nie dała im rady. Trzeba było poszukać 

nowych sposobów na wygraną.

Pierwszym minusem filmu jest brak Willa Smitha. „Dzień Niepodległości” był jed-

nym z tych blockbusterów, które położyły fundamenty pod jego karierę i trochę 

mnie dziwi brak jego obecności. Z jednej strony się nie dziwię, bo na pewno ma 

lepsze propozycje i nie chciał brać udziału w tym projekcie po raz drugi, mógł 

jednak pojawić się chociażby epizodycznie. Na pewno byłby to ukłon w stronę 

fanów. Na szczęście kilku innych aktorów znanych z poprzedniej części pojawiło 

się w filmie. Niestety, nowa obsada nie zachwyca. Praktycznie nikt z młodej czę-

ści ekipy nie zapada w pamięć, niemal wszyscy wydają się wzięci z przypadku. 

Pomijam to, że sam scenariusz nie dawał wiele do popisu, ale na przykład Jeff 

Goldblum potrafił coś z tego wycisnąć i jest bez wątpienia najjaśniejszą gwiazdą 

całej produkcji.

Kolejnym minusem jest potężna wtórność. Przynajmniej połowa filmu to jakby 

nowa wersja tego, co mogliśmy zobaczyć 20 lat temu. Te same gagi, te same miny, 

sceny i schematy. Bardzo mnie to zraziło i momentami miałem prawdziwą ochotę 

wyjść z kina. Kluczem do udanej kontynuacji jest świeżość. Mówi się, że żart opo-

wiedziany drugi raz już nie bawi tak samo i tutaj mamy tego przykład. Tu nie cho-
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dzi jednak tylko o żarty – chciałem obejrzeć kontynuację, która będzie nowym 

filmem, a nie tym samym, ale w innym opakowaniu.

Film jest niestety również w pewnych momentach przeraźliwie głupi. Każdy, kto 

widział pierwszą część, wie, że ona również inteligencją nie grzeszyła, lecz tutaj 

chwilami myślałem, że twórcy przesadzili – nadmienię, że jestem bardzo toleran-

cyjny dla poziomu absurdu w tego typu filmach, tym razem jednak ręce opadały 

mi pod fotel. Wiele jestem w stanie zrozumieć i wybaczyć, ale pan Emmerich 

wyraźnie popłynął.

Nie mogę mimo to odmówić filmowi dobrej strony wizualnej. Jak wszystkie pro-

dukcje spod ręki tego reżysera, tak również „Dzień Niepodległości: Odrodzenie” 

prezentuje się bardzo dobrze, jeśli chodzi o efekty specjalne. Choć nie wszystko 

wyglądało tak, jakbym się tego spodziewał i w kilku kwestiach twórcy poszli 

po linii najmniejszego oporu, to poziom został zachowany i oko na pewno ma 

się z czego cieszyć. Całość jednak wypada blado i nie jest to film, który mógł-

bym z czystym sumieniem polecić. Miał swoje momenty, niektóre sceny były 

naprawdę warte zobaczenia w kinie, ale jeśli Wam się to nie udało, to spokojnie 

możecie obejrzeć go w przyszłości w domowym zaciszu.

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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ILUZJA 2
JAN URBANOWICZ

Zapowiadało się kino rozrywkowe w podobnym tonie, w jakim był film w 2013 roku. 

Powrócić miała niemal cała obsada znana z oryginału wspomagana przez kilka nowych 

twarzy. Specjalnie zbytnio nie interesowałem się fabułą filmu przed seansem, by mieć jak 

największą frajdę i niespodziankę podczas oglądania filmu w kinie. Teraz widzę, że dobrze 

zrobiłem, nie wszystko jednak wypadło tak, jakbym tego chciał.

W filmach o magikach oraz iluzjonistach magia kina jest jeszcze mocniejsza niż zwykle 

i osobiście takie filmy uwielbiam. Ogląda mi się je zawsze z przyjemnością i są dla mnie 

esencją rozrywki, która daje mi niesamowite odprężenie. Trzy lata temu „Iluzja” w pełni 

mnie pochłonęła, nic więc dziwnego, że czekałem na jej kolejną część.

      

https://youtu.be/nW5HxuLNuWA


213213   /   FILM   /   

Jak wspomniałem, niemal cała obsada z pierwszej części pojawia się i tu. Ma to 

swoje dobre i złe strony. Osobiście wolałbym, jakby ze starej ekipy pozostali tylko 

główni bohaterowie, a czarne charaktery były grane przez nowych aktorów. Nie 

chcę zdradzić szczegółów fabuły, dlatego tego wątku nie będę ciągnął. Uważam, 

że kontynuowanie tych samych wątków, to w większości sequeli błąd i niewypał. 

Znacznie bardziej chciałbym zobaczyć nową historię, niepowiązaną z poprzednią, 

bo pokazuje to między innymi kreatywność twórców. Na dodatek ukazanie boha-

terów w całkowicie nowej sytuacji wydaje mi się o wiele ciekawsze. „Iluzja 2” nie 

jest może aż tak bardzo kontynuacją wątku z poprzedniej części i nie jest pozba-

wiona nowej historii, ale spodziewałem się czegoś nieco innego.

Na szczęście rekompensatą jest to, że film ma 

moim zdaniem sporo humoru dorównują-

cego pierwszej części, a także rozmach. Sztuczki 

magiczne są świetne i widać, że twórcy zrozumieli, 

iż to właśnie ma być najmocniejszą stroną filmu. 

Nie jest to tylko film o iluzjonistach. Mamy tutaj nie-

mal wszystko to, co podobało nam się w poprzed-

Iluzja 2

Zapowiadało się kino 
rozrywkowe w podobnym 
tonie, w jakim był film 
w 2013 roku.
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nim: pościgi, intrygę, wciągającą akcję. Całość dobrze gra ze sobą i otrzymujemy 

porządną dawkę rozrywki, a to chyba tu chodziło. Muszę przyznać, że wyszedłem 

z kina usatysfakcjonowany, choć nie powiedziałbym, że druga część „Iluzji” podo-

bała mi się bardziej od pierwszej. Ta poprzednia miała w sobie to „coś”, co totalnie 

mnie w niej zauroczyło. Tutaj to po prostu rozwinięcie, ale już chyba nie sprawiło 

to aż tyle radości, co za pierwszym razem trzy lata temu – pierwszy film widzia-

łem łącznie kilka razy i często lubię do niego wracać. Czy będzie tak samo z tym? 

Nie wiem. Na pewno go zakupię za kilka miesięcy i zrobię kolejny seans w domo-

wym zaciszu i wtedy okaże się, czy będę chciał go szybko powtórzyć. Mam 

nadzieję, że tak będzie.

„Iluzja 2” to dobra dawka magicznego kina, które ma być kinem rozrywkowym 

i niczym więcej. Czuć tutaj czary płynące z ekranu i momentami jest jak na praw-

dziwym przedstawieniu iluzjonistów, podczas którego możemy nawet zostać 

zahipnotyzowani. Chociaż nie jest to magia na takim poziomie jak w pierwszej 

części, to warto się na chwilę zagłębić w ten świat, bo każdy może tu coś dla sie-

bie znaleźć. Trochę czarów uprawia tu nawet sam Harry Potter.

yasiek_

Iluzja 2

http://www.twitter.com/yasiek_


   /   FILM   /   215215Premiery DVD i Blu-ray

PREMIERY DVD I BLU-RAY 
SIERPIEŃ 2015

JAN URBANOWICZ

Kontynuacja filmy „Królewna 

Śnieżka i Łowca”. Tym razem 

nie zobaczymy jednak 

Śnieżki i grającej jej Kristen 

Stewart – i całe szczęście. 

Za to znów możemy oglą-

dać Charlize Theron i Chrisa 

Hemswortha, a dodatkowo 

jeszcze Jessikę Chastain 

i Emily Blunt. Film co prawda 

nie dostał zbyt pochlebnych 

recenzji, zarówno od widzów, 

jak i od krytyków, ale ja i tak 

z chęcią go obejrzę. Niestety, 

nie dałem rady zobaczyć go 

w kinie, dlatego czekam na 

wersję Bluray.

ŁOWCA I KRÓLOWA LODU
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Ze wszystkich sierpniowych premier naj-

bardziej chcę kupić ten film. Znakomita 

„Księga Dżungli” w reżyserii Jona Favreau 

(twórcy między innymi dwóch pierwszych 

odsłon „Iron Mana”) to jeden z najbardziej 

wizjonerskich filmów tego roku. Historia 

chyba znana większości z nas, przedsta-

wiona w przepiękny sposób, w sam raz dla 

młodego pokolenia. Pomimo to, że całym 

sercem kocham animowaną wersję sprzed 

pół wieku, to ten film zasługuje na to, by go 

mieć i co jakiś czas do niego wracać.

KSIĘGA DŻUNGLI

Sequel „Człowieka ze stali” w reżyserii Zacka 

Snydera. W tej części poza Supermanem 

możemy również zobaczyć w akcji Mrocznego 

Rycerza, czyli Batmana – w tej roli bardzo 

dobry Ben Affleck. Choć film nie jest w mojej 

ocenie dobry (i niestety nie tylko w mojej), to 

ma również kilka plusów, które chyba przeko-

nają mnie do jego zakupu do domowej filmo-

teki. Nie zrobię tego jednak w dniu premiery.

BATMAN VS. SUPERMAN: 
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Po pierwszym odsłuchu „kolorowanki” nagranej przez 

nadzieję Chicago, młodego Chance The Rapper, w mojej 

głowie pojawił się obraz z filmu „Chłopaki nie płaczą”.  

Scena, w której Bolec mówi „nie sądzisz, że polskim 

chłopakom też przydałoby się trochę luzu?”, ideal-

nie pasuje mi do tego albumu. Chance The Rapper 

ma tego luzu sporo więcej niż Laska, który we wspo-

mnianym filmie jeździł na desce i palił jointy. 23-letni 

chłopak z Wietrznego Miasta gardzi dużymi wytwór-

niami, a swoje płyty – a właściwie mixtapy – rozdaje wszystkim absolutnie za 

darmo. Jednak o żadnym głębokim podziemiu nie ma mowy, wystarczy zerknąć 

na gościnne udziały, które przypominają czerwony dywan na rozdaniu rapowych 

Oscarów. Kanye West, Lil Wayne, 2 Chainz, Young Thug, Future. „Coloring Book” 

ma w sobie to, czego tak często brakuje mi w rapowych płytach, słucha jej się od 

początku do samego końca bez żadnego pomijania numerów. Pomimo to, że nie 

można napisać o niej „spójna i równa”. Wspólnym pierwiastkiem na pewno jest 

mocne podłoże religijne, które słychać zarówno w gospelowych chórkach, jak 

i w tekstach odnoszących się do wiary. Nie ma się jednak czego się bać, nawet jeśli 

wchodząc do kościoła, zaczynasz się palić. Gospel wplątany w soulowe i jazzowe 

aranżacje bitów jest tak radosny, że w piękny sposób rysuje uśmiech na twarzy od 

samego rana do zachodu słońca. Muzycznie bardzo często czuć inspirację, której 

Chance The Rapper nie kryje, do przełomowego albumu Kanye Westa „The College 

Dropout”. Różnorodność jest jednak znaczniejsza, dlatego do „Coloring Book” 

lepiej pasuje nazwa mixtape, niż album. Chance The Rapper nie boi się niczego, 

bez problemu przechodzi z trapu w rapową balladę, do której cukierkowy refren 

śpiewa Justin Bieber. Na takie eksperymenty w rapowym światku odważyłoby się 

niewielu graczy. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

CHANCE THE RAPPER
COLORING BOOK
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Beyoncé, Kanye West, Adele, Cold Play, Rihanna… 

Patrzymy na listy najlepszych albumów i wymienieni 

artyści nie wzbudzają absolutnie żadnego zaciekawie-

nia na naszych twarzach. Od czasu, do czasu pojawiają 

się jednak na nich takie nazwiska, jak Paul Simon, nad 

którym szczególnie młodzi słuchacze muszą się chwilę 

zatrzymać i zastanowić. Można pomyśleć, czy ten miły 

starszy pan przypadkiem się nie zawieruszył wśród tych 

wszystkich „wielkich” gwiazd? Otóż nie! Album „Stranger 

to Stranger” nie znalazł się na tych listach przypadkiem, tylko zapracował sobie na 

to w 200%. Efekt? 74-letni muzyk został najstarszym wykonawcą solo, który zdobył 

szczyt UK Chart. Z trudem przez głowę w tym przypadku przechodzą takie myśli 

jak świeżość i eksperymenty z muzyką, ale ja to po prostu muszę napisać. Dbałość 

o każdy najmniejszy szczegół i niesamowita spójność, te słowa pisze się już o wiele 

łatwiej. Paul Simon jest jak najstarszy w maratonie biegacz, który wygrywa, a na 

dodatek na mecie podnosi z ziemi młodszych kolegów i pociesza ich, poklepując 

po plecach. Wygrany bieg „Stranger to Stranger” trwa 37 minut, a każda z nich jest 

wypełniona milionami dźwięków, które wydają się nie mieć końca. Z każdym odsłu-

chem odkrywamy nowe, ukryte instrumenty, a to powoduje, że ten album jest ide-

alnym wyborem do testowania dobrego sprzętu audio. Nie ma szans wrzucania tej 

produkcji do któreś z szuflad, takie szuflady po prostu nie istnieją. Chyba że kojarzy-

cie połączenie soulu, popu, folku i elektroniki z wszędobylskimi wstawkami muzyki 

afrykańskiej? Ja nie kojarzę. Paul Simon połączył to wszystko w tylko sobie znany 

sposób i z tego wydawać by się mogło szaleństwa, stworzył jedno, spójne dzieło, 

którego słucha się jak najwybitniejszego mówcy świata. Nie ma mowy o pojedyn-

czych hitach, ale na uwagę zasługuje najbardziej hipnotyzujący, rozpoczynający 

płytę utwór „The Werewolf”. Po nim otrząsamy się nagle i zdajemy sobie sprawę, 

że ta głucha cisza jest końcem albumu i właśnie cudownie minęło nam 37 minut 

naszego życia. 

PAUL SIMON
STRANGER TO STRANGER

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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MAŁGORZATA ŁADA

• 1 jabłko średniej wielkości 

• 1/2 awokado

• 1 banan

• 2 łyżki natki z pietruszki

• 1 łyżka soku z cytryny lub li-

monki (można użyć też octu 

jabłkowego)

• 1/2 lub 1 szklanka wody albo 

soku jabłkowego (zależnie, jak 

gęsty lubimy koktajl)

Banana i awokado obieramy ze skorki, kroimy w kostkę i skrapiamy 

cytryną.

Jabłka myjemy, usuwamy gniazda nasienne i także kroimy w kostkę. 

Do blendera wrzucamy jabłka, banana, awokado i pokrojoną natkę 

z pietruszki, całość dokładnie miksujemy. Pod koniec miksowania 

dodajemy wodę lub sok jabłkowy.

Smacznego!
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