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P7 WIRELESS

P5 WIRELESS

Idealny dźwięk. Bez przewodów
50 lat doświadczenia oraz ekspercka wiedza konstruktorów pozwoliły na stworzenie 
wyjątkowych bezprzewodowych słuchawek Bowers & Wilkins. Najwyższa jakość mate-
riałów, niezwykła lekkość i znakomity komfort sprawiają, że zanurzając się w czystym, 
naturalnym dźwięku łatwo zapomnisz, że w ogóle masz je na głowie. Wbudowane mi-
krofony oraz obsługa połączeń telefonicznych pozwolą ci cieszyć się ich dźwiękiem na-
wet podczas rozmów z przyjaciółmi.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/producenci?price=1000%2C2500&producent=bowers+%26+wilkins&series=2941&utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=161028&utm_content=img-lp-full-page-P5-P7-bowers-wilkins&utm_term=bowers-wilkins#products
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W centrum miasta, na obrzeżach, w lesie, w górach i dolinach. Gdziekolwiek mieszkasz, Router LTE 
TP-Link zapewni Ci najszybszy internet bezprzewodowy. Wystarczy, że włożysz do niego kartę SIM od 
operatora sieci komórkowej i już zawsze będziesz w zasięgu.

Router LTE TP-Link. Włączasz • Działasz.

Archer MR200

Dwupasmowy
Router LTE

Internet LTE 
 w Twoim domu!

TP-Link Polska | www.tp-link.com.pl

http://tp-link.com.pl
http://tp-link.com.pl
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Słuchawki Creative Outlier Sports zostały zaprojektowane i dostrojone akustycznie, tak 
aby dostarczać czysty precyzyjny dźwięk oraz mocne, soczyste basy. Słuchawki 
wspierają kodek aptX Bluetooth, gwarantujący wysoką jakość bezprzewodowego

dźwięku przesyłanego ze smartfona.

Creative Outlier Sports posiadają również wbudowane, ukryte mikrofony, wysyłające 
głos jakości HD oraz technologię ClearSpeech Engine w celu zapewnienia wysokiej
jakości rozmów telefonicznych.

Creative Outlier Sports posiadają klasę wodoszczelności IPX4, stąd można ich używać 
podczas najdłuższych sesji treningowych. Słuchawki są ekstremalnie lekkie - ważą tylko 
15 gram, a w pełni naładowana bateria pozwala na odtwarzanie muzyki przez 11 godzin.

BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI
ODPORNE NA DESZCZ I POT

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZAMÓW                 JUŻ TERAZ

http://bit.ly/outlier_sports_aukcja_03
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iMagazine skończył sześć lat. To, że jeste-

ście z nami, jest najlepszym prezentem na 

świecie – dziękujemy! Z kolei w prezencie 

od Apple dostaliśmy prezentację nowych 

Macbooków Pro. Tradycyjnie mogliśmy 

oglądać prezentację z Cupertino na naszej 

urodzinowej imprezie w warszawskim 

klubie Chwila. Czy jest to rewolucja na 

miarę 25. rocznicy wprowadzenia pierw-

szego przenośnego komputera Apple 

– Powerbooka 100? Osobiście mam co do 

tego wątpliwości. W numerze przeczytacie 

podsumowanie nowości od Apple, a także 

pełną recenzję iPhone’a 7, napisaną po dłuż-

szym niż kilkudniowe użytkowaniu. Do tego 

podsumowanie akcesoriów do 7-ki.

Listopadowy numer to prawdziwy wysyp 

słuchawek. Chyba każdy miłośnik muzyki 

znajdzie coś dla siebie – od Beats Solo3 

Wireless po B&W P9. Do tego bardzo cie-

kawy, nowy głośnik od Dali. W numerze też 

między innymi pierwsza w Polsce recen-

zja najnowszej książki Waltera Isacssona 

„Innowatorzy”, test Volvo V90, Chile, QNAP 

i sposób na tani HomeKit. To oczywiście nie 

wszystkie tematy, które są u nas w numerze.

Zapraszamy! Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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iPHONE 
Pierwszym tematem, który poru-

szył, to iPhone 7 – pokazał kilka 

zdjęć zrobionych przez klientów 

z telefonu. Następnym tematem 

były Wspomnienia, które są czę-

ścią aplikacji Zdjęcia, a całość pod-

sumował słowami, że to najlepszy 

experience na rynku (parafra-

zuję). Oczywiście nie obyło się bez 

przytyku do Androida, a chodziło 

o jego fragmentację – porównał 

iOS 10 z Androidem 7.0, który ma 

mniej niż jeden procent obecności 

na rynku. Następnie pokazano parę 

zdjęć użytkowników iPhone’a 7 Plus 

zrobionych w trybie portretowym. 

Tim przedstawił również nowości 

zaprezentowane na rynku japoń-

skim – komunikację miejską i Apple 

Pay. Nie mogło też zabraknąć Apple 

Watch Series 2 i watchOS 3 – tym 

razem zacytował kilka znanych 

publikacji, w tym „The Wall Street 

Journal”.

Tim Cook dzisiaj rozpoczął event od paru informacji na temat iPhone’a…

TIM COOK O IPHONIE 7 I APPLE TV – APPLE SPECIAL EVENT, 
PAŹDZIERNIK 2016

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowości Apple 
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TV 
Program ten pokazuje coś przypominającego EPG, dzięki czemu mamy przegląd wszystkich pro-

gramów, które zaraz będą nadawane, które już się pojawiły (na przykład nowe odcinki seriali). 

Można też przejść niżej, aby wyświetlić wszystkie dostępne filmy i seriale ze wszystkich zainsta-

lowanych aplikacji, podzielone na kategorie i sekcje. Są też zakładki, jak „Watch Now”, w których 

można znaleźć filmy z iTunes oraz aplikacje jeszcze nie zainstalowane. Te ostatnie można od 

razu zainstalować z tego ekranu. TV.app będzie również dostępny na iOS – Jean zaprezentowała 

wersję na iPada i jego współpracę z Siri. Program oczywiście synchronizuje się pomiędzy platfor-

mami, abyśmy zawsze mogli kontynuować oglądanie w tym samym miejscu.

NA ŻYWO
Siri teraz wspiera również komendy, za pomocą których można uruchomić aplikacje, które 

nadają obraz na żywo. Dotyczy to również sportu. Zależnie od wyboru, uruchomiona zostanie 

odpowiednia aplikacja.

APPLE TV
Tim Cook podsumował również App 

Store i aplikacje na Apple TV – obec-

nie jest ich ponad 8000. Zapowiedział 

też nowość spodziewaną przed koń-

cem roku – Minecraft! Wspomniał 

również o tym, co można na nim 

oglądać – seriale i filmy. Następnie 

zaprosił na scenę przedstawicieli 

Twittera, którzy pokazali, jak ich pro-

dukt integruje się z programami do 

oglądania sportu, pokazując timeline 

i wrażenia na żywo. Po zakończe-

niu demo Tim wrócił, aby porozma-

wiać między innymi o Siri. Apple 

dąży do tego, aby Apple TV stało się 

„Unified TV experience” – żeby to 

było jedyne miejsce do oglądania 

wszystkiego – i w tym celu stwo-

rzyli aplikację „TV”.

Nowości Apple 



Kolejnym tematem poruszonym przez Tima Cooka jest Mac, a zaczął od macOS Sierra, 

opowiadając o paru nowych funkcjach. Wspomniał też o tym, że w tym tygodniu mija 

25 lat od zaprezentowania ich pierwszego notebooka. Chwilę później, w krótkim filmie 

przedstawiającym historię MacBooków, pojawił się nowy model.

MACBOOK PRO Z TOUCHBAR
MACIEJ SKRZYPCZAK
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 Nowy MacBook Pro jest w całości aluminiowy. Występuje w dwóch rozmiarach – 13 i 15 cali oraz 

dwóch kolorach: Silver i Space Gray.

Wersja 13” waży tyle, co obecnie MacBook Air 13” – około 1,36 kg, natomiast 15” – około 1,8 kg.

MacBooki Pro wyposażono w dwukrotnie większe trackpady. Zastosowano tę samą klawiaturę, 

co w 12-calowym MacBooku (teraz występuje w drugiej kategorii).

Jak zauważył Phil Schiller, od 24 lat korzystaliśmy z przycisków funkcyjnych. Teraz nadszedł czas 

na zmianę. Touch Bar – dotykowy (do dziesięciu punktów przyłożenia), OLED-owy pasek z ekra-

nem typu Retina – dostosowuje się do wyświetlanej aplikacji. Na przykład w Safari pokazuje 

zakładki. W Zdjęciach – narzędzia do ich edycji. Podczas pisania pokazuje podpowiedzi (oczywi-

ście w języku angielskim). Touch Bar wyposażony jest też w Touch ID (2. generacji), co umożliwia 

logowanie przez odcisk palca. Dane o odciskach przechowywane są w nowym chipie, T1, który 

korzysta z Secure Enclave. Co ciekawe, Touch ID może rozpoznać kilka osób i na tej podstawie 

przełączyć się na ich konta.

Nowości Apple 



I jeszcze jedno na temat Touch Bara – kiedy przytrzymamy klawisz fn, na pasku pojawią się 

wszystkie stare przyciski (łącznie z ESC). Przyciski na Touch Barze można również dostosować do 

własnych potrzeb, wystarczy tylko je edytować.

Ekran w nowych MacBookach Pro jest 67% jaśniejszy, ma 67% większy kontrast i wyświetla 25% 

więcej kolorów.

W środku 15” znajdziemy najnowsze procesory Quad-Core, 4 GB VRAM w Radeonie Pro, dysk SSD 

z prędkością do 3,1 GB/s. Zastosowano też bardziej wydajne i cichsze wiatraki oraz głośniejsze 

głośniki.

13” wyposażono w procesory Dual-Core, zintegrowaną grafikę Intel Iris oraz takie same SSD.

Oba komputery mają po cztery porty Thunderbolt 3 kompatybilne z USB 3.1, DisplayPort 1.2, zasi-

laniem (można ładować z każdego portu) i innymi wejściami.

Najnowsze możliwości przedstawili łącznie w czterech demach Craig Federighi (skupił się na 

domyślnych aplikacjach), Susan Prescott (pokazała, jak można wykorzystać nowości w FinalCut), 

Bradee Evans (zaprezentowała z kolei korzystanie z Touch Bara w Photoshopie) oraz Karim 
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Morsy (prezentując możliwości w aplikacji 

djay Pro).

Oba modele mają pracować maksymalnie 

do 10 godzin na baterii.

Jest również trzeci model MacBooka Pro 

(procesor Dual-Core i5 bez Touch Bar z Iris 

520 i dwoma portami Thuderbolt 3).

Ceny przedstawiają się następująco:

MacBook Pro 13” bez Touch Bar – od 7499 PLN
MacBook Pro 13” – od 8999 PLN
MacBook Pro 15” – od 11999 PLN

MacBooki Pro można zamawiać już teraz, 

a czas oczekiwania na wersję z Touch Barem to 2–3 tygodnie.

Poniżej możecie się zapoznać z materiałami wideo na temat nowych MacBooków:

Video nr 1
Video nr 2
Video nr 3
Video nr 4

Nowości Apple 

https://www.youtube.com/watch?v=wJdeVtnUxuk
https://www.youtube.com/watch?v=RDpOB-OXypQ
https://www.youtube.com/watch?v=WVPRkcczXCY
https://www.youtube.com/watch?v=4BkskUE8_hA


TOMASZ SZYKULSKI - NIEZROZUMIAŁE DECYZJE APPLE 
Do napisania tego tekstu skłoniło mnie kilka wydarzeń z ostatnich miesięcy. Zaczęło się od prezentacji iPho-

ne’a 7, czyli tak naprawdę iPhone’a 6s-s. Potem była instalacja nieco rozczarowującego iOS 10, a w ostatnich 

dniach – pojawienie się kilku bardzo ciekawych produktów firm konkurujących z Apple i... zionącej niekonse-

kwencją, nowej generacji MacBooków Pro.

Czytaj dalej...

WOJTEK PIETRUSIEWICZ - BŁĄDZISZ, APPLE 
– SUBIEKTYWNIE O NOWYCH MACBOOKACH PRO
Zaraz po ostatniej iChwili i Wspólnym Oglądaniu wyruszyłem z imprezy z impetem i przez najbliższych parę 

godzin zastanawiałem się co widziałem podczas keynote i co to wszystko oznacza. Przyznam się bez bicia, 

że na całośćwpływa moja ostatnia negatywna opinia o Apple, spowodowana moim iPhone’em 7 Plus, który 

pożera baterię w tempie znacznie większym niż anakonda człowieka –tylko dzisiaj, po spędzeniu dwóch 

godzin na rozmowie telefonicznej z supportem Apple, bateria zjechał z 98% do 48%. O połowę.

Czytaj dalej...

PAWEŁ OKOPIEŃ - NIE TAK MIAŁO BYĆ– WRAŻENIA PO 
APPLE SPECIAL EVENT, PAŹDZIERNIK 2016
Nie wierzyłem, że to koniec konferencji. Po słabych wynikach finansowych, po prezentacji niewiele wnoszą-

cego iPhone’a 7 Apple daje nam raptem nowe MacBooki. Zostawiłem kolejne tysiące w Apple, ale ta firma ma 

poważny problem.

Czytaj dalej...

DROGIE APPLE – MAMY KILKA PYTAN 
PO PAŹDZIERNIKOWYM SPECIAL EVENT

Czytaj dalej...
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https://imagazine.pl/2016/10/28/niezrozumiale-decyzje-apple/
https://imagazine.pl/2016/10/28/bladzisz-apple-subiektywnie-o-nowych-macbookach-pro/
https://imagazine.pl/2016/10/28/nie-tak-mialo-byc-wrazenia-po-apple-special-event-pazdziernik-2016/
https://imagazine.pl/2016/10/29/drogie-apple-mam-kilka-pytan-po-pazdziernikowym-special-event/


ZMIENIAMY SIĘ. CODZIENNIE.

Beoplay już dostępne na
www.salonydenon.pl

H5

Wyrzuciliśmy kable. Dodaliśmy inspiracji. Rozkoszuj się wolnością wyboru dzięki nowym 
słuchawkom Beoplay H5, które dostosowują się do Twojego otoczenia, w zależności 
od tego, jak Twoja aktywność zmienia się w ciągu doby. Nieważne czy uprawiasz sport, 
jedziesz do pracy czy po prostu spędzasz czas w domu - usłyszysz różnicę.  
Jesteśmy przekonani, że poczujesz ją na własnej skórze.

Poczuj różnicę dzięki Beoplay H5 na http://beoplay.com/H5

http://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/BEO_PLAY/SLUCHAWKI/BEOPLAY_H5
https://www.beoplay.com/products/beoplayh5
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TVOS 10.0.1
Oprócz iOS 10.1, watchOS 3.1 oraz macOS 10.12.1 także 

Apple TV czwartej generacji doczekało się aktualizacji. 

Nowa wersja system tvOS nosi oznaczenie 10.0.1 build 

14U71 i niestety nie znajdziecie w niej nowości widocz-

nych gołym okiem. 

Czytaj dalej...

IOS 10.1 I WATCHOS 3.1
Dostępne są nowe wersje systemów 

– iOS 10.1 i watchOS 3.1. Aktualizację iOS 

można zainstalować za pomocą iTunes 

lub uaktualnień z poziomu urządzenia, 

zalecana jest ta druga droga.

Czytaj dalej...

MACOS 10.12.1 
Swojej aktualizacji oprócz iOS i watchOS 

doczekał się także macOS.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/10/24/dzien-aktualizacji-tvos-10-0-1/
https://imagazine.pl/2016/10/24/dzien-aktualizacji-macos-10-12-1/
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20 LAT APPLE: CZY GIGANT 
UTRZYMA POZYCJĘ LIDERA?
Z okazji niedawnej premiery iPhone’a 7 szukamy źródeł suk-

cesu Apple, w porównaniu z innymi gigantami technolo-

gicznymi. Analiza wyceny i historii sukcesu spółek z różnych 

segmentów rynku wskazuje, że nawet liderzy muszą pozostać 

innowacyjni, żeby utrzymać palmę pierwszeństwa.

Czytaj dalej...

WYNIKI APPLE ZA 
FISKALNY Q4 2016
Apple ma o co się martwić, a najbliższy 

czwartek będzie niezwykle ważny dla przy-

szłości firmy. Spółka zanotowała pierwszy 

od 15 lat spadek przychodów w ciągu całego 

roku fiskalnego. Jedyny pozytyw to usługi.

Czytaj dalej...

PIĄTA ROCZNICA 
ŚMIERCI 
STEVE’A JOBSA 
5 października minęła piąta rocznica śmierci 

Steve’a Jobsa. Pamiętam, jak tego dnia, 

kładłem się spać, była jakaś druga w nocy. 

Leżąc już w łóżku, jeszcze na chwilę stwier-

dziłem, że sprawdzę Twittera…i gruchnęło.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/10/05/20-lat-apple-czy-gigant-utrzyma-pozycje-lidera/
https://imagazine.pl/2016/10/25/wyniki-apple-za-fiskalny-czwarty-kwartal-2016-roku/
https://imagazine.pl/2016/10/05/5-ta-rocznica-smierci-stevea-jobsa/
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W czasach, gdy smartfony z funkcją 

udostępniania Internetu są wszechobecne, 

przenośne hotspoty LTE zdają się nie mieć 

zastosowania. Jednak kiedy przyjrzymy 

się bliżej, odkryjemy mało pojemne 

baterie nowych telefonów i ograniczenia 

systemowe, które nie pozwalają na wygodne 

dzielenie się połączeniem sieciowym. 

Właśnie dlatego TP-Link zaprezentował dwa 

nowe przenośne hotspoty LTE-Advanced.

DWA NOWE PRZENOŚNE 
HOTSPOTY LTE OD TP-LINK
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Modele M7310 oraz LTE M7300 

umożliwiają nam pobieranie 

danych z prędkością nawet 

do 150Mb/s oraz wysyłanie do 

50 Mb/s. Takie prędkości pozwa-

lają na oglądanie filmów w jako-

ści HD bez przerw w transmisji, 

błyskawiczne pobieranie plików, 

prowadzenie rozmów wideo bez 

zakłóceń i surfowanie bez ogra-

niczeń. Oba hotspoty z łatwością 

połączą się z sieciami 3G oraz 2G. 

Każdy z nich bez problemu udo-

stępni połączenie jednocześnie 10 

urządzeniom bezprzewodowym, 

a także komputerowi stacjonar-

nemu za pomocą portu USB. 

Bateria w obu modelach pozwala 

na pracę do 10 godzin na pełnej 

mocy lub 600 godzin w trybie 

czuwania. Hotspoty można łado-

wać przez kabel micro USB pod-

łączony do komputera, ładowarki 

lub powerbanku. Dodatkową 

zaletą jest gniazdo micro SD 

z obsługą kart do 32GB. Za jego 

pomocą możemy bezprze-

wodowo udostępniać zdjęcia, 

muzykę czy pliki wideo. Wszystko 

zostało zamknięte w niewielkiej 

obudowie o wygładzonych kra-

wędziach, co sprawia, że urzą-

dzenia są eleganckie i wygodne 

w użytkowaniu. Wystarczy włożyć 
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kartę SIM, włączyć zasilanie i Twój przenośny hotspot będzie aktywny w pół 

minuty.

M7310 wyposażony jest w wyświetlacz, dzięki któremu możesz monitorować 

podstawowe parametry. Można sprawdzić liczbę pozostałych do wykorzysta-

nia danych, stan baterii, siłę sygnału, stan sieci i inne. M7300 posiada diody LED 

informujące o sile sygnału, dostępie do Internetu oraz stanie baterii.

Aby ułatwić pełne wykorzystanie wszystkich możliwości nowych hotspotów, 

producent przygotował specjalną aplikację mobilną: tpMiFi. Pozwala ona na 

zarządzanie hotspotem, umożliwia ustanowienie limitów pobierania, kontrolę 

urządzeń podłączonych do sieci i udostępnianie plików na karcie SD.

Specyfikacja techniczna M7310 oraz M7300 dostępna jest na stronie. 

TP-Link M7310 oraz M7300 są już dostępne w sprzedaży. Produkty objęte są 

24-miesięczną gwarancją.

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-4692_M7310.html
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-4692_M7300.html
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WSPARCIE DLA 
ARCHITEKTURY ARM 
W KODZIE MACOS SIERRA
Plotki o tym, że Apple będzie chciało stworzyć kompu-

ter oparty o architekturę ARM, słyszeliśmy już od dawna. 

Wraz z nadejściem macOS Sierra staje się to coraz bar-

dziej możliwe.

Czytaj dalej...

KOLEJNA PLOTKA NA 
TEMAT IMESSAGE DLA 
ANDROIDA
Przed ostatnią prezentacją Apple, na któ-

rej zobaczyliśmy nowe iPhone’y, rozniosła 

się plotka, jakoby iMessage miało być udo-

stępnione na platformę z zielonym robo-

cikiem. Niestety, jak wiadomo, okazało się 

to nieprawdą.

Czytaj dalej...

TIM COOK O SAMOCHODZIE, 
TREŚCIACH TV ORAZ SIRI 
PODCZAS TELEKONFERENCJI 
Z INWESTORAMI 
Wyniki kwartalne Apple to także telekonferencja z udziałem 

Tima Cooka i Luca Maestri. Dawno nie była ona tak interesu-

jąca, jak teraz. Szef Apple odpowiedział na pytania o samo-

chód, treści telewizyjne, a także przyszłość Echo. Powinniśmy 

być spokojni o przyszłość Apple.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/10/23/wsparcie-dla-architektury-arm-w-kodzie-macos-sierra/
https://imagazine.pl/2016/10/25/kolejna-plotka-na-temat-imessage-dla-androida/
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UKRYTA JEDNORĘCZNA 
KLAWIATURA W KODZIE IOS
Jeśli jesteśmy już w temacie ukrytych w kodzie syste-

mów Apple rzeczy, to ciekawe odkrycie dotyczy iOS.

Czytaj dalej...

APPLE MOŻE POJAWIĆ 
SIĘ NA MOBILE WORLD 
CONGRESS 2017
Na liście wystawców Mobile World Congress 

2017 znalazły się trzy stoiska Apple. Tak szybko 

jak informacja pojawiła się w sieci, tak szybko 

zniknęła z oficjalnej strony. Apple od lat jest 

nieobecne na targach, ale w lutym przyszłego 

roku może się to zmienić.

Czytaj dalej...

TOUCH BAR 
DZIAŁA NA 
ZMODYFIKOWANYM 
WATCHOS 
Kontrowersyjny element najnow-

szych MacBooków – Touch Bar 

– kryje w sobie sporo ciekawostek.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/10/23/ukryta-jednoreczna-klawiatura-w-kodzie-ios/
https://imagazine.pl/2016/10/20/apple-moze-pojawic-sie-na-mobile-world-congress-2017/
https://imagazine.pl/2016/10/30/touch-bar-dziala-na-zmodyfikowanym-watchos/


26   /   AKTUALNOŚCI   /   26

AMAZON.DE W JĘZYKU 
POLSKIM
Nie doczekaliśmy się polskiego sklepu 

Amazon, otrzymaliśmy za to spolszczoną 

wersję niemieckiego sklepu. To taka 

namiastka, która ułatwi zakupy w tym naj-

większym sklepie internetowym. Liczę jed-

nak, że szybko będziemy mogli skorzystać 

z najważniejszych zalet Amazon.

Czytaj dalej...

SPOT PROMUJĄCY 
APPLE MUSIC
W najnowszej odsłonie mobilnego sys-

temu Apple – iOS 10 – sporo zmian doty-

czyło domyślnej muzycznej aplikacji. To 

właśnie o niej jest najnowszy spot.

Czytaj dalej...

SAMSUNG WSTRZYMUJE 
SPRZEDAŻ I PRODUKCJĘ 
NOTE 7, ZALECA WYŁĄCZYĆ 
TELEFONY
To już jest koniec. Galaxy Note 7 prawdopodob-

nie przejdzie do historii, niezbyt chlubnej dla 

Samsunga, będącej lekcją dla wszystkich firm, nie 

tylko technologicznych. Brakuje jednak kropki nad 

„i” ze strony koreańskiego producenta.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/10/19/amazon-de-w-jezyku-polskim/
https://imagazine.pl/2016/10/13/spot-promujacy-apple-music/
https://www.youtube.com/watch?v=P25v--BKEXQ
https://imagazine.pl/2016/10/11/samsung-finalnie-konczy-z-note-7/
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JBL T450 i JBL T450BT to najwyższe modele nowej 

linii JBL Seria T. 

JBL T450 to słuchawki nauszne, które zapewniają 

najwyższej jakości dźwięk JBL Pure Bass w lekkiej, 

wytrzymałej i składanej „na płasko” konstrukcji. 

Każda z nausznic skrywa w sobie przetwornik 

o średnicy 32 mm, który zapewnia potężny bas 

i doskonałe brzmienie. Czerpiąc z doświadcze-

nia zdobytego przy tworzeniu nagłośnień dla hal 

koncertowych, aren czy studiów nagraniowych na 

całym świecie, JBL proponuje słuchawki o dosko-

nałym brzmieniu, a do tego lekkie, wygodne 

i kompaktowe. Ich dodatkowym atutem jest 

możliwość składania i bezpiecznego transportu. 

Słuchawki wyposażono w wytrzymały, płaski 

przewód, który się nie plącze i posiada jednoprzy-

ciskowy pilot z mikrofonem. Wszystko to sprawia, 

że słuchawki JBL T450 są idealnym towarzyszem 

do pracy, domu i podróży. Lekkie materiały spra-

wiają, że słuchawki wygodnie leżą na uszach, 

Na polskim rynku pojawiają się właśnie 

nowe słuchawki JBL Seria T. Obejmuje 

ona pięć modeli, z których na szczególną 

uwagę zasługują JBL T450 i JBL T450BT. 

Oprócz doskonałego designu i najlepszego 

brzmienia, które gwarantuje JBL, ich atutem 

jest również cena!

JBL T 450 I JBL T 450BT
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a składana konstrukcja gwarantuje, że można je bezpiecznie transportować w torbie czy 

plecaku.

JBL T450BT bezprzewodowe słuchawki nauszne, które zapewniają brzmienie JBL Pure Bass, 

odtwarzają muzykę aż do 11 godzin, a dzięki wbudowanemu mikrofonowi umożliwiają 

prowadzenie rozmów telefonicznych. To idealny sprzęt do codziennego użytku. Są lekkie, 

wygodne, kompaktowe, i składają się „na płasko”. Pod obudową, znajduje się para prze-

tworników 32 mm (po jednym w każdej nausznicy), które zapewniają potężny bas i najlep-

sze brzmienie. Przyciski sterowania odtwarzaniem muzyki i rozmowami głosowymi oraz 

mikrofon umieszczone są na muszli słuchawki. Lekkie materiały sprawiają, że te słuchawki 

wygodnie leżą na uszach, a wytrzymała konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie. 

JBL T450BT wyposażone są w Bluetooth 4.0, a zatem nie ograniczają użytkownika żadnymi 

przewodami.

Dodatkowym atutem wszystkich modeli serii JBL T jest ich cena. Modele JBL T450 i T450BT 

kosztują odpowiednio 129 i 219 złotych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

JBL T450

• Złącze: 3.5 mm 

• Przetworniki: 32 mm 

• Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz

Cena: 129 zł

JBL T450BT

• Przetworniki: 32 mm 

• Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz

Cena: 219 zł
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NOWA KOLEKCJA RĘKAWICZEK OD MUJJO
Firmy Mujjo nie trzeba nikomu przedstawiać. W swojej ofercie ma wiele wysokiej jakości akceso-

riów do iUrządzeń. Na sezon zimowy 2016/2017 pojawiły się nowe rękawiczki.

Czytaj dalej...

MOMENTS, CZYLI GRUPOWANIE TREŚCI NA TWITTERZE 
Jakiś czas temu na Twitterze poja-

wiła się opcja dodawania Moments 

(w polskiej wersji serwisu nazy-

wana Chwilami), która stanowi 

zupełnie nowy sposób publi-

kowania treści w tym serwisie. 

Przyznam, że pierwszy raz trafiłem 

do niej nieco przypadkowo, bowi-

tem funkcja ta nie była w Polsce 

promowana, a przynajmniej takie 

odniosłem wrażenie. Jednak bar-

dzo szybko zdałem sobie sprawę, 

że nowy format ma duży potencjał 

i bardzo mi odpowiada.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/10/14/nowa-kolekcja-rekawiczek-od-mujjo/
https://imagazine.pl/2016/10/19/moments-czyli-grupowanie-tresci-na-twitterze/


Trzecia edycja konferencji pod hasłem „Wow Coding Starts Here!” odbyła się ponownie 

w Multikino Kraków, dzięki czemu organizator zapewnił komfortowe warunki, wielkie ekrany 

i znakomite nagłośnienie. Ci, którzy nie mogli dołączyć, skorzystali z live streamingu pre-

zentacji jak zawsze inspirującego Kevlina Henneya. Nie zabrakło gromkich braw oraz mnó-

stwa pytań do Johna Sundella (Spotify), Guilherme Prudente (Miquido), Pima van Oerle 

(Skyscanner) czy Anastasii Voitovej (Stanfy).

Dziękuję za zorganizowanie tak twórczej konferencji :) Pozdrawiam i gratuluję, konferencja 

naprawdę przeszła moje najśmielsze oczekiwania – Marketing Manager, Uczestnik

Ponad 350 uczestników z kilkunastu krajów, doświadczeni prelegenci między 

innymi z SoundCloud, Facebook, Spotify, Skyscanner, Miquido oraz niezwykłe 

atrakcje dla uczestników – tak w skrócie można podsumować odbywającą się 6–7 

października międzynarodową konferencję Mobiconf, której organizatorem jest 

Miquido – projektant i deweloper aplikacji mobilnych. 

WOW – TAK BYŁO NA MOBICONF 2016!
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http://2016.mobiconf.org
http://miquido.com
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We had a great time. I have to admit the 

organization were pretty good and the 

cinema theater for the location is a great 

idea – Mobile Developer, Uczestnik

W tym roku każdy uczestnik mógł 

powrócić do dzieciństwa dzięki spe-

cjalnemu stoisku z (działającymi!) 

retro komputerami i spróbować 

ponownie własnych sił na kompute-

rach Amiga, Commodore czy Atari. 

Retro gaming to wyjątkowy trend, 

który na całym świecie ma już miliony 

zwolenników. Tradycyjnie wieczorna 

integracja odbywała się na Tram Party 

w obstawie sił specjalnych Imperium 

(Star Wars)!

On my way home after, as always, an 

awesome Mobiconf special kudos to 

the team, this year the organization has 

been even better!! – Android Engineer, 

Prelegent

Mobiconf na dobre wpisał się w bran-

żowy kalendarz dla programistów iOS, 

Android, PHP, Java, testerów opro-

gramowania, designerów UX i UI oraz 

managerów zarządzających projek-

tami. To wydarzenie oprócz zdobycia 

wiedzy jest także szansą na zawar-

cie międzynarodowych kontaktów 

z uczestnikami z takich krajów, jak 

Brazylia, Niemcy, Holandia, Polska, 

Hiszpania, Szwecja, Ukraina, USA 

i Wielka Brytania. 
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Remember your childhood with #Mobiconf retro gaming! – Android Developer, Uczestnik

To jednak nie koniec WOW. Organizator konferencji ogłosił 15% zniżki na bilety na Mobiconf 

2017 dla uczestników tegorocznej edycji! Szczegóły zostaną opublikowane na stronie 

wydarzenia. 

Thanks Mobiconf for a fantastic weekend. See you next year! Android Expert, prelegent.

Sponsorzy Mobiconf 2016:
PayU (Main), 

JetBrains, IG, Skyscanner (Superior), 

Helion, Networkers (Supporter)

Bądź na bieżąco z informacjami o konferencji:
Facebook

Twitter

YouTube

Partnerzy Medialni: 
iMagazine, Connected Magazine, ThinkApple.pl, Spotkania-IT.pl, MyApple, GoMobi.

pl, ProgramistaMag, KRK.TV, Business of Apps, Mobile Click, AppIndex, MamStartup, 

Android Weekly, AppleCenter. 

Partnerzy: ADB, Fundacja Młodzi w IT, Polish JUG, Women in Technology, AngularJS 

Oslo, Mobile Meetup Oslo, Android Developer Group Poznań, GDG Rzeszów, Madrid 

Android Developer Group, Toast Wrocław, Java User Group Łódź. 

https://www.payu.pl
http://skyscanner.net
http://helion.pl
http://networkers.pl
https://www.facebook.com/mobiconf?ref=hl
https://twitter.com/mobiconf
https://www.youtube.com/channel/UCMMbKC1Jh5KirZc3rnem4kg
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ABSURDALNE CENY 
ZESTAWÓW VR
Niedawno premierę miało Sony PlayStation VR – moim 

zdaniem najciekawsza propozycja, jeśli chodzi o konsu-

menckie gogle do wirtualnej rzeczywistości. Tymczasem 

Oculus zapowiada nowy kontroler do swojego Rifa. 

Pady będą kosztować jedyne 199 dolarów, czyli około 

800 złotych.

Czytaj dalej...

OWC DRIVE DOCK USB 3.1 POKAZANY
OWC wczoraj oficjalnie zaprezentował Drive Dock USB 3.1 w wersji bez 

Thunderbolt, a jedynie ze wspomnianym złączem. Ta zmiana oczywiście 

wpływa przede wszystkim na cenę, która jest teraz znacząco niższa – SRP 

wynosi 389 złotych.

Czytaj dalej...

APPLE PAY DOSTĘPNE W ROSJI, 
A SPRAWA POLSKA
Apple Pay wystartowała w Rosji na razie w jednym banku, Sbierbank, 

oraz tylko z jednym typem kart (MasterCard), ale za to z wszystkimi 

typami tej karty, czyli przedpłaconymi, kartami do ROR, jak i kredy-

towymi. Rosja stała się tym samym dziesiątym po Australii, Chinach, 

Francji, Hong Kongu, Kanadzie, Singapurze, Szwajcarii, USA i Wielkiej 

Brytanii krajem, w którym ta usługa jest obecna.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/10/10/absurdalne-ceny-zestawow-vr/
https://imagazine.pl/2016/10/12/owc-drive-dock-usb-3-1-pokazany/
https://imagazine.pl/2016/10/04/apple-pay-dostepne-w-rosji-a-sprawa-polska/
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WITAMY PONOWNIE – URODZINY IMAGAZINE 
ORAZ PREMIERA MACBOOKÓW PRO – TAK BYŁO
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Jak to bywa na naszych imprezach, była pizza i piwo. Były też świetne nagrody w konkursach 

na koniec imprezy. Oczywiście nie mogło zabraknąć naszego urodzinowego tortu!

Dziękujemy bardzo naszym partnerom, którzy ufundowali dla Was nagrody oraz dojazd, piwo 

i pizzę podczas imprezy:

• mytaxi – najlepsze taksówki i do tego zamawiane przez aplikację na iPhone’y

• TP-Link – producent smartfonów, routerów, powerbanków i wielu innych produktów,

• MacLife – najlepszy nieautoryzowany serwis Apple w Polsce,

iMagazine skończył sześć lat! Tak, to kawał czasu. Z tej okazji Apple zrobiło nam prezent 

i zorganizowało prezentację nowych Macbooków Pro. Zamiast w Cupertino woleliśmy spotkać 

się z Wami na miejscu, w Warszawie, w naszej zaprzyjaźnionej Chwili.
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• ZGSklep.pl – dystrybutor i sklep z akcesoriami do iPadów i iPhone’ów,

• Creative – producent sprzętu audio,

• Alstor – reprezentujący Lifeproof, UAG i Olloclip.

Dziękujemy Wam, że jesteście z nami na co dzień oraz że byliście wczoraj z nami w Chwili.

Właśnie – wielkie dzięki dla Chwili za przygarnięcie nas. Im też należą się życzenie, bo tak jak 

my, skończyli właśnie sześć lat!



https://www.youtube.com/watch?v=WBqR0U3V5Vw


RECENZJA iPHONE’A 7 PLUS

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

2016 rok miał być rokiem, w którym wracam do rozmiaru 4,7”. Niestety, Apple wprowadziło 

iPhone’a wyposażonego w dwa obiektywy, dostępne tylko w rozmiarze większym, a więc 

skutecznie sabotowało mój plan. Powód, dla którego to dla mnie tak ważne, znajdziecie 

w dalszej części tekstu, ale już teraz, na wstępie, podpowiem, że iPhone 7 Plus (oraz 

prawdopodobnie również model 7), zdetronizował u mnie SE pod względem wizualnym, 

wskakując na pierwsze miejsce.

   /   TEMAT NUERU   /   37Recenzja iPhone’a 7 Plus



Subiektywy ranking najładniejszych iPhone’ów

Każdy patrzy na to indywidualnie i zapewne macie własną listę, ale ta jest moja:

1. iPhone 7 i 7 Plus,

2. iPhone SE,

3. iPhone 5 i 5S,

4. iPhone 4 i 4S,

5. iPhone,

6. iPhone 6 i 6S,

7. iPhone 3G i 3GS.

Jak widzicie 6 i 6S, które są przecież pokrewnymi konstrukcjami, wylądowały na samym 

końcu. Są dwa powody takiego stanu rzeczy: przepaskudne paski anten na plecach oraz 

wątpliwej urody pryszcz, w którym kryje się obiektyw i matryca aparatu. W 7-kach „pryszcz” 

stał się harmonijny i chociaż wolałbym, żeby go nie było, to w obecnej formie mi się po pro-

stu podoba. Co ciekawe, ten w 7 Plusie jeszcze bardziej przypadł mi do gustu, bo przypo-

mina mi oczy Bendera z Futuramy. No i paski antenowe – poprowadzono je po brzegu, co 

spowodowało, że podobają mi się nawet wtedy, gdy kontrastują w kolorach różowym czy 

srebrnym, a jeśli ktoś ich nie chce w ogóle widzieć, to ma do wyboru Jet Black i Black, które 

całkowicie je maskują.

Wygląd wyglądem, ale są znacznie ważniejsze kwestie w nowym iPhonie, które wymagają 

omówienia.

5,5” – nadal za duży
Moje zdanie na temat modelu z 5,5” ekranem się nie zmieniło – nadal jest fizycznie za duży, 

aby był komfortowy na co dzień. Pod tym względem oczywiście wydanie 4” w postaci iPho-

ne’a SE wygrywa, ale model 4,7” zdecydowanie przewyższa największego brata z rodziny. 

Owszem, lepiej się na tym ogląda wideo, a przeglądając Instagrama (lub jakiekolwiek inne 

zdjęcia), widzimy fotografie w większym formacie. Na klawiaturze też pisze się wygodniej, 

a wiele aplikacji wyświetla więcej treści. To też pierwszy smartfon, na którym odważyłem się 

czytać książkę w iBooks, chociaż nie należało to do najprzyjemniejszych doświadczeń.

Bateria
Pomimo że jest dla mnie za duży, to korzystam z tego formatu przez ostatnie półtora roku. 

Powód jest prosty – duży rozmiar oznacza również dużą baterię, a to oznacza, że typowy „lekki” 
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dzień kończyłem w rejonie 70–80% baterii. W podróży miałem jednak ten komfort, że nawet 

katując telefon, kiedy kładłem się spać, na wyświetlaczu wyświetlała się liczba około 30%.

Tak też było, gdy korzystałem z iOS 10.0.1 – telefon na każdą godzinę „użycia” pochłaniał nie 

więcej niż 7–8% ze stanu baterii. To się niestety dramatycznie zmieniło pod iOS 10.0.2, który 

spowodował, że przeskoczyłem na betę. To oraz nowa funkcja, która doszła do iOS-a (ale 

o tym za chwilę). Dzień zamiast na 70–80% zacząłem kończyć na 30–40% – dramat. Nie 

pomogły też żadne zabiegi stawiania iOS-a od nowa, dopóki nie nadeszła iOS 10.1 beta 3 

– tutaj całość się nieznacznie uspokoiła, ale iPhone nadal nie wrócił do spodziewanej przeze 

mnie normy – obecnie kończę dzień w rejonie 50–60%. Za mało.

Jednocześnie czas pracy na baterii w 7-ce się zde-

cydowanie poprawił dla wielu użytkowników. 

Większa bateria i oszczędniejsze serce, nazwane 

A10 Fusion, zapewne odegrały pierwsze skrzypce. 

Prawdopodobnie byłoby dla mnie wystarczająco 

dobrze, aby żyć z tym na co dzień, nawet w podróży. 

Niestety, Plus ma ten nieszczęsny drugi obiektyw.
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Najlepszy aparat to ten, który mamy 
przy sobie
Szeroki kąt widzenia obiektywu jest dobry dla wielu 

zastosowań, ale są sytuacje, w której przydaje się węż-

szy. Apple w tym celu wprowadziło do 7 Plusa drugi 

obiektyw z drugą matrycą. Ten smartfon ma de facto 

dwa aparaty – 28 mm f/1.8 z matrycą 1/3” oraz 56 mm 

f/2.8 z matrycą ciut mniejszą w rozmiarze 1/3,6”.

Mówi się, że „najlepszym aparatem jest ten, który mamy 

przy sobie” i zgadzam się z tą teorią – iPhone’a mam ze 

sobą zawsze i robię nim wiele zdjęć w ciągu całego roku. 

Drugi obiektyw oznacza więcej okazji do ciekawych 

kadrów, a „Portrait mode” oznacza jeszcze ciekawsze moż-

liwości. Choć ta funkcja jest nadal w fazie beta, to mam 

już kilkadziesiąt kadrów, które sobie cenię i których bym 

nie miał, gdyby nie on. Rzekomo w przyszłym roku oba 

iPhone’y otrzymają podwójne obiektywy – tak przynaj-

mniej głosi skrajnie niepotwierdzona plotka – i nawet jeśli 

okaże się ona prawdą, to ogromna strata z perspektywy 

roku. Zanim on się pojawi, będę miał w bibliotece kolejnych kilka tysięcy zdjęć, część zapewne 

z symulowaną płytką głębią ostrości, których inaczej bym najzwyczajniej w świecie nie miał.

Przez osoby, które często korzystają z aparatu w iPhonie i które chcą mieć możliwość „strze-

lania” alternatywnych kadrów, nie wyobrażam sobie wybrania modelu mniejszego. Dla mnie 

kompromis jest wart tego „poświęcenia” i noszenia go w kieszeni. Dodam jeszcze, że wszyst-

kie moje jeansy – Wranglery, Lee i lewisy – mieszczą go w przedniej kieszeni bez żadnych 

problemów. Nie wystaje i nie wypada. Gorzej z dresami…

Nowy Home i zmiany w iOS 10
Nowy przycisk Home i zmiany w iOS 10 skupione wokół niego, od razu przypadły mi do 

gustu. Podnoszę teraz telefon, ekran się zaświeca, a kciuk dotykający przycisk Home odblo-

kowuje telefon. Przegląd powiadomienia na ekranie blokady i wchodzę z nimi w interakcję. 

Jak już skończę, to naciskam Home, aby przejść do ekranu domowego. Ten nowy sposób 

pracy wielu osobom niestety nie odpowiada i mogą częściowo wrócić do starego systemu, 
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zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach dostępności (Ustawienia -> Ogólne -> 

Dostępność).

Sam nowy nieruchomy przycisk Home jest prawdopodobnie jednym z moich ulubionych 

elementów całej układanki. Nie podobał mi się fakt, że każdy przycisk Home pomiędzy 

moimi iPadami a iPhone’ami różnił się, co do siły potrzebnej do jego wciśnięcia. Dodatkowo 

z czasem stawał się ciut miększy i mniej klikał. To teraz nie występuje, a nowy Taptic Engine 

odpowiedzialny za… wibracje, to złe słowo… stuknięcia, działa wzorowo. Nie potrafi on 

w pełni zasymulować wciśnięcia starego przycisk Home, tak jak nowe Trackpady od Apple 

z Taptic Engine potrafią zasymulować jego naciśnięcia, ale nie przeszkadza mi to zupełnie.

Taptic Engine
To funkcja, która jest już obecna od jakiegoś czasu w iPhonie, ale dopiero przy debiucie 7-ki 

pod kontrolą iOS 10 zyskała zupełnie nowe barwy. Nadal mam w swoim posiadaniu smart-

fona z „normalnym” silnikiem wibracyjnym, który również wspiera „haptic feedback”, czyli 

drga podczas wciskania przycisków ekranowych i tym podobnych. Ten tradycyjny silnik 

wibracyjny przywodzi mi na myśl jednak uczucie taniości. Różnica dla mnie jest kolosalna 

– jak plastiki zastosowane w tanim małym samochodzie w porównaniu do deski rozdzielczej 

i drzwi pokrytych skórą w samochodzie luksusowym. Przez całe życie nienawidziłem „haptic 

feedback”, szczególnie pod kontrolą Androida. To było pierwsza funkcja, którą wyłączałem 

przy pierwszej konfiguracji telefonu. Dzisiaj iPhone 7 i 7 Plus ją oferują, ale przy obecności 

Taptic Engine, całość sprawia skrajnie różne wrażenie. Dla przykładu: jeśli otworzymy jakąś 

aplikację, w której należy wybrać datę z kręciołka, to Taptic Engine sprawia, jakbyśmy krę-

cili fizycznym przedmiotem. Co więcej, wrażenie przewijania go w dół lub górę jest różne 

– to autentycznie działa. Ja, największy przeciwnik „haptic feedback”, który po raz pierwszy 

w życiu akceptuje tę funkcję – piekło zamarzło.

Wydajność
iOS od jakiegoś czasu nie sprawuje się idealnie na sprzętach Apple. Głównie mam tutaj 

zastrzeżenia do animacji na 6 Plusie, 6S Plusie i teraz na 7 Plusie. Powodem tego stanu rze-

czy jest prawdopodobnie brak pełnej optymalizacji. Każda wyświetlana klatka jest rende-

rowana w rozdzielczości 1242 × 2208 pikseli, a potem zmniejszana do rozdzielczości ekranu, 

czyli 1080 x 1920 pikseli. Niestety, ale tylko 6S Plus przy niektórych wersjach iOS 9 oferował 

60 fps i brak przeskoków w animacjach. Pod tym względem iPhone 7 sprawuje się znacznie 

lepiej. Mam nadzieję, że Apple przywróci na swoją listę priorytetów wymagania 60 fps wszę-
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dzie. Pomimo że obecnie ten problem występuje u mnie tylko przy ekranie multitaskingu, to 

powoli zaczyna mnie to wkurzać. Na szczęście rzadko z niego korzystam.

Jeśli chodzi o inne aplikacje czy gry, to oczywiście jest lepiej niż dobrze. Nie widziałem żad-

nych przestojów ani czkawek (nie mówię tutaj o wersjach beta, bo te z definicji nie są dopra-

cowane), a całość pracuje wzorowo, szczególnie przy przetwarzaniu filmów czy zdjęć.

Wspomnienia
Tak jak nowy przycisk Home z Taptic Engine oraz drugi aparat są moimi ulubionymi nowymi 

sprzętowymi funkcjami, tak nowe Zdjęcia w iOS 10, z funkcją Wspomnień (ang. Memories), to 

moja ulubiona software’owa nowość. Codziennie tam wchodzę, a program codziennie poka-

zuje mi specjalnie przygotowane albumy sprzed paru lat, które najczęściej wywołują u mnie 

uśmiech na twarzy. Zapewne pomaga mieć dobrze zorganizowaną bibliotekę zdjęć, z usu-

niętymi śmieciowymi kadrami.
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Ekran
Apple zastosowało ponownie panel LCD, ale tym 

razem wspiera on szerszy gamut, a mianowicie 

coś, co nazywają „Display P3” lub „wide colour” 

– to w rzeczywistości przestrzeń barwna DCI-P3 ze 

skorygowaną gammą. W dużym skrócie oznacza 

to, że ekran wyświetla więcej kolorów i można je 

rzeczywiście wykorzystać, ponieważ zdjęcia reje-

strowane aparatem również są zapisywane w tej 

przestrzeni barwnej. Jednocześnie Apple rozpo-

częło wprowadzanie odpowiednich znaczników 

CSS do Safari, zawodowcy będą więc mieli możli-

wość wykorzystania tej funkcji tak, żeby ładować 

inne zdjęcie dla odwiedzających stronę, zależnie 

od tego, jaki oni mają ekran. Przyszłość w tym 

względzie zaczyna się rysować naprawdę różowo 

(nie mylić z kolorem obudowy iPhone’a).

Głośniki
Każdy wcześniejszy iPhone miał jeden głośnik, na 

dole ramki, skierowany w dół lub bok, zależnie 

czy trzymaliśmy go pionowo, czy poziomo. Nowy 

model po raz pierwszy wprowadza rozwiązanie 

stereo znane z już z konkurencji – drugiego gło-

śnika nie umieszczono po drugiej stronie złącza 

Lightning, gdzie nie miałoby to specjalnie sensu, 

ale tam, gdzie normalnie przykłada się telefon do 

ucha, aby słyszeć rozmówcę. W praktyce całość naj-

lepiej gra podczas oglądania wideo w poziomie 

i podejrzewam, że właśnie do tego zostało zapro-

jektowane. Jednocześnie nie sprawia to większych 

problemów w ustawieniu pionowym, a dźwięk pod-

czas rozmowy telefonicznej jest głośny i wyraźny.

Moim ulubionym testem sprawności głośnika jest 

słuchanie podcastów w łazience, gdy się golę. 
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Dotychczas było to dla mnie niemożliwe, bo szum wody skutecznie zagłuszał głosy. Teraz 

nie mam z tym żadnych problemów – dźwięk jest zdecydowanie głośniejszy, chociaż oczy-

wiście jakość płynących fal z czterech głośników iPada Pro 12,9” jest wyższa.

Mini Jack
iPhone 7 i 7 Plus pożegnały się, prawdopodobnie definitywnie, z mini Jackiem. Zastąpiła go 

przejściówka z Lightning, która ma w sobie wbudowany DAC (i ADC dla dźwięku z mikro-

fonu), kosztująca w USA 9 dolarów, a w Polsce 49 złotych. Zaskoczyli mnie – spodziewałem 

się jedynki z przodu i ceny 89 złotych w Polsce.

Według testów niemieckiego Heise.de jakość nieznacznie spada – o 1,8 db(A) przy 16-bitowych 

plikach audio. Jest to strata prawdopodobnie niezauważalna dla przeciętnego użytkownika, 

a być może i dla większości audiofilów. Różnica przy plikach 24-bitowych jest już większa, ale 

również nie na tyle, aby miało to większe znaczenie. Biorąc pod uwagę, że zdecydowana więk-

szość użytkowników korzysta z usług streamingowych, takich jak Apple Music czy Spotify, to 

wątpię, aby oni zauważyli jakąkolwiek różnicę. Dla mnie nie ma to w każdym razie absolut-

nie żadnego znaczenia, ale jednocześnie przyznam, że obecnie czekam na wprowadzenie na 

rynek AirPods wyposażonych w nowy procesor W1.

AirPods i W1
Nowe AirPods stały się obiektem memów internetowych już 

w dniu ich prezentacji. Wygląd to kwestia dyskusyjna, ale przy-

znam się całkowicie szczerze, że nie mogę się doczekać dnia, 

w którym trafią do sprzedaży. Po pierwsze EarPods są jednymi 

z najwygodniejszych słuchawek, jakie w życiu używałem – nie 

wypadają mi z uszu, pomimo że wiszą na kablu. Recenzje pod-

powiadają, że niska waga AirPodsów w połączeniu z brakiem 

kabla, dodatkowo pomaga im siedzieć 

twardo na miejscu i nie wypadają 

nawet podczas biegania. Do tego nie 

planuję ich używać, ale do wszyst-

kiego innego poza domem już tak.

Fascynuje mnie procesor W1 i pro-

tokół, który Apple zbudowało na 

Bluetooth, likwidując wszystkie jego 
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niedociągnięcia, a jednocześnie pozostawiając kompatybilność ze smartfonami czy kom-

puterami, które go nie wspierają. Wystarczy zbliżyć AirPods do iPhone’a, a automatycznie 

pojawi się pytanie o parowanie. Co więcej, po sparowaniu, które sprowadza się do potwier-

dzenia chęci jego wykonania, słuchawki będą automatycznie połączone z naszymi pozosta-

łymi sprzętami. Załóżmy, że słucham muzyki na iPhonie – pauzuję ją i włączam co innego na 

Macu, a dźwięk nie płynie z jego głośników, ale nadal ze słuchawek. Nie lubię słowa „Magic” 

w ich produktach, ale tutaj nadałoby się znakomicie. To jednak nie wszystko – dzięki W1 słu-

chawki zużywają mniej prądu, a akcelerometr w nich potrafi wykrywać, kiedy zaczynamy 

poruszać szczęką, co powoduje aktywację mikrofonów, które filtrują dźwięki w tle, aby lepiej 

nas słyszeć. Czujniki na podczerwień z kolei wykrywają, czy siedzą w naszych uszach, czy 

nie. Wyjęcie jednej słuchawki automatycznie pauzuje muzykę, a jeśli odtwarzamy cokol-

wiek tylko przy jednym włożonym AirPodzie, to dźwięk jest monofoniczny, abyśmy nie tracili 

dźwięków z drugiej ścieżki.

Niestety AirPods mają dwie wady. Pierwszą jest to, że nie ma możliwości sterowania za ich 

pomocą głośnością. Trzeba albo prosić Siri, albo fizycznie zmienić ją na urządzeniu, z którego 

płynie muzyka. Szkoda, ale przeżyję. Drugą natomiast jest fakt, że jest tylko jeden gest do 

wyzwolenia dodatkowej funkcji – podwójne pacnięcie w słuchawkę powoduje albo aktywo-

wanie Siri, albo służy do pauzowania dźwięku. Nie jestem fanem takich gestów, ale mogłoby 

być ich więcej.

Nie zmienia to jednak faktu, że to prawdziwa innowacja, na których brak ostatnio tak wiele 

osób narzeka. Protokół własny, zbudowany na bazie Bluetooth i działający obok niego („nad” 

nim), który w razie problemów lub starszych urządzeń się wyłącza, a użytkownik ma do dys-

pozycji zwykłe słuchawki na Bluetooth.

Kolory!
iPhone 7 w obu rozmiarach jest dostępny w dwóch 

nowych kolorach – czarnym i czarnym wypolerowanym 

na wysoki połysk. Zwanym „onyx” w Polsce, a „jet black” 

w USA. Pomijając fakt, że może się on łatwo rysować, co 

dotyczy każdej powierzchni wypolerowanej na wysoki 

połysk, to ma on jedną ogromną przewagę – „klei” się 

do rąk. Jeśli często obawiacie się, że telefon Wam wypad-

nie z ręki, bo jest za śliski z jakiegoś powodu, to warto na 

poważnie pomyśleć o jet blacku.
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Sam zdecydowałem się na model różowy, celowo, a powody tej decyzji opisałem na łamach 
iMag Weekly.

Warto?
To pytanie, które pada najczęściej. Czy warto wymienić iPhone’a X na model Y. W tym przy-

padku odpowiedź jest trochę trudniejsza, bo wszystko zależy od tego, z którego modelu się 

przesiadacie i czy chcecie Plusa, czy nie.

Z 6S na 7
Moim zdaniem nie warto, chyba że bardzo zależy Wam na nowym aparacie. Ogniskowa jest ciut 

szersza niż w poprzednim modelu, a obiektyw jaśniejszy. Różnica będzie najbardziej widoczna 

w przypadku zdjęć przy słabym oświetleniu. Jedynym powodem za 7-ką, poza wspomnianym 

aparatem, jest jego dostępność w dwóch nowych kolorach – czarnym i tym drugim czarnym.

Z 6 na 7
Tutaj już widzę większy potencjał. Sprzętowe różnice są znacznie większe. Jest szybszy 

Touch ID, a A10 ma sporą przewagę wydajności względem A8. Do tego dochodzą oczywiście 

nowości z poprzedniego akapitu. Jeśli jednak nie zależy Wam na ogólnej poprawie wydajno-

ści, która staje się ewidentna dopiero po powrocie z 7-ki na 6-tkę, to również mogę polecić 

poczekanie jeszcze rok na kolejne wydanie.
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Z czegokolwiek na 7 Plus
Przesiadkę na 5,5” iPhone’a mogę polecić każdemu fanowi fotografii mobilnej. Jeśli robicie 

dużo zdjęć, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych, to docenicie obecność 

dodatkowego obiektywu 56 mm. Przy słabym oświetleniu nie jest on używany – telefon 

korzysta wtedy z obiektywu 28 mm z zoomem cyfrowym – ale dla mnie nie ma to więk-

szego znaczenia, ponieważ zdecydowaną większość zdjęć robię przy dobrym świetle, a nie 

po ciemku. Jak już wspominałem, przez rok zrobię ich na tyle dużo, że to dla mnie kompro-

mis warty zaakceptowania.

Epilog
Muszę przyznać, że podoba mi się kierunek, w jakim dąży Apple ze swoimi nowościami 

– sprzętowymi i programowymi – ale mam ostatnio zastrzeżenia co do jakości software’u. 

Od czasów iOS 7 pojawia się coraz więcej drobnych błędów i, o ile od dwóch lat uległo to 

wyraźnej poprawie, to nadal nie jest idealnie. Chciałbym, aby następny rok (w rzeczywisto-

ści sześć miesięcy) został poświęcony na wyprowadzenie platform iOS i macOS na perfek-

cyjną prostą, ale prawdopodobnie nie jest to możliwe na obecnym etapie. Lada moment do 

sprzedaży mają trafić nowe MacBooki Pro i być może parę innych komputerów, a przyszło-

roczny iPhone ma rzekomo się całkowicie zmienić – przycisk Home ma być częścią ekranu, 

podobnie zresztą jak głośnik. Trudno mi to sobie dzisiaj wyobrazić, ale być może w 2017 roku 

doczekamy się pierwszej dużej zmiany wyglądu iPhone’a.

A iPhone 7 Plus? Jest to najlepszy iPhone, z jakiego miałem okazję korzystać. Ogromny wpływ 

na moje zdanie ma podwójny obiektyw, który, choć nie jest rewolucyjny, to sprzętowo i pro-

gramowo robi rzeczy wyjątkowe. Gdyby ten drugi obiektyw trafił też do 7-ki, to mniejszy 

model byłby moim faworytem. Ale nie trafił… więc nie jest. Ale zajmuje drugie miejsce.

Uwagi: Minusy w oprogramowaniu przyznałem za problemy z baterią i pokrewne, w tym 

problemy z niektórymi urządzeniami Bluetooth. Wydajność baterii na tym ucierpiała, więc 

ocena również poszła w dół. Gdyby iOS 

był perfekcyjny pod względem pożera-

nia (a raczej jego brak) baterii, to byłyby 

pełne noty.
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iPhone’a 7 Plus             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6morid1n

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/morid1n


Z iPHONE 6S PLUS 
NA 7 PLUS

PATRYCJA RUDNICKA

Długo, bardzo długo się zastanawiałam, czy zmieniać mojego iPhone’a 6S Plus na 7 Plus. 

Rozważałam chyba wszystkie możliwe za i przeciw. Męczyłam znajomych i rodzinę, 

by pomogli mi podjąć decyzję. Zmieniałam zdanie chyba ze sto razy. Aż w końcu się 

zdecydowałam. Jakieś dwa tygodnie po polskiej premierze zostałam jednak właścicielką 

iPhone’a 7 Plus. Ale czy było warto zmieniać?
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iPhone’a 6S Plus używałam od dnia niemieckiej premiery. Kupiłam go w Apple Store 

w Berlinie. Początkowo miałam kolor Space Gray, ale po pół roku zamieniłam na Rose Gold. 

Różowe złoto z tyłu, biel z przodu bardzo przypadło mi do gustu. Tak więc nowa siódemka 

z plusem jest również w tym kolorze. Szkoda, że Apple nie zrobiło całego białego iPhone’a, 

takiego na wzór czarnego Jet Black…

Co u mnie zadecydowało o zmianie? 

Głównie aparat. Urzekł mnie tryb 

portretowy. Oraz to, że zdjęcia w sła-

bym oświetleniu wychodzą lepiej niż 

u poprzednika. Na zoom „optyczny” 

(specjalnie w cudzysłowie) nie zwra-

całam uwagi. Lecz teraz cieszę się, że 

jest. Wielokrotnie już z niego korzy-

stałam i trudno byłoby mi teraz wró-

cić do smartfona nieoferującego tej 

funkcji. Tryb portretowy na razie jest 

dostępny tylko w iOS 10.1 beta i widać, 

że jest jeszcze trochę niedopraco-

wany. Efekt mimo to jest rewelacyjny. 

Wiele osób widząc zdjęcia robione 

tym trybem, w pierwszej chwili myśli, 

że są zrobione lustrzanką. Tego wła-

śnie w iPhonie 6S Plus mi brakowało.

Inną cechą przemawiającą za zaku-

pem był u mnie dźwięk stereo. Często 

zdarza mi się oglądać z córką bajki na 

Netfliksie lub YouTube i głośniki ste-

reo tu się bardzo przydają. Podobnie 

przy słuchaniu muzyki w domu. Nie 

muszę już podłączać zewnętrznego 

głośnika BT. Może śmiesznie to zabrzmi, ale nawet dzwonki o wiele lepiej brzmią.

Przy zaletach nie można pominąć baterii. Trzyma dłużej niż w przypadku 6S Plus. iPho-

ne’a zdejmuję z ładowarki około 6:30, używam cały dzień i późnym wieczorem mam 
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zazwyczaj jeszcze około 40%.  Przy takim samym użytkowaniu poprzednik około 23:00 

domagał się ładowania lub kończyłam dzień z 10% baterii.

Na co kompletnie nie zwracałam uwagi? Nieruchomy przycisk „Home”, brak gniazda słu-

chawek, trochę inny wygląd w stosunku do poprzednika. Te trzy cechy były mi kompletnie 

obojętne. 

Nowy „Home” używa się bardzo przyjemnie. Szybko przyzwyczaiłam się do tego, że jest 

nieruchomy. Ale… Ma jedną zasadniczą wadę: nie da się go wcisnąć na przykład paznok-

ciem lub palcem w rękawiczce. Aby zadziałał, musi mieć kontakt ze skórą, tak jak ekran. 

Brak gniazda słuchawkowego mi nie przeszkadza. Bardzo rzadko słucham muzyki na iPho-

nie przez słuchawki. W razie takiej potrzeby zawsze mogę więc podłączyć słuchawki light-

ning, które są w komplecie. W samochodzie mam wbudowany zestaw głośnomówiący 

łączący się przez Bluetooth, a jeśli wiem, że będę dużo rozmawiała poza samochodem, 

to raczej używam słuchawki bezprzewodowej. Tak jest u mnie, lecz dla kogoś, kto słucha 

dużo muzyki i używa różnych słuchawek, brak złącza może być problemem. Trzeba pamię-

tać, by zawsze nosić ze sobą przejściówkę.

Wygląd to kwestia gustu, a jak powszechnie wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. iPhone 

7 Plus mi się podoba. Podoba mi się aparat, podoba mi się ułożenie pasków anten. Ale 6S 

Plus także mi się podobał.

Czy więc warto zmieniać z iPhone 6S Plus na 7 Plus? Według mnie tak. 
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iPatrycjaR

Zalety iPhone 7 Plus:
• aparat

• bateria

• szybkość działania

• głośniki stereo

Wady iPhone 7 Plus:
• brak złącza słuchawkowego

• cena (w PL wyższa niż rok temu seria 6S)

https://twitter.com/iPatrycjaR


CHROŃ SWOJEGO 
iPHONE 7 PLUS

NORBERT CAŁA

Nie używam pokrowców, 

etui, obudów itp. na iPhone’a. 

Jedynym wyjątkiem są obudowy 

z bateriami, które zakładam 

w wyjątkowych okolicznościach. 

Aktualnie zaś mam iPhone’a 7 

plus, żadna bateria zewnętrzna nie 

jest mi więc potrzebna… znaczy 

jeszcze żadnej takiej nie ma. Tak 

więc ja, przeciwnik pokrowców, 

wybrałem dla Was te najciekawsze 

pasujące na iPhone’a 7 Plus. Nie ma 

wśród Top 5 pokrowców od Apple, 

a to dlatego, że znalazły się na 

siódmym miejscu. 
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MÓJ FAWORYT  NUMER 1 – JCPAL SUPER SLIM 
CASE – CENA 69 PLN
Jeśli musiałbym pod groźbą używania Androida nało-

żyć jakąś obudowę na iPhone’a, to pierwszym wybo-

rem byłaby ta. Jest ultra cienka i tak naprawdę to po jej 

założeniu grubość telefonu się nie zmienia. Choć może 

się i minimalnie zmienia, ale nasze palce nie są w sta-

nie tego wyczuć. Niestety, nie uchroni waszego ekranu 

w telefonie przed skutkami dużego upadku, ale za to 

przed popsuciem wyglądu i zarysowaniami. Wykonana 

jest z tworzywa sztucznego w kolorze różowym, bez-

barwnym, ciemnoszarym lub niebieskim. 

DRUGIM WYBOREM JEST – SPECK PRESIDIO CLEAR 
– CENA 119 PLN
To zupełnie inna obudowa, jest przeźroczysta, a producent 

gwarantuje, że nie zżółknie. Ale nie to jest jej największą 

zaletą, bo jest nią technologia IMPACTIUM™, która chroni 

telefon przed uszkodzeniami podczas upadku. To wszystko 

dzięki dwóm warstwom: zewnętrznej, która rozprasza siłę 

uderzenia oraz wewnętrznej IMAPCTIUM™ Clear absorbu-

jącej wstrząsy. iPhone w tej obudowie musi wytrzymać 

upadek z 2,5 metra – iPhone i ekran, który jest chroniony gru-

bym gumowym rantem. Testowałem, upuszczałem, działa. 

Niestety jest też dość gruba i powiększa znacznie telefon. 
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OTTERBOX STATEMENT SERIES – CENA 169 PLN
Ta obudowa jest bardzo podobna do poprzedniej, dla-

tego też mi się podoba, jest przeźroczysta, a u dołu ma 

pasek ze skóry. Może się podobać i naprawdę dobrze 

chroni nasz telefon przed upadkami. Rzucałem i mogę 

rzucić jeszcze raz. Niestety, jak każda obudowa gwa-

rantująca odporność na upadki jest dość gruba. Ta jest 

grubsza niż JCPAL Super Slim Case i cieńsza niż Speck 

Presidio Clear, ma jednak ranty chroniące ekran pod-

czas upadku. Jest rozsądnym, ale i najdroższym kom-

promisem spośród tej trójki. Oczywiście, obudowa 

ta, podobnie jak i pozostałe, nie ogranicza w żadnym 

stopniu korzystania z portów … wróć z portu lub 

przycisków. 

MOSHI ARMOUR – CENA 209 PLN
To zupełnie inna konstrukcja, tym razem dużo bardziej „ele-

gancka”. Tył jest wykonany z aluminium, a reszta obudowy 

wykonana z materiału o właściwościach absorbujących 

uderzenia lub wstrząsy. Ważna sprawa, z tyłu jest wycięcie 

na logo Apple. Armour otrzymał certyfikat wojskowy MIL-

STD-810G, który jest gwarancją wytrzymałości etui podczas 

upadków. To Etui jest dość cienkie i nie powiększa telefonu 

w zbyt dużym stopniu, chroniąc przy tym ekran. Ta obu-

dowa posiada swoje własne gumowe przyciski głośności oraz 

przycisk usypiania i wybudzania, które przenoszą nacisk na 

właściwe przyciski. To dodatkowa ochrona telefonu. Tak, tą 

obudową też rzucałem.
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UAG PATHFINDER – CENA 159 PLN
Ta obudowa jest zupełnie inna. Wykonana z dość twardego, 

ale lekkiego tworzywa, wyłożona w środku miękką wyściółką. 

Wygląda mocno militarnie i surwiwalowo. Podobno ma zgod-

ność z wojskowym standardem MIL STD 810G 516.6, określającym 

stopień odporności na wstrząsy w razie upadku. Obudowa dość 

mocno powiększa telefon, ale naprawdę, jak go już wyposażymy 

w taką obudowę, to czujemy, że jest dobrze chroniony i wygląda 

stylowo. Obudowa jest na tyle duża, że chroni również ekran pod-

czas upadku. Możecie wierzyć lub nie, ale znów nim rzucałem. 

Znaczy upuszczałem z wysokości brody. Przeżył, działa, a w tej 

obudowie wygląda na to, że przeżyje dużo więcej. 

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


iPHONE 7 
ETUI NA START
PAWEŁ HAĆ

Choć iPhone 7 jest dostępny na rynku od trochę ponad miesiąca, 

to liczba dopasowanych do niego akcesoriów przewyższa już 

zestaw dodatków do większości sprzedawanych telefonów. 

Większość moich znajomych wraz z telefonem zaopatruje się 

w akcesoria ochronne do niego – poniżej przeczytacie o kilku, 

które wydały się mi szczególnie interesujące.
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Ale przecież…

Nowy smartfon Apple jest na tyle podobny do poprzednika, że początkowo 

wydawało się mi, że większość akcesoriów przeznaczonych dla starszej generacji, 

powinna też pasować do „siódemki”. Nic bardziej mylnego. Większa i położona 

nieco niżej kamera FaceTime powoduje, że niemal każda obudowa z dokładnie 

dopasowanym otworem na aparat nie da się założyć na nowy model. Nie sposób 

też nie zwrócić uwagi na wycięcie na mini Jacka, którego w nowym smartfonie 

nie ma – atrapa głośnika pod spodem zdradza, że nie do końca mamy do czynie-

nia z przeznaczonym do tego telefonu akcesorium. Niektóre etui, takie jak to od 

Olloclip, pasują (ale nie łudźcie się, że podobnie będzie z obiektywami), większość 

jednak wymagałaby poprawek mechanicznych. Jeśli macie wystarczająco dużo 

zdolności manualnych i chęci – poradzicie sobie. Tych z Was, którzy właśnie sta-

nowczo zaprzeczyli sobie w myślach, zapraszam do poniższego tekstu.



SPECK PRESIDIO GRIP
Obudowa na telefon jest pewnego rodzaju kompromisem 

pomiędzy bezpieczeństwem a komfortem używania. Nie da się 

zachować fabrycznych wymiarów urządzenia i jednocześnie 

znacznie podnieść jego wytrzymałość, ale można wyważyć te 

cechy lekkim, ale solidnym etui. W Presidio GRIP zastosowano 

bardzo wysokiej jakości plastik oraz dość sztywną gumę, której 

zadaniem jest absorbowanie uderzeń oraz zapobieganie przed 

wyślizgnięciem się telefonu z dłoni. Jego waga jest przy tym 

niewielka, a gabaryty nie utrudniają schowania iPhone’a nawet 

w ciasnej kieszeni. Osłonięte boczne przyciski są jednak trud-

niejsze w naciskaniu, szkoda, że Speck nie zdecydował się 

na zastosowanie w tym miejscu ruchomych elementów. Pod 

względem wzornictwa jest to mój absolutny faworyt, choć 

kolorystyka dostępnych w tej linii modeli jest raczej stonowana, 

próżno szukać tu wyraźnych kontrastów.

Cena: 119 PLN (DoApple.pl)

X-DORIA DEFENSE LUX
Lepsze zabezpieczenie telefonu nie musi się wiązać 

z pogorszeniem wyglądu, niektóre obudowy wręcz 

podkreślają to, jaką ochronę dają. Seria Defense Lux 

firmy X-Doria łączy TPU, aluminium, a także skórzane 

bądź nylonowe wykończenia. Plastikowy pokrowiec 

ochrania cały telefon, wliczając w to też przyciski, a oka-

lająca go aluminiowa ramka zabezpieczająca dodat-

kowo pochłania mocniejsze uderzenia. Tył może być 

natomiast pokryty jednym z dostępnych w portfolio 

materiałów, od imitacji włókna węglowego po syn-

tetyczną skórę. Rzadko spotyka się takie wykończe-

nia w etui ochronnych. Aluminiowa ramka wzbudziła 

u mnie podejrzenia, że z zasięgiem może być gorzej, 

nie odnotowałem jednak żadnych problemów z działa-

niem sieci komórkowej czy Wi-Fi. Na uwagę zasługują 

też wyodrębnione w ramce, ruchome przyciski, dzięki 

którym obsługa telefonu jest wygodniejsza.

Cena: 149 PLN (DoApple.pl)
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JCPAL  SUPER SLIM CASE
Slim Case to zupełne przeciwieństwo opisywanych powyżej etui. 

Obudowa o grubości mniejszej niż 0,5 mm nie zrobi żadnej różnicy 

w przypadku jakiegokolwiek upadku, uchroni telefon co najwyżej 

przed rysami. Wielu osobom nie chodzi jednak o nic więcej, taka 

ochrona jest w pełni zadowalająca. To jedno z nielicznych etui, 

o których naprawdę można zapomnieć, że ma się je na telefonie. 

Jest na tyle cienkie, że wystaje z niego aparat (choć jest ono tak 

wyprofilowane, by go zabezpieczać), a boczne przyciski praktycz-

nie się z nim licują. iPhone jest też dzięki niemu odrobinę mniej 

śliski, dodatkowo zakryte jest logo Apple (nie każdemu jest ono 

potrzebne). To również dość prosty sposób, by zmienić kolor obu-

dowy telefonu bez jednoczesnej zmiany jego bryły. Uprzedzam 

jednak tych, którzy obudowy zmieniają co chwilę – Slim Case jest 

na tyle cienki i delikatny, że dość łatwo można go uszkodzić pod-

czas zdejmowania.

Cena: 69 PLN (ZG Sklep)

JCPAL  PRESERVER GLASS
Etui to nie wszystko. O ile rysa na obudowie boli, to 

już ta na ekranie to cierpienie do kwadratu, szcze-

gólnie gdy telefon liczy sobie niespełna kilka dni. 

Folia na wyświetlacz to już przeżytek, mało która jest 

w dotyku choćby zbliżona do szkła, dużo lepszym roz-

wiązaniem jest więc… szkło. Nie dość, że jest tward-

sze, często więc pęka zamiast ekranu, to ma też dużo 

gładszą powierzchnię. JCPAL Preserver to jedno z naj-

bardziej klasycznych rozwiązań – tafla szkła o grubo-

ści 0,26 mm wtopiona w ramkę w kolorze smartfona 

jest zauważalna, ale nie przyciąga zbyt wiele uwagi. 

Oferuje za to solidne zabezpieczenie przed rysami 

i upadkami, a także ułatwia czyszczenie ekranu. 

Pokryto ją bowiem powłoką oleofobową, która znaj-

duje się również na fabrycznym wyświetlaczu.

Cena: 119 PLN (ZG Sklep)
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JCPAL  PRESERVER ULTRA-TOUGH EDGE 3D GLASS
Preserver w wersji Edge na pozór nie różni się niczym od swojego 

płaskiego odpowiednika. Szkło ma dokładnie tę samą grubość 

i właściwości, ale jego powierzchnia jest nieco większa, a na kra-

wędziach zakrzywia się, by lepiej pasować do kształtu telefonu. 

Miejsce, w którym się kończy, jest wyczuwalne pod palcami, ale 

nie podczas codziennego użytkowania, gdy wykonuje się gesty 

od krawędzi ekranu. Przy noszeniu telefonu w nieco grubszym 

etui szkło przestaje w ogóle być zauważalne. Choć jego grubość 

wynosi 0,26 mm, to jednak trudniej je założyć, trzeba bowiem 

bardzo precyzyjnie dopasować jego położenie do krzywizny 

obudowy.

Cena: 99 PLN (ZG Sklep)
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COMMA TEMPERED GLASS

Z firmą Comma nie miałem dotąd w ogóle do czynienia. Ich szkło bar-

dzo przypomina podstawowe rozwiązanie JCPAL, czyli model Preserver: 

0,26 mm grubości, ramka otaczająca ekran również jest czarna, a w kom-

plecie dostajemy naklejki do usuwania kurzu i nasączoną alkoholem 

szmatkę, zabrakło tylko ściereczki do ekranu. Tu jednak w komplecie 

mamy też folię na tył obudowy, oczywiście z odpowiednimi wycię-

ciami na aparat i diody doświetlające. Krawędzie szkła są odro-

binę zaokrąglone, dlatego pomimo standardowej grubości nie 

czuć go tak bardzo na urządzeniu, wciskanie przycisku Home 

również jest bardziej naturalne (o ile można tak nazwać 

symulowanie ruchu przez Taptic Engine). Folia nie 

pokrywa natomiast całego tyłu, a jedynie jego środek, 

co z jednej strony nie zabezpiecza tak dokładnie 

urządzenia, ale z drugiej strony nie ma problemu 

z odklejaniem się na zaokrąglonych brzegach.

Cena: 99 PLN (ZG Sklep)

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac


https://itunes.apple.com/pl/book/jak-dzia-a-google/id1155823571?mt=11


CHILE 
POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKI CUD

MICHAŁ ZIELIŃSKI

W zeszłym miesiącu sugerowałem, że peruwiańskie piwo nie jest dobre. Kilka dni w Chile 

pokazały mi, że może być gorzej. Więc porada numer jeden, gdy jedziesz do Ameryki 

Południowej: weź swoje piwo. 
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Ale nie o alkoholu miałem tutaj się rozwodzić, a o jednym z dziwniej ukształtowanych kra-

jów świata. Szerokość Chile nigdy nie przekracza 350 kilometrów, za to jest długie na pra-

wie 12 razy więcej. Podobno wynika to z naturalnej granicy, jaką są Andy. Tych absurdalnych 

wymiarów doświadczyłem dwa razy. Pierwszy – lecąc z Santiago (stolica) do Antofagasty. 

Na pokładzie samolotu spędziłem dwie godziny, według mapy pokonałem zaledwie jedną 

trzecią długości kraju. Drugi – jadąc na wschód z położonej nad Oceanem Spokojnym 

Antofagasty. Po trzech godzinach jazdy wylądowałem zaskakująco blisko granicy z Boliwią. 

I właśnie o miejscu, do którego jechałem, będzie ten materiał.

San Pedro de Atacama. Mała miejscowość położona na 

pustyni Atacama to atrakcja przyciągająca wielu tury-

stów każdego roku. Wysiadając tam z samochodu, mia-

łem wrażenie, że ponownie przeniosłem się w czasie. 

Stare, niskie zabudowy, kurz i piasek zalegające na uli-

cach, kobiety noszące dzbany na głowie – mieszkając 

w centrum Warszawy, nie przywykłem do takich wido-

ków. Ze złudzenia wyrwała mnie tylko ikonka na tele-

fonie sygnalizująca zasięg 3G. Wypakowaliśmy się i od 

razu ruszyliśmy na zwiedzanie. 
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Tutaj mała dygresja. Nie jestem ekspertem od 

podróżowania, a w San Pedro spędziłem dwa dni, 

nie chciałbym więc Wam tłumaczyć, jak planować 

wyjazd, bo zwyczajnie nie mam do tego kompe-

tencji. Jadąc tam, wzięliśmy wypożyczonego pick-

-upa z napędem na cztery koła, żeby być kompletnie 

niezależnymi. Większość osób jednak na miejscu 

zapisuje się na zorganizowane wycieczki. Podczas 

pobytu zarówno cieszyłem się z naszej decyzji, jak 

i przeklinałem ją. Wracamy do historii.

Na pierwszy ogień poszły dwie doliny: Śmierci (tak, 

podobna sprawa jak w USA) oraz Księżycowa. Warto 

tam wybrać się wieczorem, ponieważ wszyscy chcą 

w tej drugiej zobaczyć zachód słońca. My wyjechali-

śmy około 16, co dawało nam niecałe trzy godziny na 

zwiedzanie. 

Jak niektórzy z Was wiedzą, potrafię zgubić się 

w warszawskim metrze i oczywiście zrobiłem to na 

pustyni. Rezerwat, który opiekuje się obiema doli-

nami, umieścił tylko jeden drogowskaz na całym 

obiekcie, a turyści muszą polegać na bardzo pro-

stej mapce dołączanej do biletu wstępu. To był ten 

moment, gdy żałowałem, że nie wybraliśmy się 

na wycieczkę zorganizowaną, bo finalnie w ogóle 

nie dotarliśmy do Doliny Śmierci. Całe szczęście, 

w Księżycowej zaliczyliśmy wszystko.

Przejazd przez nią nie jest złożony, jedziemy bowiem 

po wyznaczonej trasie, zatrzymując się na każdym 

z parkingów. Pierwszym przystankiem jest naturalna 

jaskinia i przejście przez nią wymaga nie lada umie-

jętności noktowizyjnych. W środku nic nie widać, 

a niektóre odcinki wymagają praktycznie położenia 

się i przeturlania. Z dużym zdziwieniem przyswoiłem 

Chile – południowoamerykański cud
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fakt, że wyszedłem z niej bez skręconej kostki. Jeśli odrobina gimnastyki Wam nie 

straszna – polecam.

Drugi parking pominęliśmy. To punkt widokowy, skąd później oglądaliśmy 

zachód słońca. Pozostałe atrakcje Doliny Księżycowej to trzy kamienie nazwane 

„Tres Marias”, ponieważ przypominają ludzkie sylwetki, oraz liczne punkty wido-

kowe. Szybko się nudzi.

Zachód słońca to inna sprawa. Po zaparkowaniu czekał nas 30-minutowy spacer. 

Chodząc po pustyni, warto włączyć odpowiednią muzykę ze „Star Wars” – motyw 

Rey czy Luke’a doskonale pasują do dreptania po piasku. Bardzo szybko prze-

konaliśmy się też, dlaczego ta dolina nazywana jest „księżycową”. Sól pokrywa-

jąca wszystko dookoła sprawia, że wszystko 

wygląda, jakby działo się właśnie na Księżycu. 

Spektakularne. Słońce zaszło, my wróciliśmy 

do hostelu na zimną noc. To w końcu pustynia, 

a wrzesień to ciągle zima na tamtej półkuli.

Rano czekała nas wczesna pobudka. Kolejną 

atrakcją na liście były gejzer w El Tatio. 

Chile – południowoamerykański cud

Odczuwalna temperatura 
nie przekraczała -239 stopni 
Celsjusza, a stanie przy ciepłych 
gejzerach niewiele pomagało.



Podobno najlepiej ogląda się je przy wschodzie słońca, a to oznaczało wyjazd 

o 6:00 rano i przejazd wąskimi, górskimi trasami w kompletnej ciemności. Na miej-

sce dotarliśmy jakieś 20 minut przed wschodem słońca. Wyszliśmy z samochodu 

i zamarzliśmy. Odczuwalna temperatura nie przekraczała -239 stopni Celsjusza, 

a stanie przy ciepłych gejzerach niewiele pomagało. Wróciliśmy więc do pick-upa, 

skąd przy akompaniamencie dmuchawy ogrzewającej wnętrze przyglądaliśmy 

się wszystkim tym, którzy przyjechali na zorganizowane wycieczki. Oni marzli. 

Temperatura stała się akceptowalna, dopiero gdy słońce wzeszło. Promienie sło-

neczne przebijające się przez parę wydobywającą się z dziur w ziemi wyglądały 

wprost oszałamiająco. Zdjęcia tego nie potrafiły oddać. Napatrzyliśmy się i wróci-

liśmy do San Pedro, zatrzymując się po drodze przy kilkumetrowych kaktusach.

Popołudnie spędziliśmy na zwiedzaniu lagun w poszukiwaniu flamingów. 

Zadanie niby proste. Wsiąść do samochodu, przejechać 160 kilometrów i wjechać 

do parku. Jednak trasa, która tam wiodła, była prosta jak od linijki. Żadnych zakrę-

tów, żadnych pagórków, prosto. Na domiar złego dookoła była pustka. W oddali 

było widać zarys gór, ale poza tym – nic. Najnudniejsza przejażdżka mojego życia. 

Widoki, które zastaliśmy u celu, w zupełności ją wynagrodziły.

Lazurowa woda. Piękne góry pokryte intensywnie zieloną przyrodą. Czerwone 

skały. I ta pustka. Cisza. Spokój. Co prawda nie było flamingów, ale i tak wystarczyło, 
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bym nie potrafił skupić wzroku na jednym punkcie. Gdyby nie wszechobecna sól, 

prawdopodobnie rozłożyłbym parawan i nikogo nie wpuszczał. Niesamowite.

To miejsce chyba najbardziej oddało turystyczną część Chile. Miałem tam do czy-

nienia z terenem nieskażonym przez ludzką działalność. Uwielbiam miasta, spę-

dziłem w nich całe życie. Za każdym razem, gdy się przeprowadzam, ciągnie mnie 

do większego. Dlatego czasem dobrze jest odpocząć od budynków, ulic, korków, 

bałaganu. Wyciszyć się. Na Atacamie tego doświadczyłem. Prawdopodobnie nie 

trzeba lecieć na drugi koniec świata, by poczuć to samo, ale jeśli tam będziecie, 

to koniecznie zaklepcie sobie z dwa dni w San Pedro. Na powrót polecam dłuższą 

trasę przez wyschnięte jezioro. Fakt, droga nie jest wygodna ani przyjemna, ale 

przejazd nią to niezapomniane przeżycie. Spotkacie tam też flamingi. Warto.

Teraz przynajmniej wiem, skąd wzięło się angielskie „chill”.

Chile – południowoamerykański cud

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel


SYDNEY, KTÓRE SKRADŁO SERCE

MAJA JAWOROWSKA

Nosi mnie w tym roku niemożliwie! Po miesiącu spędzonym w Azji oraz odwiedzinach w kilku 

europejskich krajach wybrałam się na podbój Australii. Najważniejsze obserwacje po trzech 

tygodniach spędzonych u kangurów mieliście okazję poznać, czytając mój artykuł w poprzednim 

numerze. Tym razem skupię się na jednym, wyjątkowym miejscu, w którym spędziłam jedynie 

weekend – ten weekend jednak wystarczył, by zakochać się na amen. Welcome to Sydney!
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Nosi mnie w tym roku niemożliwie! Po miesiącu spędzonym w Azji oraz odwiedzinach 

w kilku europejskich krajach wybrałam się na podbój Australii. Najważniejsze obserwacje 

po trzech tygodniach spędzonych u kangurów mieliście okazję poznać, czytając mój artykuł 

w poprzednim numerze. Tym razem skupię się na jednym, wyjątkowym miejscu, w którym 

spędziłam jedynie weekend – ten weekend jednak wystarczył, by zakochać się na amen. 

Welcome to Sydney!

Sydney stolicą Australii nie jest – muszę podkreślić tę ciekawostkę, bo zaskakująco wiele 

osób, z którymi rozmawiałam, żyło w błędzie. Tak, stolicą jest niewielka, położona w zde-

cydowanie mniej atrakcyjnym rejonie Canberra, proszę sobie zapisać i zapamiętać. Z kolei 

Sydney, jako największe i najsłynniejsze miasto na kontynencie, zdecydowanie do bycia 

stolicą pasuje. Rozległe na ponad 12 tysięcy kilometrów kwadratowych (dla porównania 

Warszawa zajmuje trochę ponad 500) robi spektakularne wrażenie już widziane z powietrza. 

Jednak po kolei.

Wypad do Sydney zaplanowaliśmy na ostatni weekend sierpnia. Większość mojego pobytu 

w Australii spędziłam w Brisbane i jego okolicach, na przykład na pięknej plaży w Gold 

Coast. Niemniej inaczej traktuje się weekendowy wyjazd do Sydney, gdy mieszka się 

w Polsce, a inaczej, gdy miasto, które jest bazą wypadową, jest oddalone o jedynie 1000 km 
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od celu i jest wyposażone w dobrze skomunikowane lotnisko. Lot z Brisbane trwał około 

godziny, z kolei najszybsza droga do Sydney z Polski wiedzie przez Dubaj – od 23 godzin. 

Ceny biletów zaczynają się od około 4000 złotych za osobę w obie strony. Tak, warto.

Lądowaliśmy grubo po zachodzie słońca, cudów więc się nie spodziewałam. Nie sprawdzi-

łam też wcześniej ścieżki podejścia samolotu, dlatego nie nastawiałam się na żadne spek-

takularne widoki, ot, lądowanie w nocy jakich wiele. Jak bardzo zdziwiłam się, gdy po kilku 

minutach powolnego obniżania się samolotu zobaczyłam rozświetloną ziemię, ale nie tak, 

jak rozświetla ją większość miast. Nie, tym razem grunt skrzył się we wszystkich możliwych 

kolorach – w złocie, w niebieskościach, w czerwieni. Miasto zdawało się nieustannie pulso-

wać swoim wyjątkowym rytmem na wydawałoby się nieskończonej powierzchni, by nagle 

urywać się wraz z brzegiem oceanu, który o tej porze wydał mi się po prostu końcem świata. 

Jakby nie było już nic więcej.
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No ale potem zobaczyłam ją. Kilkaset metrów pod skrzydłem, w centrum zatoki, 

lśniącą na biało wśród setek kolorów. Tak, Opera wgniotła mnie w fotel, a to było 

dopiero pierwsze nasze spotkanie. Kilka godzin później usypiałam już w hotelo-

wym pokoju, czekając na rozwój wydarzeń kolejnego dnia.

Do zagospodarowania mieliśmy tylko trzy doby, skupiliśmy się więc na najważ-

niejszych atrakcjach. W sumie, biorąc pod uwagę moje turystyczne lenistwo, to 

i tak dziwię się sama sobie, ile udało się w tym czasie zobaczyć.

Spacer po CBD
Pomimo że był to jedynie konieczny element podczas odwiedzania kolejnych 

atrakcji, to samo spacerowanie po Sydney już robiło robotę. Ogromne, rozświe-

tlone w dzień i noc wieżowce, wszędobylska woda, skrajnie czyste ulice i skwery 

oraz oceaniczne fauna i flora działały bardzo uspokajająco. Sydney jest bardzo 

uporządkowanym miejscem, nie tylko ze względu na ogólnie pojętą czystość 

przestrzeni, ale także z uwagi na… ludzi! Są uśmiechnięci i spokojni. Australijskie 

„No worries” udziela się chyba na całym wschodnim wybrzeżu.
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Tower Eye
Jeden z najważniejszych punktów całego mojego wakacyjnego pobytu 

w Australii. Właściwie to odwiedziny punktu widokowego Tower Eye były zupeł-

nie spontaniczne, wieża wyrosła zza wieżowca, który właśnie mijaliśmy, posta-

nowiliśmy więc wdrapać się windą na górę. Nie miałam wcześniej okazji oglądać 

świata z tak wysoka, poza lotami. Do tamtej pory był to najwyższy punkt wido-

kowy, jaki odwiedziłam. I powiem tak – jak mi opadła kopara, tak do tej pory 

zęby zbieram. Zatoka, ocean, statki, krążowniki, podejście na lotnisko, parki, wie-

żowce… Świat z góry jest wspaniały! A Sydney jeszcze wspanialsze.

Plaże
W Sydney znajdziemy dwie popularne i chętnie uczęszczane plaże, Manly oraz 

Bondi. Najwygodniejsze dotarcie do obu miejsc zapewniają promy, które wypły-

wają często z głównego portu położonego kilka kroków od Opery i wszelkich 

innych atrakcji miasta. Nawet zresztą gdyby na przeprawę trzeba było tłuc się 

kilka kilometrów piechotą, to gwarantuję, że widoki z łódki robią swoje. Mijanie 

brzegu i możliwość obserwowania miasta z perspektywy wody jest świetnym 

przeżyciem. Nie mogę się doczekać, gdy znów wsiądę na te promy!
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Same plaże są fenomenalne, chociaż Manly zdecydowanie bardziej przypadła 

mi do gustu – zapewne z uwagi na swoją względną dzikość i fakt, że linia brze-

gowa niespecjalnie się zagina, a ja po prostu lubię prosty brzeg. Bondi jest z kolei 

zatoką, w której obrębie odbyło się wiele plażowych i wodnych konkurencji 

Olimpiady w 2000 roku. Jest jednak mała i moim zdaniem trochę przereklamo-

wana. Coś, co jednak należy zobaczyć, to kamienny basen położony przy plaży, 

napełniany wodą oceaniczną. Widok z góry robi niesamowite wrażenie.

Kirribilli
To zabawnie brzmiące słowo to nazwa jednej z dzielnic Sydney, wydaje mi się, że 

mojej ulubionej – na tyle oczywiście, jak dalece byłam w stanie w tak krótkim cza-

sie zapałać miłością do omiecionego wzrokiem miejsca. Kirribilli znajduje się na 

cypelku umiejscowionym naprzeciwko centrum, portu oraz Opery i sprawiło wra-

żenie sypialnej okolicy. Wysokie kamienice, podwórka, totalna cisza rozproszona 

jedynie przez fale rozbijające się o brzeg. Tyle, nic więcej – cisza. 

Kirribilli odwiedziliśmy z uwagi na wiele rekomendacji pod kątem zdjęć zachodu 

słońca, które można stamtąd ustrzelić. I uwierzcie mi na słowo – zdjęcia nie oddają 

nawet procenta klimatu, który tam panuje. Nie przesadzę, gdy powiem, że to najlep-

szy miejski widok na kończący się dzień, jaki dane mi było zobaczyć w życiu. Wrócę!

No i ona, Opera. Ogromna, błyszcząca, zapierająca dech w piersi, a nawet w obu. 

Jej widok najpierw z samolotu, później ze szczytu wieży obserwacyjnej, później 

z parku, z portu i z cypelka na Kirribilli – każda z tych klatek bardzo jasno tkwi 

w mojej pamięci. Obiecałam sobie, że następnym razem koniecznie muszę zwie-

dzić jej zakamarki.

Sydney, które skradło serce



Organizacyjnie
Sydney jest drogie. Cóż, cała Australia jest absurdalnie droga dla turysty z Polski. 

Komunikacja miejska, nocleg, Uber, jedzenie i atrakcje po prostu zjadają budżet, 

zanim zdążysz wbić PIN, miasto jest jednak w zupełności warte każdej wydanej 

złotówki i każdego odłożonego australijskiego dolara.

Sydney jest drugim miastem w moim życiu, które zadziałało na mnie za pierw-

szym razem tak jak Londyn. Na ten moment stoją na równi, jeżeli chodzi o emo-

cje, które jestem w stanie związać z jakimkolwiek miejscem.

Londyn odwiedziłam 10 razy. I to samo zamierzam zrobić z Sydney.

Polecam,

Wszystkie zdjęcia w artykule uwieczniają nasz wyjazd i są autorstwa Tomasza 
Szykulskiego.
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PRZESIADKA IDEALNA
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TOMASZ SZYKULSKI

Nieodłącznym elementem większości długich lub nietypowych podróży lotniczych są 

przesiadki. Można je lubić lub nie, traktować jako zło konieczne lub jako przyjemny przerywnik 

od siedzenia w fotelu – niezależnie od naszego podejścia, zazwyczaj upływają one na 

bieganiu po terminalu, szybkiej kawie czy chwili relaksu w saloniku (to opcja dla wybranych). 

Czasem bywa jednak tak, że odstęp między kolejnymi odcinkami jest na tyle duży, że możemy 

pozwolić sobie na opuszczenie lotniska. Tak właśnie zrobiłem kilka tygodni temu, gdy 

w drodze z Australii do Polski spędziłem około 19 godzin w Dubaju.
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Mój wydłużony plan lotu nie był przypadkowy. Chociaż podczas dwutygodniowej wizyty 

w Polsce każdy dzień był zapełniony od rana do wieczora, to nie miałem specjalnych czaso-

wych ograniczeń związanych z datą przylotu. Innymi słowy – wybierając loty, nie musiałem 

kierować się najkrótszym możliwym czasem podróży. Ceny biletów obserwowałem już kilka 

tygodni przed ostatecznym zakupem – w oczekiwaniu na potwierdzenie zleceń i wyda-

rzeń, w których miałem wziąć udział, starałem się wymyślić trasę z sensownym stosunkiem 

kilku istotnych dla mnie czynników: ceny, jakości linii lotniczych, możliwości zaliczenia cie-

kawej przesiadki oraz zebrania mil. Właściwie do ostatniego dnia w grę wchodziła jedynie 

mało ciekawa podróż przez jedno z chińskich lotnisk oraz Amsterdam za około 5500 zło-

tych w dwie strony. Dużo, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że leciałbym liniami o śred-

niej reputacji i nie mógłbym odwiedzić żadnego ciekawego miejsca po drodze. Ostatniego 

dnia jednak nastąpiło coś, co mógłbym nazwać szczęściem w nieszczęściu. Kilka godzin po 

zakończonym katastrofą lądowaniu samolotu Emirates na lotnisku w Dubaju (FYI: szczęśli-

wie nikt z pasażerów ani załogi nie zginął) w systemach rezerwacyjnych pojawiły się bar-

dzo tanie bilety na loty tego przewoźnika. W rezultacie mogłem wybrać podróż na trasie 

Brisbane – Dubaj – Warszawa – Dubaj – Brisbane z krótkimi przesiadkami za 5000 złotych lub 

z 19- godzinną przesiadką w drodze do Polski za… 4100 złotych.

Decyzję podjąłem w ułamku sekundy – po raz drugi spędzę przerwę między lotami, zwie-

dzając jedno z najbardziej niezwykłych miast na świecie. Drugi – bowiem rozwiązanie 

to stosowaliśmy w drodze powrotnej z Hongkongu niemal dokładnie rok temu. Jednak 

w odróżnieniu od ubiegłorocznej podróży tym razem plan miał jedną ogromną zaletę 

– podczas przesiadek dłuższych niż 8 godzin i krótszych niż 24 linie Emirates oferują dar-

mowy nocleg w Dubaju. Teoretycznie oferta ta dotyczy jedynie rezerwacji, w których krót-

sza podróż z punktu A do punktu B nie jest możliwa – czyli celowo wydłużając nasz plan 

lotów (na przykład ze względu na lepsze ceny), nie powinniśmy otrzymać vouchera na hotel. 

Od tej zasady są jednak pewne wyjątki i takim wyjątkiem była moja rezerwacja; po wpisaniu 

danych na stronie Emirates zobaczyłem informację „Eligible for Dubai Connect” – czyli oferta 

mi przysługuje. Podobnie jak w przypadku vouchera na posiłek w Dubaju (dla wszystkich 

pasażerów z przesiadką powyżej trzech godzin), potwierdzenie naszej hotelowej rezerwa-

cji otrzymujemy wraz z papierowymi kartami pokładowymi podczas odprawy bagażowej 

przed wylotem. Dodatkowym atutem mojego planu podróży były niemal idealnie dobrane 

godziny – do Dubaju przyleciałem przed 13:00 czasu lokalnego, a wylatywałem o 8:00 rano 

kolejnego dnia. W ten sposób mogłem spędzić dobrych kilka godzin na mieście, a następnie 

wrócić do hotelu i wyspać się przed porannym lotem do Warszawy.
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Po lądowaniu w Dubaju szybko udałem się do punktu kontroli paszportowej. W tym miejscu 

warto wspomnieć, że od ponad roku Polska należy do grupy krajów, których obywatele nie 

potrzebują wizy, by wjechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Fakt ten sprzyja pla-

nowaniu przedłużonych przesiadek lub turystycznych wizyt w tym bardzo ciekawym regio-

nie. Aby dodatkowo zaoszczędzić czas, nie zdecydowałem się na odbiór mojego głównego 

bagażu – nadałem go od razu do punktu docelowego, a wszystkie potrzebne rzeczy na 

jednodniową wycieczkę spakowałem do walizki podręcznej. Dzięki temu w ciągu zaledwie 

30 minut od wyjścia z samolotu udało mi się wsiąść do jednego z darmowych busów, które 

rozwożą pasażerów korzystających z oferty Dubai Connect do zarezerwowanych dla nich 

hoteli. Dojazd zajął niecałe 10 minut – zgodnie z tym, co słyszałem wcześniej, miejsce zakwa-

terowania jest położone bardzo blisko lotniska. Czterogwiazdkowy hotel oferował bardzo 

przyzwoity standard – duże klimatyzowane pokoje, dwa posiłki w formie bufetu w restau-

racji oraz niemal bezpośredni dostęp do stacji metra. Jedynym poważnym minusem był dla 

mnie brak darmowego internetu – za kod na kilka godzin dostępu do sieci Wi-Fi zapłaciłem 

około 50 złotych. Nie był to jednak ogromny problem, gdyż większość czasu spędziłem, 

zwiedzając miasto.

Ścisłe centrum Dubaju miałem okazję poznać przy poprzedniej wizycie – wtedy zdecydo-

waliśmy się na wjazd na taras widokowy najwyższego budynku świata, Burj Khalifa (kosz-

tuje około 150 złotych i moim zdaniem nie jest wart swojej ceny), zakupy w galerii handlowej 

oraz spacer w gęsto zabudowanej dzielnicy finansowej. Tym razem mój plan był nieco inny 

– zależało mi, by w czasie zaledwie kilku godzin spędzonych na miejscu popływać w morzu 

oraz… pojeździć na nartach w zadaszonym kompleksie Ski Dubai, który stanowi część 
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ogromnej galerii handlowej – Mall of 

the Emirates. No bo czy da się zrobić 

coś bardziej abstrakcyjnego niż jazda 

po śniegu, gdy za ścianą panuje tem-

peratura około 40 stopni?

Po szybkim prysznicu i lekkim obie-

dzie w hotelu poszedłem na pobliską 

stację metra. Co ciekawe, system szyb-

kiej kolei miejskiej w Dubaju znajduje 

się w całości nad ziemią. Zarówno 

wagony, jak i wszystkie elementy stacji 

są klimatyzowane, co naprawdę ratuje 

życie w pustynnym klimacie. Ogólnie ta forma transportu miejskiego jest bar-

dzo dobrze zorganizowana, a jej dodatkową zaletą są ceny biletów – całodzienny 

pass na wszystkie linie kosztuje zaledwie około 20 złotych. Wbrew wyobrażeniom 

o Dubaju jako państwa-miasta przejazd z położonego w okolicach lotniska hotelu 

do plaży JBR (zdecydowałem się akurat na to miejsce ze względu na bliskość 

ośrodka narciarskiego) w południowej części Emiratu zajmuje ponad 45 minut. 

Warto chociaż raz przejechać taki odcinek, gdyż po drodze zobaczymy między 

innymi wieżę Burj Khalifa, centrum finansowe miasta, słynny hotel Burj al Arab, 

a także eleganckie podmiejskie dzielnice. Imponująco wygląda także ciągnąca się 

równolegle do torów Sheikh Zayed Road, czyli wielopasmowa autostrada.
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Po wyjściu z metra na stacji Jumeirah Lakes Towers odbyłem około dziesięciomi-

nutowy spacer do wspomnianej plaży przez okolice Dubai Marina. Już tak krótki 

dystans wystarczył, by być kompletnie zlanym potem. W tamtej chwili żałowałem 

każdej zbędnej rzeczy, którą wziąłem do plecaka. Co gorsza, w Dubaju możemy 

zapomnieć o orzeźwiającej kąpieli w morzu – temperatura wody jest tak wysoka, 

że po wyjściu czułem się jeszcze gorzej niż na początku. JBR Beach wybrałem 

nie tylko ze względu na lokalizację – według znalezionych w internecie informa-

cji miały się tam znajdować szafki na rzeczy. Istotnie, szafki były, ale z jakiegoś 

powodu nie można było z nich skorzystać, przez co musiałem ograniczyć się do 

zaledwie kilku minut spędzonych w wodzie bardzo blisko brzegu, by nawet na 

chwilę nie stracić z oczu mojego plecaka. Po kąpieli w Zatoce Perskiej ponownie 

udałem się na stację metra, by cofnąć się o kilka stacji i wysiąść przy ogromnej 

galerii handlowej – Mall of the Emirates.

W Dubaju na każdym kroku ma się poczucie, że pieniądze w państwowej kasie 

znajdą się właściwie na każdy cel. Dobrym przykładem są klimatyzowane łączniki 
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między stacjami, budynkami i biurowcami, które nieraz liczą po kilkaset metrów 

i umożliwiają poruszanie się po ogromnej przestrzeni bez konieczności wycho-

dzenia na zewnątrz. Jednym z takich korytarzy dotarłem do wnętrza Mall of the 

Emirates. Nie jestem fanem galerii handlowych, muszę jednak przyznać, że ta 

zrobiła na mnie ogromne wrażenie – monumentalne korytarze, szklane sklepie-

nia, przepiękne sklepy (w tym nowy Apple Store), no i oczywiście zadaszony stok 

narciarski zdecydowanie działają na wyobraźnię. A skoro mówimy o stoku narciar-

skim – na starcie muszę wspomnieć, że jest to bardzo dobrze zorganizowane miej-

sce. Dwugodzinny karnet (w zupełności wystarczy) za niewiele ponad 200 złotych 

obejmuje także wynajem całego sprzętu oraz ubioru narciarskiego, musimy mieć 

tylko swoją czapkę i rękawiczki. Tę pierwszą specjalnie na ten cel kupiłem jeszcze 

w Australii, z kolei rękawiczki sprzedawane są w miejscowym sklepie za równowar-

tość 25 złotych. Czas dwóch godzin liczy się oczywiście od momentu wejścia na 

stok, tak więc nie trzeba spieszyć się z dopasowaniem nart i stroju.
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Początkowo zastanawiałem się nad zakupem biletu online, który pozwala na 

ominięcie kolejek. Jednak w internecie przeczytałem, że Ski Dubai nie jest zbyt 

obleganym miejscem. Istotnie, w poniedziałkowy wieczór na stoku jeździło mak-

symalnie kilkadziesiąt osób, a wjeżdżając na górę czteroosobową kanapą, w więk-

szości przypadków podróżowałem sam. W kolejce do wypożyczalni sprzętu stały 

przede mną zaledwie dwie osoby. A jak wypadają warunki do jazdy? Muszę przy-

znać, że zaskakująco dobrze. Najdłuższa trasa liczy sobie kilkaset metrów i rozga-

łęzia się w kilku miejscach, by stworzyć mniej i bardziej strome fragmenty. Jest 

krótko, ale i tak znacznie dłużej niż mogłoby się wydawać, gdy pomyślimy o tym, 

że znajdujemy się pod dachem, a za ścianą panują pustynne warunki. Wrażenie 

z jazdy na nartach w Dubaju jest na tyle niesamowite, że przez pierwsze kilka 

przejazdów nie mogłem przestać się śmiać i nadziwić nietypowej sytuacji, w jakiej 

się znalazłem; przed założeniem stroju narciarskiego musiałem nawet… otrze-

pywać nogi z piasku, gdyż zaledwie godzinę wcześniej byłem na plaży. Wrażenia 

kompletnej abstrakcji dopełniała całkiem liczna grupa lokalnych mieszkańców, 

którzy odwiedzają Ski Dubai tylko po to, by przejechać się wyciągiem i pospa-

cerować po śniegu. Narty przypinali nieliczni, a na stoku dominowali europejscy 

turyści. Jak oceniam Ski Dubai? 10/10!

Po dwóch godzinach jazdy i zwróceniu sprzętu udałem się do metra, by przeje-

chać do centrum i ostatni raz przespacerować po mieście. Wysiadłem w znanych 

mi okolicach najwyższego budynku świata, czyli Burj Khalifa, który otaczają roz-

ległe zbiorniki wodne, fontanny i efektowna architektura. Pomimo późnej pory 

upał był tak uciążliwy, że po zaledwie godzinie zdecydowałem się wrócić do 

hotelu i zregenerować siły przed pięciogodzinnym lotem do Warszawy.
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Długa przesiadka w Dubaju to doskonały sposób na uatrakcyjnienie dalekiej 

podróży do Azji lub Australii. System rezerwacyjny linii Emirates umożliwia celowe 

wybranie połączenia pozwalającego na zwiedzanie Emiratu między lotami, 

a w niektórych przypadkach także darmowy nocleg w hotelu. Nawet kilkugo-

dzinna przerwa będzie wystarczająca, by zaliczyć chociaż jedną z lokalnych atrak-

cji – lotnisko jest dobrze skomunikowane z większością wartych uwagi zakątków 

miasta, między innymi Burj Khalifa, Dubai Mall, Mall of the Emirates, Ski Dubai 

oraz plażami. Po dwóch jednodniowych wizytach w Dubaju mogę z całą pewno-

ścią powiedzieć, że powtórzę to przy najbliższej możliwej okazji.
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JAK KOMPUTEREM ROKU 2016 
STAŁ SIĘ DLA MNIE 
iPAD „BABY” PRO

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Piszę ten felieton tuż przed apple'owskim eventem przedstawiającym nowe Maki. Najwyższy 

czas. W mojej firmie dużo osób nie może się już doczekać, by wymienić leciwe MacBooki Pro 

na świeże modele.
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Ja się aż tak nie niecierpliwię, bo już wytypowałem komputer roku. Stał się nim 

mały, 10-calowy iPad Pro, zwany przeze mnie „baby Pro”.

W sierpniowym iMagazine pisałem o moim wahaniu co do tego, którego iPada 

mam dalej używać. Naprawdę zacząłem wtedy wątpić w to, czy ogromny, 

13-calowy iPad Pro dobrze wywiązuje się z roli mojego głównego komputera.

Po ponad trzech miesiącach testów wybrałem w końcu zwycięzcę. Został nim 

mniejszy iPad Pro i w tym felietonie chciałbym Ci wytłumaczyć, czym podykto-

wana była moja decyzja.

Jako bonus opiszę, jak obecnie wygląda w moim wykonaniu praca #iPadOnly na 

przykładzie pisania tego felietonu. Oczywiście na moim ulubionym iPadzie.

Podobno liczy się rozmiar. Z tym że większy nie 
zawsze znaczy lepszy.
Kiedy w ofercie Apple'a pojawiły się iPhone'y w dwóch rozmiarach, nie wierzy-

łem, że to właśnie iPhone Plus mnie urzeknie. Byłem bardzo sceptyczny i roz-

miar Plus wybrałem trochę wbrew sobie. Jednak zakochałem się w tym sprzęcie 

bardzo szybko. Zrozumiałem, że właśnie taki kieszonkowy komputer to jest to, 

czego potrzebuję. I to do tego stopnia, że powiększyłem kieszenie we wszyst-

kich spodniach, aby móc go ze sobą wszędzie wziąć.

Kiedy pojawił się duży iPad Pro, też byłem sceptyczny, ale myślałem, że analo-

gicznie do iPhone'a Plus, w końcu się do niego przekonam. Niestety po kilku 

miesiącach pracy na ogromnym iPadzie zauważyłem, że sięgam po niego 

coraz rzadziej. Znacznie częściej do realizacji różnych zadań wybierałem iMaca. 

Z tajemniczych przyczyn charakter mojej pracy przestawał być #iPadOnly.

Dopiero tego lata, kiedy w moim życiu znowu poja-
wił się 10-calowy iPad Pro, zrozumiałem, w czym tkwił 
problem.
Mniejszy iPad zmienił moje nastawienie. Znowu działałem w trybie #iPadOnly. 

Jego poręczniejszy rozmiar powodował, że częściej brałem go do ręki. Chętniej 

zasiadałem na kanapie lub w fotelu, by czytać artykuły z iPadem trzymanym 

w pionie. „Baby Pro” motywował do pracy w innych miejscach niż w domowym 

Jak komputerem roku 2016 stał się dla mnie iPad „baby” Pro
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biurze. Mój główny komputer znowu mieścił się w małej torbie, był ciągle pod 

ręką – gotowy do pracy zawsze i wszędzie.

Mam wrażenie, że duży iPad Pro jest faktycznie niszowym produktem skierowa-

nym do artystów i innych osób, które chcą lub muszą mieć ogromny dotykowy 

ekran na biurku. Bo to jest zdecydowanie tablet biurkowy! A tak jak w Nozbe nie 

mamy biura, do którego chodzimy pracować, tak ja nie zawsze chcę wykonywać 

swoje zadania przy biurku.

Powrót do dobrych nawyków – czyli jedna aplikacja 
naraz!
Uważam, że Apple zdecydowanie usprawnił pracę na iPadzie przez wprowadze-

nie „split view”, czyli możliwości dzielenia ekranu. Niestety zauważyłem, że na 

dużym iPadzie Pro zdecydowanie nadużywałem tej funkcji. Jego ekran jest tak 

ogromny, że aż głupio było mieć otwartą tylko jedną aplikację. Wyglądało to co 

najmniej dziwnie. Efekt był taki, że zawsze miałem otwarte dwie aplikacje jedno-

cześnie, nawet jeśli tej drugiej w danym momencie wcale nie potrzebowałem.

Jak komputerem roku 2016 stał się dla mnie iPad „baby” Pro
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Wybór mniejszego iPada wyszedł mi na dobre. Tak, nadal przy pracy używam 

opcji „split view”, ale tylko wtedy, kiedy ma to sens i rzeczywiście potrzebuję 

widzieć więcej informacji naraz. Kiedy chcę się skupić, uruchamiam tylko jedną 

aplikację na pełnym ekranie.

Praca #iPadOnly znowu sprawia mi frajdę!
Poza czynnikami opisanymi powyżej praca na mniejszym iPadzie po prostu zaczęła 

mi znowu sprawiać dużo przyjemności i satysfakcji. Dodatkowym atutem małego 

iPada Pro jest klawiatura Smart Keyboard – ukryta w pokrywce Smart Cover jest 

zawsze pod ręką. Gdy tylko chcę napisać dłuższy tekst, mogę to zrobić praktycznie 

bez względu na to, gdzie akurat przebywam. Jest na tyle stabilna, że mogę pisać 

nawet z iPadem na kolanach.

Rozmiar iPada Pro, funkcjonalność, waga oraz akcesoria takie jak Smart 

Keyboard i Apple Pencil powodują, że przypomniałem sobie, jaką niesamowitą 

frajdą może być praca na iPadzie.

Praca #iPadOnly na małym iPadzie Pro w praktyce, 
czyli jak napisałem ten felieton
Na koniec chciałbym pokazać, krok po kroku, jak wygląda pisanie felietonu na 

iPadzie:

1. Zanim zaczynam pisać, tworzę strukturę felietonu w formie mapy myśli. 

Z pomocą przychodzi mi aplikacja iThoughts na iOS. Otwieram ją zwykle 

w trybie pełnoekranowym i wypisuję tematy, łączę je ze sobą oraz układam 

w spójną całość.

2. Następnie uruchomiam aplikację Scrivener, aby przystąpić do pisania pierw-

szego szkicu felietonu. Zazwyczaj dzielę ekran za pomocą „split view” na 

Rozmiar iPada Pro, funkcjonalność, waga oraz akcesoria takie jak 
Smart Keyboard i Apple Pencil powodują, że przypomniałem sobie, 
jaką niesamowitą frajdą może być praca na iPadzie.
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dwie równe części. Po lewej mam otwarty Scrivener, a po prawej – iThoughts 

ze strukturą felietonu. Zabieram się do pisania według tego zarysu.

3. Pierwszy szkic stanowi tylko rozwinięcie struktury artykułu narysowanej 

w formie mapy myśli. Wymaga uszczegółowienia. Zwijam więc prawą część 

ekranu i chowam aplikację iThoughts. Zostaje mi Scrivener na pełnym ekra-

nie. Wracam do początku szkicu i rozwijam go, skupiając się wyłącznie na 

pisaniu.

4. Gotowy felieton eksportuję do pliku tekstowego w aplikacji Editorial i zapi-

suję w folderze na Dropboksie, który współdzielę z moją asystentką. Tworzę 

dla niej zadanie w Nozbe z prośbą, aby sprawdziła mój tekst.

5. Felieton po korekcie importuję do aplikacji Pages i czytam ostatni raz, for-

matując przy okazji tekst. Następnie za pomocą share extension wysyłam go 

mailem do Dominika do publikacji w magazynie.

Tak oto cały felieton powstaje na iPadzie. Dzięki moim ulubionym aplikacjom 

oraz klawiaturze Smart Keyboard praca nad nim to sama przyjemność.

iPad „baby Pro” – mój komputer numer jeden roku 2016
Po wielu miesiącach eksperymentów praca #iPadOnly sprawia mi frajdę i zapew-

nia tę samą satysfakcję, jaką odczuwałem kiedyś. Co więcej, coraz częściej uży-

wam ostatnio Apple Pencil – szczególnie gdy rysuję bądź notuję na iPadzie 

zamiast na kartce papieru.

Ten nowy i poręczny iPad Pro, jak 

żaden inny komputer, ułatwia mi 

pracę pod każdym względem. I pod-

czas gdy moi koledzy z pracy przy-

gotowują się do migracji na nowe 

Macbooki Pro, ja już znalazłem swój 

komputer roku i niezmiernie się 

z tego cieszę!

MSliwinski

I podczas gdy moi koledzy z pracy 
przygotowują się do migracji 
na nowe Macbooki Pro, ja już 
znalazłem swój komputer roku 
i niezmiernie się z tego cieszę!
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ŚWIECZKA NEW MAC – CENA OKOŁO 100 PLN 
Nie od dzisiaj wiadomo, że fani marki Apple potrafią swoje uznanie okazywać bardzo 

entuzjastycznie.

Żywo reagują na pojawiające się zmiany czy gadżety związane z jabłuszkiem, nic więc 

dziwnego, że firmy dwoją się i troją, wprowadzając na rynek produkty jeszcze bardziej 

zbliżające do jabłuszka. Jednym z takich produktów jest świeczka imitująca zapach 

nowego Macbooka. Pomysłodawcą jest firma Twelve South, która za cel stawia sobie 

zabezpieczanie, personalizowanie oraz wzmacnianie użyteczności produktów Apple.

Zapach Macbooka został stworzony na bazie mandarynki, szałwii, brzoskwini, lawendy 

oraz bazylii, a przyjemność cudownej woni odczuwać będziemy przez 45–55 godzin. Tak 

jak się można było spodziewać, fani Apple nie zawiedli i wykupili świeczki w ciągu dwóch 

godzin od premiery. Amerykański Producent zapowiada jednak wznowienie sprzedaży. 

Ciekawe, czy po świece będą ustawiały się kolejki.

   /   LIFESTYLE MACUSERA   /   

LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

Dla niej 88



   /   LIFESTYLE MACUSERA   /   Dla niej 89

KOSMETYKI KAILIJUMEI – CENA OD 100 PLN
Duża część wykorzystywanych przez nas produk-

tów, w szczególności ubrań, została wyprodukowana 

w Chinach. Rzadko jednak pośród nich znajdują się 

kosmetyki, a okazuje się, że można na tamtejszym 

rynku znaleźć nie lada perełki. Doskonałym przykła-

dem jest pomadka chińskiej marki Kailijumei.

Na pierwszy rzut oka można się zachwycić szminką, 

która wygląda, jakby w kawałku lodu został zatopiony 

kwiatek. Wygląd mógłby sugerować, że to bezbarwny 

balsam do ust. Nic bardziej mylnego, pomadka jest 

standardowo dostępna w czterech kolorach, które roz-

różnia kolor kwiatka, a po jej nałożeniu usta przybiorą 

odcień uzależniony od temperatury oraz PH skóry. 

Opakowanie również nie jest banalne: szminka wyska-

kuje z obudowy po naciśnięciu guzika, a na jego boku 

znajdziemy niewielkich rozmiarów lusterko, którego 

funkcjonalności nie trzeba podkreślać.

UBRANIA KISS THE FROG – CENY RÓŻNE
Pośpiech, w jakim żyjemy, zmusza nas do wybierania wygod-

nej garderoby, w której dobrze i swobodnie będziemy czuły się 

zarówno w biurze, w sklepie czy na zebraniu w szkole.

Dostrzegają to również nasi rodzimi projektanci, przedstawiając 

szeroką ofertę swoich prac. Właśnie na wygodę, harmonię oraz 

oryginalność postawiła Monika Szczuka, założycielka Kiss The Frog.

W każdą kolekcję wkłada kawałek siebie, swoich emocji, 

doświadczeń, a uwidacznia to nazwami kolekcji, które nawią-

zują do tytułów filmów mających związek z jej życiem. Ostatnia 

kolekcja artystki nosi wymowny tytuł „Wielkie piękno”, a znaj-

dziemy tam wygodne spodnie, tuniki, płaszcze… Już same ich 

nazwy wprowadzają nas w niezwykły stan, w sam raz na zimne 

jesienne wieczory.

Ubrania są uszyte z wysokiej jakości materiałów, a ich oversize’owe 

kroje pozwolą poczuć się wyjątkowo w każdej sytuacji. 
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HALA KOSZYKI – BEZCENNE
Warszawa zmienia się i z każdym rokiem bliżej 

jej do wielkich europejskich stolic jak Berlin czy 

Barcelona. Od kilku dni ma zaś miejsce, którego nie 

powstydziłoby się żadne duże miasto w Europie. 

Zrewitalizowana Hala Koszyki to 18 różnych restau-

racji, 11 sklepów i lokali usługowych, a zarazem to 

pierwsza i również jedyna w Polsce hala targowo-

-restauracyjna. W procesie rewitalizacji odtworzono 

ceglane ściany, wykorzystując oryginalne cegły ze 

zdemontowanej Hali. Odrestaurowano secesyjne 

fasady budynków bramnych czy historyczne stalowe 

kratownice odmalowane na użyty niegdyś zielony 

kolor. Miejsce jest absolutnie genialne i niepowta-

rzalne w Warszawie. Pod jednym dachem możemy 

usiąść przy wspólnym barze i zjeść świetne dania 

z różnych restauracji. 

Dla niego

SNEAKERCARE – CENA OD 30 PLN
W czasach, gdy centra handlowe mamy 

na każdym kroku, kolejki pod sklepami 

ustawiają się jedynie po dwie rzeczy 

– nowe iPhony i buty z limitowanych edy-

cji. Do niedawna nie miałem pojęcia o ist-

nieniu sneaker kultury, czyli ludzi, którzy 

uwielbiają „trampki”. Wiadomo, że buty 

to najbardziej wrażliwa na zniszczenie 

część garderoby. Co więc zrobić, kiedy 

Wasze ulubione Air Maxy, Nike Roshe lub 

inne New Balance się zniszczą? Oddać 

do Sneakercare. Wyspecjalizowali się oni 

w renowacji „sneakersów” i robią to mega 

profesjonalnie. Możecie wybrać jeden ze 

standardów renowacji, od prostej kosz-

tującej 30 złotych, po Sneakerhead, czyli 

kompleksowe czyszczenie limitowanych 

lub kolekcjonerskich butów. Według 

zapewnień po zakończeniu usługi 95% 

zanieczyszczeń jest usuwanych. 

90
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LEGO VOLKSWAGEN BEETLE – CENA 419,99 PLN
W tamtym numerze opisywałem model Porsche 911 

wykonany z klocków Lego. Model był dość mocno 

skomplikowany, ale i piękny. Pewnie większość 

z Was wie, że protoplastą pierwszego modelu 911 

był Volkswagen Beetle. Lego też ma jego w swo-

jej serii Creator Expert. Ten model jest prostszy niż 

911, w końcu Garbus był prostszym samochodem 

niż GT3. Jednak nie brak mu świetnych detali, bo 

model składa się z około 1200 klocków. Znajdziesz 

w nim naprawdę mnóstwo realistycznych detali, 

zaokrąglone błotniki, białe obręcze kół z charak-

terystycznymi kołpakami, okrągłe reflektory czy 

kierunkowskazy zamontowane na nadkolach. Pod 

maską jest koło zapasowe i zbiornik paliwa, a pod 

tylną klapą szczegółowo oddany, 4-cylindrowy sil-

nik chłodzony powietrzem. Na dachu zaś jest deska 

surfingowa i turystyczna lodówka.



ZLOTNICTWO
SZTUKA
    UZYTKOWA

“NA GALERYJCE”

K.L. Lada

ZLOTNICTWO
SZTUKA
    UZYTKOWA

“NA GALERYJCE”

K.L. Lada

BIŻUTERIA - UPOMINKI - ZEGARKI VINTAGE
Regionalia w  „Trzeciej Bramie" przy kościele Św. Anny w Warszawie .

Otwarte od czwartku do niedzieli w godz 10.00 - 20.00, W grudniu czynne codziennie od 10.00 - 20.00

Możliwość płacenia kartami kredytowymi +48 501 757 027    |    www.nagaleryjce.pl

Z REKLAMĄ 10% ZNIŻKI

http://nagaleryjce.pl


DALI 
KATCH

JAROSŁAW CAŁA

Jeśli policzylibyśmy wszystkie testy urządzeń audio, jakie mieliśmy przyjemność wykonać, 

stawiam wszystko, co mam, na to, że znacząca większość pochodziła z krajów skandynawskich. 

Przewaga jest miażdżąca i nikogo to nie może dziwić. Po pierwsze wyjątkowe wzornictwo, 

po drugie bogate doświadczenie, a po trzecie technologia przetworników głośnikowych. Trzy 

najważniejsze cechy, dzięki którym można stworzyć głośnik idealny.
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Pisałem już kiedyś o tym, że powoli zaczynam rozumieć wszyst-

kie języki skandynawskie. Aktualizując swoje CV, w umiejętno-

ściach planuję wpisać czytanie po duńsku. Jeśli policzylibyśmy 

wszystkie testy urządzeń audio, które mieliśmy przyjemność 

wykonać, stawiam wszystko, co mam, na to, że znacząca więk-

szość pochodziła z krajów skandynawskich. Przewaga jest 

miażdżąca i nikogo to nie może dziwić. Po pierwsze wyjątkowe 

wzornictwo, po drugie bogate doświadczenie, a po trzecie tech-

nologia przetworników głośnikowych. Trzy najważniejsze cechy, 

dzięki którym można stworzyć głośnik idealny. Na naszych 

łamach takich głośników było już mnóstwo, z których większość 

pochodziła właśnie z Północy. Nawet nie będę próbował wymie-

niać wszystkich producentów z tamtych stron, którzy przewi-

nęli się przez iMagazine. Jak się okazuje, ta studnia nie ma dna 

i jestem pewny, że przed nami jeszcze wiele wspaniałych testów. 

Przykładem jest kolejny świetny skandynawski producent, który debiutuje na łamach naszego 

magazynu. Jednak żaden z niego nowicjusz, a raczej zaprawiony w bojach weteran, który po 

prostu rozszerza swoją ofertę. Duńska firma Dali swoją przygodę ze światem audio zaczęła 

w 1983 roku, a jej specjalnością są kolumny głośnikowe. Dlatego do tej pory nie do końca była 
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Przy tej masie pytań, która 
trafia do naszej redakcji 
o bezprzewodowy 
głośnik, który możemy 
polecić, Dali nie ułatwia 
nam zadania. Nasza lista 
najlepszych tego typu 
produktów poszerzyła się 
właśnie o kolejną pozycję.
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w targecie iMaga. Teraz ta sytuacja uległa zmianie, ponieważ Dali jest kolejnym producentem, 

który swoje wieloletnie doświadczenie postanowił „skompresować” i umieścić w małych, bez-

przewodowych głośnikach. W ten sposób powstała nowa gałąź sprzedaży Dali, a do nas trafił 

owoc ich prac w postaci flagowego modelu Katch. Wcześniej firma zgarnęła kilka prestiżo-

wych nagród za bardzo udaną, pierwszą bezprzewodową konstrukcję, model Kubik. Premiera 

nowego głośnika Katch odbyła się na tegorocznej edycji targów IFA i to wydarzenie było naj-

ważniejszym punktem stoiska Dali. Widać, jak bardzo producentowi zależy na nowej grupie 

klientów. Cóż, takie czasy. 

Na wstępie od razu napiszę, że cały produkt od początku do końca jest dokładnie tym, czego 

można spodziewać się po skandynawskich standardach. Już samo pudełko nie jest zwykłym, 

szarym kartonem, których cała masa zalega na sklepowych pułkach. Wiadomo, że na tym 

poziomie ważne jest to pierwsze wrażenie. Czarne, fajnie przemyślane opakowanie zachęca 

do dalszego flirtu, jak piękny uśmiech i błysk w oku osoby, z którą się witamy. Dodatkowo 

głośnik jest sprzedawany z praktycznym woreczkiem uszytym z mikrofibry. Wybór takiego 

kształtu i materiałów jest idealnym rozwiązaniem. Często producenci na siłę starają się uży-

wać specjalnej, wyselekcjonowanej skóry, która nie spełnia podstawowej funkcji, czyli wygody. 



Pokrowiec Dali może być przykładem dla innych, 

jak można zrobić coś niezwykle prostego, ale nie-

bywale praktycznego. Katch należy do tych urzą-

dzeń, których już samo rozpakowywanie sprawia 

dużo radości. Nie ma mowy o rozrywaniu jakichś 

foli ochronnych i beznamiętnego podłączenia. To 

jest proces, wszystkiemu przyglądasz się dokład-

nie, dotykasz i zachwycasz detalami. Dopiero po 

dłuższym czasie w ogóle myślisz o jego urucho-

mieniu. W ten sposób odróżniamy tę najwyższa 

półkę, do której należy dziecko Dali. 

Nie będę ukrywał, że konstrukcja tego głośnika 

przypomina równie udany model konkurencji. 

Jestem przekonany, że spora większość z Was wie, 

o czym mówię. No cóż, ta skandynawska szkoła 

dizajnu. Kto wie, być może tych dwóch twórców 

siedziało w jednej ławce i tak właśnie wyszło. Nie 

oceniam, ważne, że to wyśmienita szkoła i absolut-
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nie udana konstrukcja. Katch ma w sobie wszystko, co powinien mieć idealny głośnik przeno-

śny. Trzymając ten nieco ponad kilogram w ręku, mamy wrażenie, że nasz zakup jest w stanie 

przeżyć nawet nasze dzieci albo bliskie spotkanie z nimi. Niezwykle solidna, ekstrudowana, 

aluminiowa podstawa łączy się z kompozytowymi frontami, które są elastyczne, ale przy 

tym bardzo trwałe. Niewątpliwie największą uwagę w całej konstrukcji przykuwa skórzany 

pasek, który jest twarzą tego projektu. Moją ulubioną częścią głośnika jest sam sposób jego 

montażu. Pasek zamocowany jest na szynie i wysuwa się z obudowy, a jego dopracowanie 

powala. Bardzo prosty system, ale w detalach genialny. Uwaga, zabawa paskiem może grozić 

utratą sporej ilości czasu. Górna część to klasyczne i minimalistyczne centrum dowodzenia. 

Centralnym punktem jest włącznik otoczony diodowym, przemyślanym kółkiem, które w fajny 

wizualny sposób przekazuje nam wszystkie potrzebne informację. Jeśli chodzi o złącza, to 

sytuacja jest analogicznie minimalistyczna. Jack 3,5 mm oraz USB – to wszystko, czego nam 

potrzeba. Tajemnice skrywa USB,  które standardowo może posłużyć do naładowania naszych 

mobilnych urządzeń, ale również możemy w nie wpiąć Chromecast, co uczyni go głośnikiem 

sieciowym. Niestety, takowego nie dostałem, funkcja więc nie została przetestowana. 

Wszystko po skandynawsku, czyli prosto do granic 

możliwości. Dali przygotował trzy ciekawe wersje 

kolorystyczne: Cloud Grey, Dark Shadow i Green 

Moss. Możecie być spokojni, każda z nich powo-

duje zaciekawienie na twarzach osób choć trochę 

doceniających sztukę. Ta piękna i dobrze wykonana 

konstrukcja ma również walory czysto techniczne 

dla dźwięku, jaki się z niej wydobywa. Wnętrze gło-

śnika to wynik burzy mózgów inżynierów Dali, któ-

rzy wiedzą o budowie przetworników dosyć dużo. 

Kluczem do sukcesu jest wydobycie z tak małej obudowy potencjału świetnego wzmacniacza 

cyfrowego klasy D połączonego z rewelacyjnymi przetwornikami. Odpowiednie umieszczenie 

przetworników, spowodowało, że Katch gra rewelacyjnie niezależnie od umiejscowienia. Przy 

czym należy pamiętać, że w środku znalazł się jeszcze rewelacyjny akumulator 2.600 mAh łado-

wany w ciągu dwóch godzin i umożliwiający granie do 24 godzin. Niesamowite, na co pozwala 

w tych czasach technologia. 

Urządzenie zostało tak zaprojektowane, że nie ma przodu ani tyłu, dźwięk rozprzestrzenia się 

z każdej strony. 2 x 18 watów dwóch 21-milimetrowych tweeterów i dwóch 3,5-calowych alumi-

niowych wooferów potrafi zdziałać cuda. Żeby się o tym przekonać, wystarczy połączyć głośnik 

Dali – Katch

Sporo dynamiki i przestrzeni, a górne 
partie to swego rodzaju mistrzostwo 
świata. Niech Was nie zwiodą te 
rozmiary, Katch ma w sobie dużą 
dawkę mocy uderzeniowej.
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za pośrednictwem Bluetootha. Zazwyczaj wychwalam najprostsze rozwiązania i zdecydowa-

nie nie jestem fanem zbytniego ingerowania we wszelkiego rodzaju equalizery. Uważam, że to, 

w jaki sposób głośnik został ustawiony przez producenta, jest najlepszą opcją. W tym przypadku 

jest jednak trochę inaczej i niestety nie jestem w pełni usatysfakcjonowany. Do Dali Katch nie ma 

żadnej specjalnej aplikacji, a jedyne, co możemy zrobić z dźwiękiem, to wybrać przycisk na obu-

dowie, który umożliwia selekcję dwóch ustawień. Jedno z nich to „Clean” – jak nazwa wskazuje, 

jest czyste, ale pytanie brzmi, czy nie za czyste? Katch jest głośnikiem skierowanym do młodych 

aktywnych klientów, którzy lubią emocję, a przy tej funkcji jest ich za mało. Oczywiście jest wyj-

ście z tej sytuacji, czyli druga opcja dźwięku, „Warm”. Chyba nie muszę tłumaczyć, co to oznacza. 

Jasne, po przełączeniu na te ustawienia otrzymujemy dawkę tych emocji, ale niskie pasma są 

zbyt mocno wyeksponowane i głośnik traci na środku i świetnej górze. Mam wrażenie, że jeśli 

Dali otworzyłby się trochę bardziej i dało mi dosłownie musnąć dwa słupki częstotliwości, to był-

bym w muzycznym niebie. 

Zacząłem od czepiania się, ale fakt jest taki, że Katch po raz kolejny udowadnia, że to abso-

lutny top of the top swojej klasy. Za każdym razem, kiedy tak mała konstrukcja gra tak dobrze, 

zastanawiam się, jak to możliwe? Sporo dynamiki i przestrzeni, a górne partie to swego rodzaju 

mistrzostwo świata. Niech Was nie zwiodą te rozmiary, Katch ma w sobie dużą dawkę mocy ude-

rzeniowej. Bardzo kusząca jest możliwość sparowania dwóch sztuk i uzyskania z nich zestawu 

stereo, strasznie żałuję, że nie miałem możliwości posłuchania takiego duetu. Przy tej masie 

pytań, która trafia do naszej redakcji o bezprzewodowy głośnik, który możemy polecić, Dali 

nie ułatwia nam zadania. Nasza lista najlepszych tego typu produktów poszerzyła się właśnie 

o kolejną pozycję. 

calamuzyka

Dali – Katch

Dali – Katch             

Cena: 1 799 PLN

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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BOWERS & WILKINS 
P9 SIGNATURE

NORBERT CAŁA

Bowers & Wilkins P9 Signature

Najlepszy głośnik to nie ten, który daje najwięcej, lecz ten, który zabiera najmniej 

– Bowers & Wilkins świętując swoje 50 urodziny, pokazuje, że ta maksyma jest naprawdę 

wciąż żywa w tej firmie. 



W tamtym roku swoje 90 urodziny obchodziła 

jedna z moich ulubionych firm, czyli Bang&Olufsen. 

Firma została założona w 1925 roku przez Petera 

Banga i Svenda Olufsena w miejscowości Struer 

w Danii. Z okazji 90-lecia zaprezentowali głośniki, 

na które niestety na razie mnie nie stać. 

W tym roku swoje 50 urodziny obchodzi moja 

druga ulubiona firma produkująca sprzęt 

muzyczny, czyli Bowers & Wilkins. Firma została 

założona w 1966 przez Johna Bowersa w miej-

scowości Worthing w Anglii. Od początku 

stawiała sobie na celu produkcję sprzętu 

muzycznego, który nie przeszkadza muzyce. 

John Bowers jest autorem jednego z najbardziej 

znanych cytatów tej branży „Najlepszy głośnik 
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to nie ten, który daje najwięcej, lecz ten, który 

zabiera najmniej”. W tamtym roku odwiedzili-

śmy siedzibę firmy w Londynie i zapewniono 

nas, że ta maksyma jest ciągle kultywowana 

w firmie. Przy okazji wizyty usłyszeliśmy ciekawą 

anegdotę. John Bowers umarł na raka. Wiedząc, 

że umiera, umieścił dwóch inżynierów w radzie 

nadzorczej firmy, by mieć pewność, że względy 

komercyjne nie przesłonią kwestii inżynieryj-

nych. Ta spuścizna jest ciągle obecna we współ-

czesnej polityce firmy. Inżynierowie mogą odmówić pracy nad czymś, co ich zdaniem nie 

spełnia kryteriów urządzenia produkującego właściwą jakość dźwięku.

Firma o takiej tradycji kończy właśnie 50 lat i oczywiście z tej okazji wypuszcza specjalny pro-

dukt. Są nim słuchawki P9 Signature. Ten model pozycjonowany jest najwyżej spośród słucha-

wek Bowersa; to model, który od początku był projektowany jako najbardziej zaawansowany 

i luksusowy produkt. Przy czym cały czas ogromny nacisk kładziono na jakość dźwięku. Jak 

przystało na firmę opierającą się na inżynierach, za projekt słuchawek P9 Signature odpowiada 

ten sam zespół inżynierów, który opracował flagowe kolumny głośnikowe 800 D3 i, tak jak 

Bowers & Wilkins P9 Signature

John Bowers umarł na raka. Wiedząc, 
że umiera, umieścił dwóch inżynierów 
w radzie nadzorczej firmy, by mieć 
pewność, że względy komercyjne nie 
przesłonią kwestii inżynieryjnych. 



one, cechuje się niezwykłą dbałością o szczegóły. 

Ta dbałość zaczyna się jeszcze przed otwarciem 

pudełka. Białe pudełko w stylu pudełek, w jakich 

otrzymujemy iPhone’y. Jest na nim tylko wizeru-

nek słuchawek i napis P9 Signature. Po otwarciu 

jest podobnie, znajdziemy tam pokrowiec na słu-

chawki częściowo pokryty taką samą skórą, jak 

same słuchawki. Nie jest to pierwsza lepsza skóra, 

tylko włoska skóra Saffiano, która dzięki technice 

„stemplowania” zyskuje charakterystyczny kracia-

sty wzór obecny na pokrowcu, pałąku słuchawek 

i zewnętrznych częściach obudowy nauszników. 

Oprócz pokrowca w pudełku znajdziecie trzy 

naprawdę dobrej jakości kable, w tym jeden o dłu-

gości 5 metrów, jeden z pilotem kompatybilnym 

z iPhone’em oraz przejściówkę na dużego Jacka. 

Właścicieli iPhone’ów 7 zaś pewnie zainteresuje 

informacja, że dostaną na początku 2017 roku rów-

nież kabelek do złącza Lightning.

Przejdźmy jednak do samych słuchawek. P9 

Signature to duża, nauszna konstrukcja, która cał-

kowicie zrywa z dotychczasowym stylem Bowers 

& Wilkins. Dotychczasowe modele P3, P5 i P7 są 

spójne w swoim stylu, P9 jest zupełnie inne. Niższe 

modele mają dość zachowawczy, klasyczny styl 

i czarne elementy skórzane. P9 są mega nowo-

czesne w swojej formie, powiedziałbym nawet, 
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Za projekt słuchawek P9 Signature 
odpowiada ten sam zespół 
inżynierów, który opracował flagowe 
kolumny głośnikowe 800 D3.



że lekko futurystyczne i skórę mają w kolorze brązowym. Tak jak zawsze doceniałem jakość 

dźwięku w słuchawkach Bowers, tak nigdy nie przepadałem za ich dizajnem, chyba nawet 

nie robiłem właśnie z tego powodu ich testu. Nie chciałem obniżać oceny słuchawek, biorąc 

nawet podświadomie pod uwagę to, że mi się zwyczajnie nie podobają. W końcu duże słu-

chawki na głowie to pewien wizerunek nas samych, na równi z marynarką lub szalikiem. P9 

jednak wszystko zmieniają, początkowo trafiły do testu do Jarka, ale szybko mu je zabrałem. 

Razem nie mogliśmy ich testować, bo w Polsce znalazły się początkowo tylko dwie sztuki. Ich 

wygląd mnie zachwycił i w sumie pewnie w tym miejscu mógłbym zakończyć recenzję. 

P9 Signature to też zupełnie inna konstrukcja niż niższe modele. Zaczyna się od pałąka 

nagłownego, który nadaje całej konstrukcji odpowiednią wytrzymałość, a dzięki nowator-

skiemu sposobowi mocowania nauszników korzystnie wpływa na jakość dźwięku. Jest odizo-

lowany od obu muszli słuchawkowych i ogranicza możliwość zniekształcenia brzmienia 

przez niepożądane wibracje. Nauszniki są zamocowane na dziesiątkach elastycznych włó-

kien. Dzięki temu uzyskujemy ich ogromną elastyczność. To w połączeniu z pianką z funkcją 

pamięci wypełniająca wnętrze nauszników, która z każdą kolejną godziną korzystania ze słu-

chawek coraz dokładniej dopasowuje się do kształtu głowy użytkownika, powoduje, że są 

to najwygodniejsze słuchawki nauszne, jaki miałem na głowie i to pomimo dość sporej wagi 

– wynosi ona prawie pół kilo. Aluminiowe ramiona pałąka są wyposażone w mechanizm skła-

dania, dzięki czemu P9 Signature można dość łatwo zabrać ze sobą w podróż. 

We wnętrzu nauszników znajdziemy 40 mm 

pełnozakresowe przetworniki z pasmem 

przenoszenia 2 Hz do 30 kHz oraz 

impedancją 22 omów. Teoretycznie 

możemy słuchać na nich muzyki, 

podłączając je bezpośrednio 

do iPhone’a lub iPoda, grają 

naprawdę znakomicie, ale 

prawdziwa zabawa zaczyna 

się po podłączeniu do wzmac-

niacza słuchawkowego. Tak 

szerokiej sceny chyba jeszcze 

w żadnych słuchawkach nie sły-

szałem. W materiałach prasowych 

producenta można przeczytać, że jest tak 
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szeroka, jakbyśmy słuchali muzyki na klasycznym zestawie stereo. Powiem Wam, że nie ma 

w tym żadnej przesady. Separacja stereo jest naprawdę niesamowita. Ciężko aż pisać o tym, 

jak brzmią składowe dźwięków. Jeśli słuchawki są zasilone odpowiedniej mocy wzmacnia-

czem, rekompensują się doskonałym dźwiękiem w całym paśmie. Całość pełna szczegółów, 

których na innych słuchawkach nie usłyszymy, zupełnie w myśl maksymy „Najlepszy głośnik 

to nie ten, który daje najwięcej, lecz ten, który zabiera najmniej”. Przyczepić nie ma się do 

czego, a jeśli chciałbym coś wyróżnić dodatkowo, to niesamowicie szeroka scena, o której już 

wspominałem oraz genialnie miękki bas. 

P9 Signature kosztują prawie cztery tysiące złotych, to bardzo dużo, ale z drugiej strony, 

tyle kosztuje iPhone 7 z pamięcią 128 GB. Te słuchawki będą zaś na topie kilka razy dłużej 

niż iPhone 7 będzie topową konstrukcją. Pewnie są lepiej brzmiące słuchawki, pewnie są też 

droższe, ale ja, mając na głowie P9 Signature, wiedziałem dokładnie, za co trzeba zapłacić 

i akceptuję to w 100%

Ocena iMagazine: nie może być inaczej        norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala
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BEATS SOLO3 
– RECENZJA OKIEM GADŻECIARZA

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Beats Solo3 – recenzja okiem gadżeciarza

Kiedyś przeczytałem, że każdą recenzję powinno się rozpoczynać od przedstawienia 

recenzenta. Ma to sens. Więc ja nie znam się na słuchawkach. O tym, jak brzmią, mogę 

powiedzieć mniej więcej tyle, co facet poproszony o określenie koloru – fajny, niefajny. Nie 

mam pojęcia, do jakiego rodzaju muzyki Solo3 sprawdzą się wyśmienicie ani czy scena jest 

dobrze słyszalna. O czym możemy pogadać, to ich gadżeciarska strona. To, na czym się znam.
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Słuchawki kupowałem właśnie przez ciekawość. I dlatego, że Apple usuwając port mini Jack, 

niejako zmusza nas do używania słuchawek bezprzewodowych. Ale głównie chodziło tu o cie-

kawość. Apple (tak, bo Beats to własność Apple, gdybyście zapomnieli) mówi o Solo3 w samych 

superlatywach i na papierze wyglądają na idealne słuchawki bezprzewodowe. Świetny zasięg, 

długi czas pracy na baterii i prosty sposób na parowanie. Co mogło pójść nie tak?

Apple W1
Najważniejszym dla mnie elementem nowych słuchawek Beats jest chip Apple W1. 

Prawdopodobnie to taka nakładka na Bluetooth. Apple nie mówi dokładnie, jak działa chip, 

ale obiecuje, że wpływa on na trzy rzeczy: parowanie, przełączanie się między urządzeniami 

i zużycie energii. Paradoksalnie są to trzy rzeczy, które od słuchawek na Bluetooth mnie 

zawsze trzymały z daleka.

Mam w swoim arsenale Samsung Level Over. Olbrzymie słuchawki bezprzewodowe, które 

zabieram ze sobą tylko do samolotu – uwielbiam w nich tryb aktywnego wyciszania. Tylko 

przed każdym podłączeniem ich do czegokolwiek, piję szota na uspokojenie. Nigdy nie 

wiesz, do którego urządzenia podepną się jako pierwsze. iPhone? iPad? Zagadka. Potem 

przełączanie się między sprzętami. Wyłącz Bluetooth na jednym urządzeniu, przytrzymaj 

jakiś guzik na słuchawkach, włącz Bluetooth na drugim. Nie daj Boże, chcesz sparować coś 

nowego. Dramat. Trzecia sprawa – zawsze są rozładowane, bo zapominam je wyłączyć. 

Gdyby nie ANC, już dawno bym je pożegnał. Stąd moja fascynacja Apple W1 i stąd moja 

szczera nienawiść do słuchawek na Bluetooth. 

106Beats Solo3 – recenzja okiem gadżeciarza
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Parowanie
To jest jakaś magia. Kładziesz włączone słuchawki 

obok telefonu i po chwili pojawia się na nim okienko 

z napisem „Połącz”. Tam też znajdziesz obrazek poka-

zujący dany model (żeby wiedzieć, z czym się łączysz) 

i nazwa. Click. Boom. Amazing. Gdy tylko sparujesz 

słuchawki z iPhone’em, pojawiają się one jako źró-

dło dźwięku na wszystkich urządzeniach podpiętych 

pod Twoje iCloud. W moim przypadku był to iPad 

i MacBook. Powiem tylko, że za pierwszym razem 

coś nie zadziałało i nie widziałem ich na tablecie, ale 

druga próba załatwiła sprawę, jak należy. Odłączałem 

je i podłączałem jeszcze kilkukrotnie, za każdym 

razem proces przebiegał bez żadnych problemów. 

Trzy rzeczy, o których warto pamiętać. Jeden, pro-

ces parowania działa tylko na iPhone’ach z iOS 10. 

Nie musi to być 7, byle było najnowsze oprogra-

mowanie. Nie, nie zadziała z iPadem. Dwa, w głębi 

duszy to są zwykłe słuchawki na Bluetooth i można 

je parować jak zwykłe słuchawki Bluetooth. Trzy… 

Zapomniałem.

Przełączanie
Słuchawki z Apple W1 zachowują się jak urządzenia 

AirPlay. Na iOS pojawiają się w Centrum Sterowania, 

na macOS – w panelu ukrytym pod ikoną głośności na 

menu barze. Przełączanie działa dokładnie tak samo. 

Powiedzmy, że słuchasz muzyki z iPhone’a, ale chcesz 

obejrzeć wideo na iPadzie z dźwiękiem na słuchaw-

kach. Wystarczy wysunąć Centrum Sterowania, kliknąć 

Beats Solo3, odczekać chwilę, a Apple W1 automatycz-

nie rozłączy iPhone’a i podłączy iPada. Tak, mogłoby 

to działać szybciej, ale jest to zdecydowanie najlepsze 

rozwiązanie na rynku. Kiedy działa.

Beats Solo3 – recenzja okiem gadżeciarza
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To jest spory problem z tą funkcją. Czasem słuchawki po prostu nie są widoczne wśród 

dostępnych opcji. Często zdarzało się, że chciałem się przełączyć z Maca na iPhone’a, a tele-

fon po prostu nie pokazywał ich w menu. Bywało, że mimo kliknięcia, nic się nie działo. Jeśli 

Apple naprawdę chce używać W1 jako broni w walce z mini Jackiem, to niestety musi to 

działać bezbłędnie. Co prawda zdarzały się rzadko, ale sytuacje, w których muszę zastana-

wiać się, co zrobić, żeby telefon widział słuchawki, są niedopuszczalne. Nie, gdy walczymy ze 

złączem, które – cóż – zawsze działa.

Beats
Zakładam, że powyższe doświadczenia będą jednolite przy każdych słuchawkach z Apple 

W1. Wszystko, co dotychczas opisywałem, działa tylko dzięki temu chipowi. Dla przypomnie-

nia znajdzie się on także w AirPodsach, BeatsX oraz PowerBeats3. 

Zasięg i czas pracy na baterii
Jak już wspominałem, według Apple ich chip odpowiada za wydłużenie czasu pracy na 

baterii, co z kolei przekłada się na 40 godzin ciągłego grania. To dosyć sporo i naturalnie 

sprawdzenie tego byłoby problematyczne, ale u mnie Solo3 ładuję co jakieś 10 dni. Średnio 

dziennie używam ich przez 2–3 godziny i – tutaj bardzo ważna rzecz – nigdy ich nie wyłą-

czam. Zwyczajnie zawsze zapominam to zrobić. Po pewnym czasie bezczynności zrobią 

to za mnie, ale są dni, że czekają na mnie w trybie czuwania przez cały dzień pracowy (8 

godzin), bo co chwilę przychodzi jakieś powiadomienie, które je wybudza. Powiem tak. 

Wychodząc rano z Solo3 naładowanymi na 10%, jestem przekonany, że nie padną w trak-

cie dnia. To istotne, bo do tego stanu baterii docieram po około pięciu minutach ładowania 

standardową ładowarką od iPhone’a. Żadnych zastrzeżeń.

Może jedno. Do ładowania tych Beatsów musimy użyć kabla microUSB. Apple chce, żebyśmy  

przy pomocy Lightning ładowali klawiaturę i myszkę do komputera, a także pilot do Apple 

TV. Dlaczego nie zastosowali tego złącza też tutaj? Nie wiem. Nadchodzące BeatsX i AirPodsy 

już mają „jedyny, słuszny port”. 

Czas na pracy jest jeszcze bardziej zaskakujący, gdy weźmiemy pod uwagę ich zasięg. 

Otóż Solo3 potrafią odtwarzać muzykę z urządzenia oddalonego nawet o sto metrów. 

Sprawdziłem to w dosyć dziwny sposób. Raz przez przypadek zostawiłem telefon w samo-

chodzie. Wyszedłem, nałożyłem słuchawki, nacisnąłem „graj” i poszedłem. Trochę minęło, 

nim zorientowałem się, że gubię zasięg. Niesamowite.

Beats Solo3 – recenzja okiem gadżeciarza
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Żeby uzyskać taki zasięg, Apple zastosowało w słuchawkach Bluetooth klasy 1. To znacznie 

mocniejsza technologia niż klasa 2 (używana w większości urządzeń na rynku), a co za tym 

idzie – znacznie bardziej bateriożerna. Nie mam pojęcia, jakim cudem udało się uzyskać 

kombinację tak dobrego zasięgu i czasu pracy na baterii, ale chylę czoła. Świetna robota. 

Jakość wykonania
Wspomniałem o przyciskach. Na lewej muszli znajdują się trzy: głośność w górę, graj/pauza, 

głośność w dół. Skróty „klawiszowe” są takie same jak na EarPodsach, więc o tym nie roz-

mawiajmy. Nie rozumiem tylko, dlaczego są to zwykłe klikalne przyciski. Moje Samsung 

Level Over obsługuję, smyrając po płytce dotykowej. Mój iPhone nie ma fizycznego przyci-

sku Home. Dlaczego więc Beatsy Solo3 mają tak archaiczne rozwiązanie? Na domiar złego 

te przyciski są tragiczne. Tanio wykonane, głośne. Bardzo mało apple’owe. Cała reszta słu-

chawek jest wykonana bardzo dobrze. Nie jest to jakość, którą spotkacie w produktach 

premium, jak Bang&Olufsen, ale na pewno półka wyżej niż chociażby Sony. Ze względu 

na swoją specyfikę Solo3 uwierały mnie po godzinie ciągłego noszenia, ale to jest coś, co 

powinniście przetestować sami w sklepie. Każdy ma inną głowę, każdy ma inne uszy.

Słuchawki Bluetooth w praktyce
Przyznaję się bez bicia, że dzięki tym Beatsom wreszcie spróbowałem używać słuchawek 

Bluetooth na co dzień. Zgadzam się, że jest to rozwiązanie szalenie wygodne. Brak plątają-

cych się kabli i możliwość odejścia od telefonu to coś, czego zwykłe modele nie zaoferują. 

Chciałbym tutaj zakończyć, ale muszę przyczepić się do kilku rzeczy.

Po pierwsze połączenia. Zazwyczaj nie chce mi się wyciągać telefonu, więc przyjmuję roz-

mowy na słuchawkach. Przy używaniu takich bezprzewodowych zawsze zastanawiało mnie, 

przez co teraz poleci dźwięk – głośnik w telefonie czy może ustrojstwo na mojej głowie. 

Jestem prawie przekonany, że w iOS nie ma reguły. Raz odebrałem połączenie i przełączy-

łem je na głośnik, bo akurat nie chciałem używać słuchawek. Po zakończonej rozmowie 

momentalnie zadzwoniłem do drugiej osoby. Jakież było moje zaskoczenie, że dźwięk leci 

przez słuchawki. Pogadałem więc chwilę przez słuchawki, rozłączyłem się i wykonałem trzeci 

telefon. Tym razem dźwięk leciał przez głośnik. 

Po drugie stabilność i prędkość. Chodząc po warszawskiej Arkadii (wiecznie zatłoczone 

centrum handlowe), słyszałem wyraźne luki w przesyłanym sygnale. Niektóre nuty znikały 

z piosenek, niektóre głoski znikały z podcastów. Nigdy nie miałem podobnej sytuacji na 

przewodowych słuchawkach. Tam też nigdy nie spotkałem się z opóźnieniami w dźwięku. 

Beats Solo3 – recenzja okiem gadżeciarza
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Słuchając muzyki czy oglądając film, raczej tego nie zanotujemy, ale granie na wirtualnych 

instrumentach w GarageBand jest katorgą. Ba, nawet dźwięki klawiatury są irytująco nie-

zsynchronizowane z pacnięciami w ekran.

Po trzecie Siri. Jak już wspominałem, słuchawek nie wyłączam ani nie rozłączam z telefonem. 

Gdy ich nie używam, po prostu przełączam wyjście dźwięku na głośnik w Centrum Sterowania. 

Niestety, nie przełącza to mikrofonu używanego w Siri. Efekt jest taki, że przestałem używać 

asystentki. Jest bezużyteczna w momencie, gdy nie mam założonych słuchawek. 

Poza trzecią każda z tych sytuacji dręczy mnie bardzo sporadycznie. Przez większość 

czasu słuchawki Bluetooth są genialne. W używaniu ich jest coś bardzo futurystycznego. 

Magicznego. 

iPhone bez mini Jacka. Hot or not?
Cały ten eksperyment sprowadzała się do odpowiedzenia na pytanie: czy Apple naprawiło 

słuchawki bezprzewodowe na tyle, bym wybaczył im usunięcie mini Jacka? Częściowo tak. 

Dzięki Solo3, a może nawet bardziej Apple W1, uwierzyłem w przyszłość, jaką są słuchawki 

bez kabli. Widzę, że to może działać. Tylko wymaga trochę dopracowania. Gdy przełącza-

nie się między urządzeniami będzie działało bez szwanku, gdy opóźnienie przesyłanego 

dźwięku będzie nie do uchwycenia, gdy iOS będzie wiedział, kiedy mam na sobie słuchawki, 

a kiedy ich nie mam, wtedy tak, będę mógł powiedzieć, że nie potrzebuję kabli.  

mikeyziel

Beats Solo3 – recenzja okiem gadżeciarza
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SKULLCANDY CRUSHER VRA

PAWEŁ HAĆ

Wyznacznikiem jakości słuchawek może być to, jak precyzyjnie odwzorowują drgania strun 

skrzypiec, jak perfekcyjnie słychać na nich współbrzmienia sąsiednich tonów fortepianu. 

Można też uznać, że głównym czynnikiem decydującym o tym, czy są dobre, jest bas. Idąc 

tym tokiem rozumowania, Crusher VRA zostały wyposażone w regulator jakości brzmienia.
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Wszystkie słuchawki Skullcandy, które dotąd 

testowałem, dobrze radziły sobie z niskimi 

tonami. Nic w tym dziwnego – są kierowane do 

młodych ludzi, często odbiorców brzmień klu-

bowych. Nowe Crusher VRA są jednocześnie 

najdroższym modelem w ofercie firmy, co prze-

kłada się na świetną jakość użytych materiałów. 

Ramki nauszników są teraz metalowe, podob-

nie jak rdzeń pałąka, resztę wykonano z wyso-

kiej jakości matowego plastiku. Zastosowano też 

syntetyczną skórę wystarczająco dobrej jakości, 

by nie męczyć przy dwugodzinnym słuchaniu, 

ale też niezbyt dobrze oddychającą, co szybko 

daje o sobie znać w ciepłe dni. Nauszniki mają 

wewnątrz piankę dostosowującą się do kształtu 

głowy, dlatego też świetnie wyciszają otocze-

nie. Do ich wnętrza mieszczą się całe małżowiny 

uszne, chyba że wołają na Was Dumbo. Do ste-

rowania muzyką służą, podobnie jak w innych 

modelach Skullcandy, trzy przyciski w kształcie 

plusa, minusa i koła, na drugim nauszniku mamy 

natomiast wyłącznik, gniazdo mini Jack i micro-

USB. Powierzchnia lewego nausznika jest doty-

kowa i pozwala kontrolować natężenie basu, od 

średniego po atomowy (kto usłyszy, ten zrozu-

mie, jak trafna jest ta skala). W komplecie dosta-

jemy przewód do ładowania oraz kabel audio do 

podpięcia do przejś… znaczy się do odtwarzacza 

z gniazdem mini Jack. Na kablu mamy mały pilot 

z przyciskiem do odbierania rozmów, mikrofonem 

oraz coraz rzadziej spotykanym suwakiem głośno-

ści zamiast dwóch przycisków.

Jeśli szukacie lekkich, niewielkich słuchawek, 

które łatwo schowacie do torby, odpuśćcie sobie 

ten model. Crusher VRA to duża i ciężka konstruk-
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cja, którą można co prawda złożyć, ale nawet wtedy zajmuje dużo miejsca i sporo waży. 

Wygodne gąbki i przemyślany projekt zapobiegają zmęczeniu ich ciężarem, niemniej jed-

nak zajmują w torbie naprawdę dużo miejsca. Producent dostarcza do nich świetne, twarde 

etui, w którym zmieści się też okablowanie, z racji gabarytów bardziej nadaje się jednak do 

przechowywania słuchawek na co dzień, niż do przenoszenia ich na co dzień. Dużo lepszym 

rozwiązaniem jest noszenie ich po prostu na szyi. Pomimo sporych gabarytów słuchawki nie 

rozsuwają się bardzo szeroko, przez co osoby z dużymi głowami mogą mieć problem z ich 

dopasowaniem.

Crusher VRA to najwyższy model słuchawek tej firmy, dlatego oprócz niesamowitego basu, 

oferuje też bardzo dobre brzmienie w pozostałych pasmach. To jednak właśnie najniższe tony 

były ponownie dla producenta najważniejsze. 

Postanowili uczynić je niepowtarzalnymi, potęż-

nymi ponad wszelką miarę i rozsądek, bezsensow-

nie wręcz mocnymi, o ile słuchający sobie tego 

zażyczy. Udało się im – tymi słuchawkami można 

kruszyć ściany i roztrzaskiwać czaszki. Pozwalają mi 

odkryć niezliczone pokłady basu w tych utworach, 

w których absolutnie bym się go nie spodziewał. 

Co więcej, podbijają go do poziomu tak ogrom-

nego, że wraz z membranami zaczyna wibro-
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Słuchawki są fizycznie wprawiane 
w ruch, by spotęgować wrażenie 
nie tyle przechadzki po klubie,  
co raczej ucha przyłożonego   
do głośnika.
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wać też mózg. Z tymi wibracjami wiąże się jeden 

skromny dodatek, który doprowadza odczucie 

basu do absurdalnie wysokiego poziomu. W każ-

dym nauszniku mamy dwie membrany, jedna 

z nich odpowiada za dźwięk, druga natomiast 

za… haptykę. Słuchawki są fizycznie wprawiane 

w ruch, by spotęgować wrażenie nie tyle prze-

chadzki po klubie, ile raczej ucha przyłożonego do 

głośnika. Efekt ten można regulować równolegle 

z podbiciem niskich tonów poprzez przesuwanie 

palcem po obudowie lewego nausznika. Nie da się 

tak natomiast zmieniać głośności czy odtwarza-

nych kawałków – Skullcandy wyraźnie pokazuje, 

na czym zależy mu najbardziej. W membranach 

zastosowano ferrofluid, czyli ciecz pozwalającą 

na lepsze tłumienie drgań, a tym samym na uzy-

skanie czystszego brzmienia. Całością zarządza 

natomiast procesor przetwarzania sygnału (DSP). 

Efekt? Powalający, jeśli słuchacie typowo klubo-

wej muzyki lub rapu. Crusher VRA nie zalewają 

wszystkiego basem, nigdy nie spotkałem słucha-

wek, które pomimo tak mocnych niskich tonów, 

tak dobrze radziły sobie z jednoczesną ekspozycją 

średnich i wysokich pasm. Świetnie słuchało się 

mi w nich też rockowych ballad i lżejszych, popo-

wych brzmień, gorzej było natomiast z muzyką 

poważną, gdzie szczegółowość nie była wystar-

czająca. W niektórych kawałkach z dominującym, 

mocnym basem, przy ustawieniu najmocniejszego 

podbicia, jeden z nauszników zaczynał drgać tak 

mocno, że uderzał o ramię pałąka, wydając przy 

tym dźwięk. Słuchanie z takim podbiciem jest co 

prawda torturą dla uszu i tego, co między nimi, 

nie powinno jednak występować (wyraźnie jest to 

problem z konstrukcją mocowania, a nie samego 

nausznika).
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Mam w domu kilka par słuchawek, które oczarowują brzmieniem, wprowadzają w delikatny 

trans i koją zmysły subtelnymi dźwiękami. Crusher VRA są zupełnie inne, mogą wręcz krzyw-

dzić natężeniem basu, ustawione w odpowiedni sposób pozwalają jednak wczuć się w klu-

bowe klimaty lepiej niż którekolwiek inne słuchawki. Obok doświadczeń odsłuchowych 

grają też na zmyśle dotyku, zwielokrotniając w banalny sposób doznania dźwiękowe. Nie 

zawsze muzyka musi być idealna – czasem wystarczy, by była odtworzona z odpowiednio 

dużą mocą, której tym słuchawkom nie brakuje.

Skullcandy Crusher 
VRA             

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 4,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6

Plusy:
• doskonały, niepowtarzalny bas
• wysoka jakość brzmienia 

pozostałych tonów
• wygodna obsługa

Minusy:
• duże wymiary
• słaba wentylacja nauszników
Cena:  1299 PLN
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STEELSERIES SIBERIA 350 
CZY GODNY NASTĘPCA KLASYKI?

KAMIL DYRTKOWSKI

SteelSeries Siberia 350 – czy godny następca klasyki?

SteelSeries Siberia 350 to nowa seria znanego brandu przeznaczonego głównie dla 

graczy. Byłem niezmiernie ciekaw, czy spełni on wymagania stawiane wobec marki i czy 

oprócz graczy inni miłośnicy audio wysokiej jakości będą mieli z tego sprzętu pożytek.



Trudno jest tworzyć skomplikowane opisy na 

temat designu, dlatego też o wyglądzie napiszę 

prosto i szybko. Słuchawki mają sprawdzony, 

klasyczny kształt modelu, składający się z dwu-

częściowego pałąku i solidnych plastikowych 

wykończeń. Prosta konstrukcja ma wiele zalet 

i jest już znana konsumentom. Efektownym roz-

wiązaniem jest zastosowanie podświetlenia słu-

chawek z możliwością użycia całej palety RGB. 

Dzięki odpowiedniej budowie urządzenie umie 

dopasować się do każdego kształtu głowy, a już 

standardem jest wysuwany z lewego nausznika 

mikrofon. Jedyny minus, jaki znalazłem, to brak 

innego złącza niż USB, przez co ze słuchawek nie 

możemy korzystać na innych urządzeniach niżeli 

PC, Mac i niektóre konsole.

Mankamentem wielu słuchawek jest ich kabel, 

gdyż to on najczęściej ulega uszkodzeniom. 

Popularne są przetarcia, zniszczone obudowy 

z tkaniny bądź innego rodzaju wady. Niemniej 

jednak muszę powiedzieć, że w opisywanym 

modelu jednym z plusów jest właśnie przewód. 

Jestem nawet z niego dumny, gdyż jest zbu-

dowany z grubych elementów gumy i wygląda 

naprawdę solidnie. Mamy na nim zamontowany 

także kontroler do regulacji głośności.

Aby skorzystać z pełnego potencjału słucha-

wek, niezbędne jest pobranie darmowej aplikacji 

ENGINE. Z jej poziomu jesteśmy w stanie konfi-

gurować konkretne aspekty sprzętu – zarówno 

funkcjonalności, jak i brzmienia. Dla wszystkich 

pasjonatów jednak najważniejsza może być 

funkcja zmiany kolorów podświetlenia. Mogą oni 

tutaj puścić wodze fantazji i zmieniać ustawienia 
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do woli. Mnie najbardziej podoba się możli-

wość nieograniczonego przechodzenia z jed-

nej barwy po drugiej – jest to dosyć aktywne, 

a zarazem hipnotyzujące.

Jeśli chodzi o konfigurację dźwięku, to użytkow-

nik ma do wyboru pięć najważniejszych suwa-

ków parametrycznych. Aplikację wzbogacono 

również o siedem predefiniowanych ustawień 

dźwięku. Znajdziemy tutaj między innymi music, 

performance, voice i immersion. Aż zatęskniłem 

w tym momencie za klasycznymi ustawieniami: 

bass, rock, classic – jak widzimy, postęp! 

Testy Testy TESTY!!!
Przechodząc do konkretów. Trzeba powiedzieć, 

że produkt dysponuje bardzo dobrą i ostrą 

jakością dźwięków, co jest istotne zarówno 

podczas słuchania muzyki, jak i podczas gra-

nia w gry komputerowe. Słuchałem na nich 

każdego rodzaju muzyki – od muzyki klasycz-

nej poprzez muzykę popularną aż do rocka 

i muszę przyznać, że słuchawki spełniają moje 

oczekiwania. Jedyny mankament, jaki zauwa-

żyłem, to brak dobrej jakości niskich tonów. 

W porównaniu z innymi parametrami basy jednak trochę odstają. Myślę, że jest to jednak 

wina specyfiki urządzenia przeznaczonego głównie dla graczy.

Testowałem słuchawki w dwóch z najpopularniejszych grach świata. League of Legends oraz 

Counter Strike GO. W lidze legend słuchawki bardzo dobrze dawały sobie radę, dokładnie 

słyszałem każdy dźwięk rzucania spelli i autoataków. Dźwięki otoczenia są dokładnie i wyraź-

nie słyszane. Prawdziwą jakość jednak można odkryć przy grze w CS-a, gdyż tutaj nie tylko 

Byłem w stanie dokładnie określić jego położenie.

SteelSeries Siberia 350 – czy godny następca klasyki?
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SteelSeries      
Siberia 350             

Zalety:
•  wygodne

•  prosta instalacja urządzenia

•  intuicyjne oprogramowanie

•  solidny przewód słuchawek

•  dźwięk bardzo dobrej jakości

•  przeznaczenie zarówno dla graczy, 
jak i dla miłośników muzyki

Wady:
•  tylko złącze USB

•  poduszki nauszne nie zawsze 
dokładnie przylegają

Cena: 499 PLN

liczy się to, gdzie są wykonywane strzały, 

ale także to, żeby wiedzieć, dokąd zmie-

rza przeciwnik. Dźwięk przestrzenny 7.1 

SteelSeries Siberia 350 zdawał egzamin 

na 100%. Dokładnie widziałem, w któ-

rym kierunku biegnie przeciwnik, czy jest 

nade mną, czy obok mnie – byłem w sta-

nie dokładnie określić jego położenie. Za 

to wielki plus.

Na koniec warto dodać, że słuchawki są 

warte polecenia każdemu graczowi. Firma 

po raz kolejny udowodniła, że jest w sta-

nie stworzyć produkt wysokiej jakości 

w średnim przedziale cenowym. Mimo 

nielicznych mankamentów słuchawki 

godnie wpisują się we wspaniałą passę 

serii. Nie dziwi mnie także, dlaczego są 

polecane przez czołowych graczy świata.

SteelSeries Siberia 350 – czy godny następca klasyki?

dyr_k

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


TWELVE SOUTH 
COMPASS 2

PAWEŁ HAĆ

Pokazany wraz z iPadem 2 Smart Cover był produktem bardziej innowacyjnym niż ówczesna 

generacja tabletu. Przetrwał w niemal niezmienionej formie do dziś, wciąż też jest chętnie 

powielane przez inne firmy. Kupując Smart Cover, trzeba jednak liczyć się z tym, że pasuje tylko 

do jednego urządzenia.
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Z podstawką Twelve South jest zupełnie inaczej. Fakt, nie da się jej połączyć z tabletem na 

stałe i wykorzystać jako osłony ekranu, w kwestii ustawiania urządzenia w różnych pozy-

cjach jest jednak przynajmniej tak samo praktyczna. Compass to nie nowa konstrukcja, acz-

kolwiek to właśnie Twelve South ją opracowało. Używam drugiej, poprawionej wersji, która 

różni się przede wszystkim nowymi kolorami (dopasowanymi do kolorystyki najnowszych 

produktów Apple, aczkolwiek brakuje błyszczącego, czarnego wykończenia), wprowadzono 

też kilka ulepszeń konstrukcyjnych, ale wachlarz jej funkcji pozostał dokładnie taki sam. Jest 

teraz stabilniejsza i lżejsza, i to pomimo zastosowania w obu generacjach aluminium i gumy. 

Rozkłada się nieco szerzej, co poprawia stabilność. W komplecie z podstawką dostajemy etui 

ze ściągaczem, idealne do przenoszenia go razem z elektroniką. Twelve South wprowadziło 

więc jedynie kosmetyczne zmiany wizualne, ale znacznie poprawiło sposób, w jaki Compass 

odgrywa swoją rolę.

Podstawka ma dwie główne pozycje, w których 

może utrzymywać tablet. Pierwsza z nich umoż-

liwia ustawienie go bardziej płasko, do pisania 

lub innego zadania, w którym czynnie korzy-

stamy z urządzenia. iPad jest wtedy ustawiony 

wyżej niż w przypadku Smart Covera, a ponadto 

kąt pomiędzy ekranem a blatem jest zdecy-

dowanie większy, co poprawia komfort obser-

Twelve South Compass 2

Obawiałem się nieco o stabilność, ale 
tablet nie przemieszczał się ani nie kołysał, 
dotykowa klawiatura wymaga bowiem 
użycia dużo mniejszej siły niż fizyczna.
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wowania wyświetlacza (bo jest 

ustawiony bardziej prostopadle 

do linii wzroku), ale jednocześnie 

czyni obsługę klawiatury nieco 

mniej wygodną. Obawiałem się 

nieco o stabilność, ale tablet nie 

przemieszczał się ani nie kołysał, 

dotykowa klawiatura wymaga 

bowiem użycia dużo mniej-

szej siły niż fizyczna. Co więcej, 

pomimo zastosowania rozkłada-

nych podstawek do stabilizowa-

nia urządzenia, w ogóle z nich nie 

korzystałem, gumowe pokrycie 

zapewnia bowiem wystarczającą 

przyczepność. W tej pozycji bez 

trudu można korzystać zarówno 

z 9,7-calowego iPada, jak i jego 

mniejszej wersji. Obawiam się 

jednak, że większy Pro mógłby 

już nie być tak stabilny. Drugie 

z ustawień, czyli tryb pionowy, 

jest idealne do rozmów FaceTime 

oraz oglądania filmów, sprawdza 

się też w kuchni w połączeniu 

z aplikacją Paprika. Tu przydają 

się już dwie małe podpórki, 

które utrzymają nawet większy 

tablet oraz 12,9-calowego iPada 

Pro. Urządzenie może być przy 

tym ładowane, nawet w sytu-

acji, gdy jest ustawione w pionie, 

pomiędzy jego dolną krawę-

dzią a blatem pozostaje bowiem 

wystarczająco dużo miejsca, by 

podłączyć do niego kabel.

Twelve South Compass 2



   /   SPRZĘT   /   123Twelve South Compass 2

Compass nie jest ani ciężki, ani też nieporęczny – składa się całkiem szybko, a mieści prak-

tycznie wszędzie. Pomimo to znalazł u mnie zastosowanie w domu, gdzie towarzyszył mi 

zarówno podczas pisania, używania iPada jako drugiego ekranu, jak i podczas gotowania. 

Mogę też na nim ustawić… notes. Czy jest lepszy od Smart Covera? To, oczywiście, zależy. 

W domowych zastosowaniach sprawdza się zdecydowanie lepiej, bo ekran nie jest w żaden 

sposób narażony na zarysowania. Zabieranie go ze sobą również nie nastręcza problemów, 

ale wyjęcie z torby iPada i zrobienie podstawki z okładki Apple jest kilkukrotnie szybsze, niż 

rozstawienie Compass. Oba świetnie się uzupełniają, a głównym czynnikiem, który może 

determinować wybór, jest to, gdzie chcecie z nich korzystać.

Twelve South    
Compass 2             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
•  waży niewiele, zajmuje 

mało miejsca

•  pasuje do wielu urządzeń

•  wygląda nowocześnie i surowo

Minusy:
• rozstawienie zajmuje chwilę

Cena: około 200 PLN

pawelhac

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

Innergie MagiCable

Brak złącz w MacBooku nie przerażał mnie ani w ubiegłym roku, gdy zastąpiłem 

nim model Pro, nie przeszkadza mi też teraz. Czasem się jednak przydają, bo na 

technologiach bezprzewodowych wciąż nie zawsze można polegać.

PAWEŁ HAĆ
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Działanie bezprzewodowego przesyłania danych jest uzależnione nie tylko od 

standardów obsługiwanych przez nasze urządzenie, ale i infrastruktury siecio-

wej, która… cóż, bywa różna. Tyczy się to przede wszystkim sieci Wi-Fi, które 

łączą komputer z internetem bądź innymi lokalnymi urządzeniami, umożliwia-

jąc transfer plików czy transmisję strumieniową. Kiepska sieć lub duże zakłó-

cenia są równoważne z niemożnością przerzucenia plików czy też obejrzenia 

filmu puszczonego na telewizor przez AirPlay. Ponadto nie zawsze mamy 

taką sieć do dyspozycji, pliki trzeba więc przerzucić tradycyjnie (a MacBook 

ze swoim skromnym wachlarzem portów do takich komputerów nie należy). 

Wtedy też trzeba zacisnąć zęby i chociaż na chwilę odpuścić sobie postępowe 

rozwiązania na rzecz tych, które działają.

Działa i to doskonale adapter firmy Innergie. MagiCable występuje w trzech 

kolorach (złotym, srebrnym i szarym), ma też aluminiową obudowę przypo-

minającą fakturą MacBooki. Jest wykończona odrobinę inaczej, obła bryła ma 

też delikatnie ścięte, błyszczące krawędzie, a do komputera podłącza się ją za 

pomocą krótkiego przewodu (aczkolwiek dłuższego niż w Apple’owym adapte-

rze) w nylonowym oplocie. Sprawia przez to wrażenie znacznie solidniejszego 

i masywniejszego akcesorium niż to od Apple. Kolor dopasowano niemal ideal-

nie, ale w przypadku szarego adaptera obudowa Maka jest odrobinę jaśniejsza.

MagiCable daje dokładnie te same możliwości co adapter Apple. Po podłącze-

niu go do portu USB-C MacBooka do komputera możemy podpiąć monitor 

lub ekran (przez HDMI), ładowarkę (przez USB-C) oraz urządzenia peryferyjne 

wykorzystujące USB-A. Adapter wspiera standard USB 3.0, transfery są iden-

tyczne jak w przypadku zastosowania przejściówki USB-C do USB-A od Apple. 

HDMI również ma podobną specyfikację, obsługuje obraz w rozdzielczości 4K 

(3840 x 2160 pikseli, 30 HZ), przesyła też dźwięk. Port USB-C pozwala natomiast 

na podpięcie dołączonego do komputera zasilacza bądź innego urządzenia 

z odpowiednim złączem. Przewagą Innergie jest z pewnością cena – zamiast 

379 złotych trzeba zapłacić 299 złotych. Funkcjonalność ta sama, a koszt 

MagiCable daje dokładnie te same możliwości co adapter Apple. 

Innergie MagiCable
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o ponad 20% mniejszy. Co więcej, uważam, że przejściówka Innergie jest nawet 

lepsza za sprawą trwalszego przewodu. Fakt, wizualnie nie pasuje do reszty 

okablowania od Apple, ale mnie ten detal nie przeszkadza.

Najchętniej nie pisałbym tego 

tekstu w ogóle. Apple pokłada 

wielką nadzieję w technologiach 

bezprzewodowych, ale te nie są 

jak na razie ani niezawodne, ani 

wszechobecne. Dlatego też w ple-

caku dorobiłem się kieszonki na 

adaptery, a MagiCable niedawno 

do nich dołączył. Liczę na to, 

że za kilka lat nie będzie mi już 

potrzebny, a mój komputer wcale 

nie będzie potrzebował większej 

liczby złącz.

Najchętniej nie pisałbym tego tekstu w ogóle.

Innergie MagiCable             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 6/6

Plusy:
• wytrzyały kabel

• konkurencyjna cena…

Minusy:
•  …która wciąż nie należy 

do najniższych

Cena:  299 PLN

Sprzęt dostarczyła firma Delta

Innergie MagiCable

pawelhac

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


ZEWNĘTRZNY INTERFEJS DŹWIĘKOWY 
RESIDENT AUDIO T2

NAPOLEON BRYL

Słuchać – to jedno, ale pracować z dźwiękiem to inna rzecz. Nasze komputery, na przykład 

MBP, znakomicie sprawdzają się w pracy dźwiękowca, ale karty dźwiękowe w nich 

wbudowane już nie zawsze wystarczają. Stąd konieczność podłączania interfejsów audio, 

zewnętrznych kart dźwiękowych. Na przykład Resident Audio T2.
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Trafiła w moje ręce, a chyba bardziej w uszy, 

najmniejsza zewnętrzna karta dźwiękowa 

z Thunderbolt – Resident Audio T2. Ma dwa wej-

ścia i dwa wyjścia audio. Zewnętrzne karty, czyli 

interfejsy audio, są standardem dla tych, którzy się 

w bardziej zaawansowany sposób zajmują dźwię-

kiem, bo wbudowana karta w MBP nie zadowoli 

nawet wyrafinowanego melomana ani tym bar-

dziej zawodowca. 

Złącze Thunderbolt natomiast zadomowiło się na 

dobre w komputerach Apple, dzisiaj mamy do czy-

nienia z już drugą jego generacją, zaraz pewnie 

będzie trzecia*. Popularność zdobywało powoli. 

Urządzeń na rynku jest coraz więcej, nadal jednak 

nie jest tak popularne, jak USB 3.0. Większość star-

szych interfejsów audio korzysta ze złącza Firewire, które zostało jakiś czas temu porzucone przez 

Apple**, mniejsze i prostsze wykorzystują USB 2.0, które nie jest zbyt lubiane w branży pro audio.

T2 jest przeznaczona do domowych studiów, tak zwanych home recording. Nie tylko dla 

kompozytorów pracujących w domu, ale też dla DJ-ów czy osób profesjonalnie nagrywa-
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jących podcasty/videocasty, które chcą osiągnąć wysoką jakość dźwięku i nie potrzebują 

większej ilości wejść/wyjść. Tak, to sprzęt dla Ciebie, vlogerze!

T2 przychodzi elegancko zapakowane, w pudełku znajduje się sam interfejs, krótka instruk-

cja, ale… producent nie dostarcza kabla Thunderbolt. Samo urządzenie jest zaskakująco 

lekkie. Front, na którym znajdują się wejścia Combo XLR/TRS, przełączniki i potencjome-

try, został wykonany z plastiku imitującego szczotkowane aluminium. Nic nie trzeszczy, 

całość – mimo lekkości – sprawia wrażenie solidnej konstrukcji. Z tyłu umieszczono złącze 

Thunderbolt do podłączenia do komputera, wejście i wyjście MIDI, wyjście słuchawkowe 

TRSS 1/4 (duży Jack), dwa zbalansowane wyjścia TRS 1/4. Na przednim panelu są wspomniane 

złącza Combo XLR/TRS, pokrętła do regulacji GAIN dla każdego kanału osobno, przełącznik 

INST/LINE dla pierwszego kanału, włącznik zasilania 48 V (Phantom) wspólny dla obu kana-

łów, pokrętło regulujące mix kanałów oraz główny potencjometr głośności sumy. Wszystkie 

pokrętła są delikatnie podświetlane, co pozwala na przyjemność pracy nocą, bez konieczno-

ści rzucania dodatkowego światła na urządzenie.

Interfejs podłączamy do komputera, instalujemy sterownik ze strony producenta i możemy 

nagrywać albo słuchać. Sterownik ma skromny panel pokazujący poziom sygnałów i prze-

łącznik próbkowania. Interfejs pracuje w trybach próbkowanie 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 

96 kHz. Jest widoczny jako urządzenie audio wejścia/wyjścia, współpracuje bez problemów 

z oprogramowaniem DAW – testowałem GarageBand, Logic X i Avid Protools 12. 

Brzmienie jest pełne, porównywanie do zintegrowanych kart nie ma sensu. Oczywiście, bardzo 

dużo zależy od głośników czy monitorów studyjnych. Odsłuch robiłem na monitorach Mackie 

HR624mk2 i Resident Audio M5, które zasługują na osobną recenzję. Bez obaw o jakość miksu 

można pracować nad dźwiękiem do filmu, nagranym wywiadem czy nagrać wywiad, podcast. 

Odsłuch oddaje pełne spektrum dźwięku, to jest tyle, jak dużo pozwolą głośniki i warunki aku-
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styczne pomieszczenia (i chyba sąsiedzi…). Preampy mikrofonowe w T2 dają ładne brzmienie 

nagrywanego dźwięku, a dzięki phantomowi można podłączyć mikrofony pojemnościowe. 

Nagrywałem podłączonym do T2 shotgunem Rode NTG2 i małymi Behringereami C2 – te dru-

gie dały lekko gorszą jakość nagrania, ale to kwestia samych mikrofonów.

T2 będzie idealnym rozwiązaniem dla DJ-a czy performera, ze względu na swoją wielkość 

i wagę (a raczej niewielkie rozmiary i niewysoką wagę) oraz brak dodatkowego zasilacza. 

Sprawdzi się też w domowym studiu do nagrywania podcastów, montażu filmowego, przy 

czym oprócz obrazu jest potrzebny pełen odsłuch dźwięku. Minusem jest wyjście słuchaw-

kowe znajdujące się na tylnym panelu, jedno złącze Thunderbolt, uniemożliwiające podłą-

czenie większej ilości urządzeń w łańcuchu i brak kabla w zestawie. Jest jednak ratunek dla 

tych, którym dwa wejścia/wyjścia to za mało – można się zapoznać z niewiele większym bra-

tem testowanego interfejsu – T4. 

Przyznam, że nie chce mi się zapoznać z wieloma podcastami czy videocastami ze względu 

na niską jakość dźwięku prezentowanego materiału. Zupełnie jak w polskich filmach i seria-

lach – coś widzisz, ale niewiele słyszysz. Interfejs T2, jeśli znajdzie się w rękach profesjonal-

nych twórców internetowych, na pewno wzbogaci tę sferę i ubogaci nasze uszy.

* Tekst powstaje przed konferencją Apple zapowiedzianą na 27.10, kiedy prawdopodobnie zostaną poka-
zane nowe MBP ze złączem Thunderbolt 3.0.

** Jest przejściówka, ale to przecież przejściówka…
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Resident Audio T2             

Plusy:
•  solidne wykonanie
•  wielkość i waga, praca 

w studio/na scenie
•  niskie opoźnienia
•  porty MIDI
Minusy:
•  gniazdo słuchawkowe z tyłu obudowy
•  jeden port Thunderbolt
Dystrybutor: MusicInfo
Cena: 1068 PLN

napoleonbryl

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


PHILIPS MODA, 
CZYLI ŚWIECĄCY MONITOR
PAWEŁ OKOPIEŃ

Telewizory Philipsa uwielbiam za technologię Ambilight – diody z tyłu dają 

niepowtarzalny klimat. Teraz tę funkcję postanowiono przenieść do monitorów. Efekt 

jest bardzo ciekawy i wcale nie szczególnie kosztowny.
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Philips Moda, a właściwie Philips 275C5QHGSW/00 

(kto te nazwy seryjne wymyśla?), jest na razie 

jedynym monitorem z technologią Ambiglow 

Plus. W telewizorach Philipsa od lat stosowany 

jest Ambilight. Najpierw były to świetlówki ulo-

kowane po dwóch stronach obudowy, aktualnie 

są to kolorowe diody na 2, 3 czy 4 bokach ekranu, 

a w jednym z modeli nawet mikroprojektory. 

W Philips Moda zastosowano świecącą podstawę. 

W środku podstawy zamontowano diody oraz 

umieszczono dodatkowy panel sterujący, pozwa-

lający na ich kontrolowanie.

Ambiglow Plus w monitorze Philipsa działa 

podobnie jak Ambilight. Podstawa świeci na kolor 

dominujący na ekranie, ewentualnie możemy 

ustawić wyświetlanie kolorów w cyklu lub kon-

kretnego koloru. Możemy też tak ustawić zegar 

w monitorze, by podstawa pełniła funkcję lampki 

nocnej lub budziła nas światłem. 

Wrażenia użytkowe z Ambiglow Plus są zadawa-

lające, choć nie tak fantastyczne, jak w przypadku 

telewizorów. Tutaj jest to jeszcze bardziej jedynie 

gadżet, który jednak potrafi umilić pracę.

Sam monitor cechuje się całkiem przystępnymi 

parametrami. 60 Hz matryca AH-IPS o przekątnej 

27’’, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reak-

cji 5 ms, kontrast 1000:1, jasność 250 cd/m2, dwa 

HDMI, jedno złącze VGA i cena około 1150 złotych. 

Do tego naprawdę dobrej jakości wykonanie 

To raczej lifestyle’owy produkt.
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z ciekawym wzornictwem. To nie jest monitor dla wymagających użytkowników biuro-

wych i graczy, to raczej lifestyle’owy produkt do małego mieszkania, do domowego biura, 

a może też do recepcji w naszej firmie. Prezentuje się on bardzo dobrze i, choć na początku 

miał problemy przy współpracy z MacBookiem, finalnie udało się je opanować. Osobiście 

mam już problemy z taką rozdzielczością przy tak dużej przekątnej. FullHD powoli powinno 

odchodzić do lamusa, ale z większą rozdzielczością ten monitor kosztowałby pewnie prawie 

trzy tysiące, a nie o to tutaj chodzi.

Philips Moda to także sprzęt pokazujący, jak ciekawie działa holenderski koncern, który już 

takowym od jakiegoś czasu nie jest. Co prawda główna siedziba firmy wciąż znajduje się 

w Niderlandach, a działy badań i rozwoju są w krajach Beneluksu. Philips został jednak podzie-

lony. Kto inny odpowiada za oświetlenie, kto inny za drobne AGD, firma Gibson odpowiada za 

dział audio, telewizory to TPV, a monitory – MMD. W rzeczywistości MMD to również spółka 

w całości zależna od chińskiego TPV, ale jednocześnie działająca od niego zupełnie nieza-

Philips Moda, czyli świecący monitor
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leżnie. Mimo tego podziału poszczególne firmy 

współpracują ze sobą, jest przepływ informa-

cji, jest spójna identyfikacja wizualna i wszystko 

znajdziemy na jednej stronie internetowej. Firmie 

udało się zachować tę jedność, mimo niezależnego działania wielu podmiotów i naprawdę 

my, jako klienci, dzięki temu otrzymujemy fajne produkty, czasem zupełnie inne niż te od kon-

kurencji. Tak jest z soundbarami Fidelio, telewizorami Ambilight i teraz monitorami.

Philips Moda to nie jest monitor dla wszystkich. Istnieją tańsze urządzenia o podobnych 

parametrach oraz droższe o lepszych, lepiej sprawdzające się przy pracy. Żaden jednak nie 

jest wyposażony w funkcję Ambiglow. To sprawia, że mowa o unikalnym urządzeniu, które 

może przypaść do gustu niejednej osobie. Jeśli lubicie zabawę światłem i szukacie cieka-

wego monitora, to Moda jest dla was.

Firmie udało się zachować jedność.

paweloko

Philips Moda, czyli świecący monitor

https://twitter.com/paweloko
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BIAŁY KINDLE

PAWEŁ OKOPIEŃ

Biały Kindle

Jeśli spodziewacie się recenzji Kindle’a, to przejdźcie dalej. Jeśli jednak wciąż nie 

kupiliście e-czytnika – zostańcie. W moje ręce trafił niedawno najprostszy model Kindle 

od Amazon. Powiem Wam, że nawet jeśli uwielbiacie papier albo mało czytacie, to 

powinniście go mieć.



   /   SPRZĘT   /   136136

Po pierwsze Kindle to nie jest jakieś szczególnie 

drogie urządzenie. Bezpośrednio z niemieckiego 

sklepu Amazon można go mieć za 69 euro, czyli 

niecałe 300 złotych. Urządzenie dojdzie do nas 

w ciągu dwóch dni. Czasem zdarzają się jeszcze 

lepsze promocje. Wciąż cena ta jest porówny-

walna z jedną grą na konsolę czy jednym tanko-

waniem do pełna. To nie jest dużo – za komfort 

czytania, za możliwość przechowywania tysiąca 

książek w naszej torbie.

Kindle 8 – czy po prostu nowy Kindle – jest też 

o 11% smuklejszy od poprzedniej wersji i o 16% 

lżejszy. Da się, co prawda, odczuć, że jest mocno 

plastikowy, ale przede wszystkim jest lekki jak 

piórko. Urządzenie naprawdę nie doda wagi 

naszej codziennej torbie, niezależnie od tego, czy 

będzie to damska torebka, czy męska aktówka 

lub plecak. Nasze ulubione książki możemy mieć 

zawsze przy sobie. W końcu bateria wytrzymuje 

cztery tygodnie czytania. Co ważne, urządze-

nie jest teraz dostępne w dwóch kolorach – bia-

łym i czarnym. To kolejna zachęta do wyboru 

e-czytnika.

Dlaczego Kindle, a nie cokolwiek innego? Jest to 

pytanie porównywalne z tym, dlaczego iPhone, 

a nie telefon z Androidem. Tak, dla mnie Kindle 

jest iPhone’em wśród e-czytników. Amazon 

zadbał o świetne doświadczenia płynące z użyt-

kowania, o cały ekosystem. I tak, tak samo jak 

w przypadku iOS przeciwnicy będą wymieniać 

listę ograniczeń, ale dla nas, a przynajmniej dla 

mnie, ważne jest to, że sprzęt po prostu działa. 

Na Kindle’a szybko wyślę książki mailem, zapre-

numeruję sobie wygodnie podaną prasę, wyślę 

Biały Kindle



   /   SPRZĘT   /   137

też zapisane strony dzięki wtyczkom w przeglądarce. No i moje książki na Kindle’u będą 

zsynchronizowane z aplikacją na iPhonie, iPadzie oraz Macu. Gdziekolwiek będę, na czym-

kolwiek będę chciał czytać, zawsze otworzę w tym samym miejscu.

Kindle 8 generacji nadal nie ma podświetlania 

w standardzie, ma go wyższy model Paperwhite, 

który sam na co dzień używam. To świetna 

opcja, ponieważ pozwala czytać książki po 

ciemku, jednocześnie wciąż tak, jakbyśmy korzy-

stali z lampki nocnej. Podświetlanie e-czytni-

ków nie wali nam po oczach jak z klasycznych 

monitorów. Nowy podstawowy Kindle tej opcji 

nie ma, ale jest tani, nawet bardzo tani, jak na 

świetny sprzęt z Wi-Fi, który nie zestarzeje się 

zbyt szybko. Z powodzeniem będziecie go uży-

wać przez kolejnych pięć lat. 

Długa żywotność tego sprzętu sprawia, że warto 

po niego sięgnąć, nawet jeśli czytacie kilka ksią-

żek rocznie. Z Kindle’em będzie to łatwiejsze, 

przyjemniejsze. Jadąc na wakacje, oszczędzicie 

miejsce w bagażu. Możliwe, że obecność Kindle 

w Waszym domu sprawi, że po książki będzie-

cie sięgać częściej. Poza tym Kindle świetnie 

sprawdza się przy lekturach w obcych językach 

– dzięki wbudowanemu słownikowi.

Jestem już po buncie na papier. Miałem 

w swoim życiu okres, w którym uważałem, że 

wszystko, co cyfrowe jest lepsze – magazyny, 

notatki, książki. Dziś wiele gazet kupuję na 

papierze, doceniam ludzi notujących odręcznie 

i zdarza mi się kupować książki w różnych wer-

sjach, zwłaszcza te, które chcę mieć w domowej 

bibliotece. To nie przeszkadza mi w sięganiu 

po Kindle’a – ten jest po prostu wygodniejszy 

Biały Kindle

Długa żywotność tego sprzętu 
sprawia, że warto po niego 
sięgnąć, nawet jeśli czytacie kilka 
książek rocznie. 
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w wielu sytuacjach, idealny do większych pozycji. Jeśli dużo poruszacie się komunikacją 

zbiorową, to musicie go mieć. Jeśli jeździcie na wakacje plażować z książką – też go weźcie. 

Spędzacie wieczory z książkami – świetnie, ale spróbujcie Kindle’a. Nowa wersja zachwyca 

mnie lekkością, choć czuję, że jest dużo gorzej wykonana niż mój Paperwhite. Więcej wad 

nie znalazłem.

Życzę Wam, abyście pijali czasem whisky droższą od tego czytnika. A skoro zwykle na 

łamach iMagazine piszę o telewizorach, to powiem jeszcze jedną rzecz – nie ufam ludziom, 

których biblioteczka jest mniejsza od ich telewizora.

paweloko

https://twitter.com/paweloko


VOLVO V90 
TERAŹNIEJSZOŚĆ Z PRZYSZŁOŚCI

NORBERT CAŁA

Patrząc na iPhone’a 5S i na iPhone’a 7, widzimy, owszem, że to dwa rózne urządzenia, ale 

w zasadzie nie robią nic innego. Jeden ma może mniejszy wyświetlacz, drugi – większy, ale 

tak naprawdę różnice są subtelne. Te urządzenia dzielą od siebie cztery lata. Dokładnie tyle lat 

dzieli samochód, którym jeżdżę na co dzień i testowe Volvo V90, z którym spędziłem ostatnie 

dni wakacji. I żeby nie było: mój samochód jest tej samej lub nawet nieco wyższej klasy. 

Przepaść technologiczna dzieląca je jest jednak przeogromna. Mam wrażenie, że to właśnie 

elektronika samochodowa zmienia się w ostatnim czasie najbardziej dynamicznie. 
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Zanim przejdę do tego, co najważniejsze, czyli 

opisywania „bajerów”, kilka słów samym samo-

chodzie. Model V90 i bliźniaczy mu S90 nie miały 

bezpośredniego poprzednika. Wcześniej Volvo 

produkowało jedynie modele S80 i V80. Nowe 

modele są zbudowane na bazie płyty podłogo-

wej święcącego rekordy sprzedaży SUV-a XC90. 

Nowa linia Volvo podoba mi się niesamowicie 

i od razu po odebraniu testowego V90 sprawdzi-

łem cennik. Wszystko wyglądało obiecująco, bo 

to ogromne, 5-metrowe kombi kosztuje nieco 

ponad 180 000 złotych. Niestety, spodobał mi się 

model, w którym siedziałem, a ten kosztuje nie-

stety już nieco ponad 300 000 złotych. Nie ma co 

mówić, Volvo postarało się, aby dziennikarze mieli 

wszystko, co tylko da się do tego modelu włożyć. 
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Wypad na Hel w ostatni weekend wakacji samochodem, którego nie ma w sprzedaży i który 

porusza się na 21-calowych felgach oraz ma światła w kształcie mieczów Thora. Ciężko 

o większy ekshibicjonizm. Na każdych światłach spotykałem ludzi wpatrujących się w samo-

chód i pokazujących podniesione w górę kciuki. Trzeba to przyznać, V90 robi ogromne wra-

żenie i to nie tylko w tej najbardziej „wypasionej” wersji. Jedyne, co powinniście zamówić 

nawet do podstawowej wersji, to 21” felgi.

Mimo że Volvo od 2010 roku należy do chińskiej firmy Geely Automobile, to jednak w samo-

chodzie można znaleźć fajne szwedzkie akcenty. Flaga Szwecji wszyta w oparcie fotela lub 

wygrawerowany na zapięciu pasów bezpieczeństwa napis „Since 1959”. W 1959 roku Volvo 

jako pierwsze zastosowało pasy bezpieczeństwa, jakie znamy do dziś. 

Pod maską mojego modelu miałem silnik diesla. Dawno nie jeździłem dieslem i byłem pełen 

obaw. Ale dwulitrowa jednostka D5 Drive-E z optymalizacją Polestar ma 240 koni mecha-

nicznych i moment obrotowy 500 Nm dostępny już od nieco ponad 1500 obrotów. W mojej 

testówce był też napęd na wszystkie cztery koła oraz system launch control. Nie byłbym 

sobą, gdybym nie przetestował go na pierwszych światłach. Wystarczy wcisnąć razem 
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i przytrzymać pedał hamulca i gazu, a potem 

puścić hamulec. V90 przyśpiesza w tej wersji do 

100 na godzinę w 6,9 sekundy. To mało, ale przy-

znam szczerze, że nie robi to jakiegoś wielkiego 

wrażenia; mój samochód przyśpiesza niewiele 

szybciej, ale daje dużo większy efekt „WOW”. 

Wszystko przez to, że V90 jest bardzo elastyczne, 

a moment obrotowy jest bardzo płynny od 

samego dołu, czyli wspomnianych 1500 obrotów. 

Wciskasz pedał, a on równomiernie przyśpiesza - 

u mnie nie dzieje się nic, a potem dostajemy strzał 

w plecy. 

OK, koniec zachwytów. V90 wygląda i w mojej 

wersji jeździ super. Magia zaczyna się w środku. 

Po zajęciu miejsca w fotelu kierowcy od razy 

zauważymy dwa ekrany LCD. Jeden zastępuje 

klasyczne zegary na desce rozdzielczej, a drugi 

umieszczono na środku kokpitu. Przypomina 

trochę ekran umieszczony w Tesli, ale jest jed-

nak trochę mniejszy, ma jednak ogromną zaletę 

– jest bardzo responsywny. Wciskamy przycisk 

ekranowy i działa. Zagadkę jego nadnaturalnie 

dobrego działania może wyjaśnić to, że powstał 

przy współpracy z… Apple. Wyszło to naprawdę 

dobrze, a to ważne, bo z tego ekranu obsługu-

jemy całość ustawień samochodu: radio, klima-

tyzacje, nawigację itp. Gdyby ten ekran działał 

słabo, to kulałaby cała ergonomia samochodu. 

Muszę jednak przyznać, że używanie ekranu 

dotykowego w czasie jazdy potrafi lekko odcią-

gnąć uwagę od tego, co się dzieje na drodze. Im 

więcej jednak jeździmy danym samochodem, 

tym bardziej przyzwyczajmy się do systemu 

i z czasem nasza koncentracja na pewno wzrasta. 

Apple, oprócz współpracy przy ekranie dotyko-

Volvo V90 – teraźniejszość z przyszłości
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wym, dostarczyło także do V90 oraz S90 i XC90 

system CarPlay. O implementacji tego systemu 

w różnych samochodach, na przykład w XC90, 

pisaliśmy już dużo. Ja zaś, jako że nie lubię pisać 

źle o Apple, pominę ten wątek milczeniem. Jeśli 

miałbym jednak napisać o nim jednym słowem, 

to byłoby to „OK”, ale w dwóch słowach brzmia-

łoby to już „Nie OK”.

V90, które testowałem, było naszpikowane tech-

nologią. System kamer 360 stopni robi wrażenie 

na każdym. Samochód widać na wyświetlaczu, 

jakby latał nad nim dron, a drona nie ma. Mam to 

niby też u siebie w samochodzie, ale w V90 jest to 

jeszcze lepiej rozwiązane. Są jednak trzy systemy, 

które zrobiły na mnie przeogromne wrażenie. 

Pierwszy z nich to system audio od Bowers & 

Wilkins. W kabinie samochodu mamy aż 19 gło-

śników. W drzwiach tradycyjnie głośniki średnio 

i wysokotonowe, w bagażniku subwoofer, a na 

szczycie deski rozdzielczej dziwny, ale olśniewa-

jący wyglądem głośnik, który ma kilka zadań. Jest 

głośnikiem centralnym, ale jednocześnie wyso-

kotonowym, który ma zadanie niwelować słabą 

akustykę wnętrza. Do naszej dyspozycji mamy 

bardzo rozbudowany system kontroli dźwięku. 

Możemy sobie wybrać, na którą osobę ma być 

nakierowany dźwięk, jakiego typu muzyki słu-

chamy, a nawet zasymulować dźwięk, który 

będzie przypominał akustykę sali koncertowej 

orkiestry symfonicznej w Göteborgu. Jak wia-

domo, Taco Hemingway słabo brzmi w takich 

okolicznościach, przeszedłem więc na inne usta-

wienia. System muzyczny Bowers & Wilkins w V90 

to jeden z lepszych systemów, jakie znajdziecie 

System muzyczny Bowers & 
Wilkins w V90 to jeden z lepszych 
systemów, jakie znajdziecie 
w samochodach.
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w samochodach. Może lepszy będzie w dwa razy droższym Audi A8, ale to bez znaczenia. 

Każdy rodzaj muzyki brzmi w V90 idealnie. Najlepszy jest zaś środek i bas. Środek jest nie-

zwykle czytelny, bas głęboki, ale równocześnie nieprzeszkadzający nikomu.

Drugi z systemów, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, to system Pilot Assist. Jest to 

swoisty rodzaj adaptacyjnego tempomatu, który oprócz utrzymywania odległości od 

pojazdu przed nami, potrafi pilnować pasa ruchu. W praktyce wygląda to tak, że możemy 

na drodze ustawić sobie zadaną szybkość, a potem zająć się przeglądaniem Twittera. 

Samochód będzie robił za nas wszystko sam. I nie mówię tu o jeździe w korku, to też potrafi 

znakomicie. Mówię o podróżowaniu drogą szybkiego ruchu z prędkościami ponad 100 km/h. 

Wystarczy ustawić Pilot Assist i w zasadzie można czytać książkę lub pójść spać. Nasze Volvo 

przyśpieszy, przyhamuje i skręci całkowicie samo. Zareaguje na każde spowolnienie ruchu 

szybciej niż my. Tylko w zasadzie, bo co kilka minut jesteśmy proszeni o „Przejęcie kierowa-

nia”. Wtedy musimy chwycić kierownicę, po czym możemy ją puścić i zająć się znów książką.

Trzecim systemem, który zrobił na mnie wrażenie, jest Aplikacja Volvo on Call. Aplikacje 

pobieramy z AppStore, następnie na podstawie VIN samochodu Volvo generuje nam spe-

cjalny kod. Od tego momentu możemy sterować samochodem zdalnie niezależnie do miej-

sca, w którym on jest. Samochód może stać 200 kilometrów od nas, a my możemy otworzyć 

drzwi, zamknąć lub otworzyć szyby, możemy wreszcie odpalić zdalnie silnik, aby schłodzić 

lub ogrzać samochód. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić sobie na przy-

kład timer i spowodować, że samochód będzie nagrzany lub schłodzony w zależności od 

pory roku, kiedy do niego podejdziemy. To naprawdę świetna sprawa i ogromna frajda. 
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Zdalne odpalenie samochodu wykorzystuje 

Touch ID, przykładamy palec, a samochód sto-

jący nawet 1000 kilometrów od nas się odpala!!! 

Uwielbiam technikę. Aplikacja Volvo on Call 

pozwala także zdalnie sprawdzić, ile mamy paliwa 

w baku, jakie jest średnie spalanie lub gdzie stoi 

nasz samochód. 

Technika samochodowa niesamowicie poszła do 

przodu. Dobrze wyposażony współczesny samo-

chód nie tylko ma nawigację, ale można też nim ste-

rować za pomocą aplikacji oraz uniknie zderzenia 

w korku. Śmiem twierdzić, że tryb kierowania przez 

kierowcę za dziesięć lat będzie już tylko opcjonalny. 

norbertcala

Volvo V90 – teraźniejszość z przyszłości

http://www.twitter.com/norbertcala


CYTRYNA 
O POSMAKU KAKTUSA
JAN URBANOWICZ

Zawsze, gdy siadam przy klawiaturze, by napisać coś o francuskim aucie, to do końca nie 

wiem, jakie myśli przelać na „papier”. Samochody z kraju znad Sekwany z jednej strony potrafią 

szokować wyglądem, a z drugiej zawodzić jazdą i doświadczeniami z nią związanymi. Może 

być też na odwrót. Jak jest w przypadku Citroëna C4 Cactus?
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Wiele osób spoglądając na ten model samo-

chodu, pomyśli o Fiacie Multipla. Bez wąt-

pienia te modele rzucają się w oczy i to 

niekoniecznie w pozytywny sposób. Nie 

zdziwiłbym się, gdyby większość pytanych 

oznajmiła, że Cactus jest najbrzydszym samo-

chodem na rynku. Sam znam takie osoby. 

Osobiście tak nie uważam, bo znam brzyd-

sze, ale też nie powiem, że auto Citroëna 

zachwyca mnie swoim designem. Koncepcja 

wizualna koncernu do mnie przemawia 

w większości ich modeli, ale gdy patrzę na 

opisywany, mam wrażenie, że kogoś nieco 

poniosła fantazja. Wciąż jednak nie uważam, 

że jest to samochód brzydki, po prostu nie tra-

fia w mój gust. Na pewno jest ciekawy i cha-

rakterystyczny, dzięki czemu nie jest nudny, 

Cytryna o posmaku kaktusa
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a o to też w motoryzacji chodzi. Dlatego 

nie dziwię się, że Cactus znajduje sympaty-

ków, co widać po liczbie aut jeżdżących po 

naszych ulicach. Czy poza szokującym wyglą-

dem zewnętrznym ma on coś dla nas do 

zaoferowania?

Cóż, staram się zawsze dać autu szansę, by 

mnie do siebie przekonało. Wsiadając do 

kolejnego modelu, wierzę, że znajdzie się 

w nim coś, co mnie do niego przekona i co 

mnie oczaruje. Rzadko jest tak, że auto od 

razu sprawia, że niesamowicie się z niego 

cieszę. Jeszcze rzadziej, że nie sprawia mi 

radości. W przypadku Cactusa po 30 minu-

tach jazdy miałem ochotę z niego wysiąść 

i już nie wsiadać. Ustaliliśmy już, że wygląd 

zewnętrzny to indywidualna sprawa, nie każ-

demu musi się podobać. Co do wnętrza jest 

podobnie, ale według mnie musi być ono 

funkcjonalne. Nie będę tu pisał o uchwy-

tach na napoje (których jednak za wiele nie 

mamy), podłokietniku (jest, ale bez regu-

lacji przód/tył) czy sporej ilości miejsca na 

nogi (tego tu też nie ma za dużo, ale osoby 

do 180 centymetrów wzrostu nie będą miały 

problemów z poruszaniem się jako pasaże-

rowie). Nie wiem, na ile rzeczy, które mi nie 

Cytryna o posmaku kaktusa

Nie zdziwiłbym się, gdyby 
większość pytanych oznajmiła, 
że Cactus jest najbrzydszym 
samochodem na rynku.



pasowały, to kwestia wyposażenia, a w jakim stopniu to elementy stałe, których nie da się 

zmienić, ale część z nich przeszkadzała mi w tym samochodzie jak piasek w bucie lub kawa-

łek popcornu, który utknął między zębami i nic nie jesteście w stanie z nim zrobić. Siadamy 

bowiem za kierownicą, ustawiamy sobie odległość fotela od pedałów i chcemy dopasować 

kierownicę. Regulacja kierownicy owszem jest, ale tylko w jednej płaszczyźnie – góra/dół. 

Mnie to w ogóle nie urządza, gdyż jeśli już ma być regulacja w jednym zakresie, to zdecydo-

wanie częściej korzystam z niej w przód/tył, by dobrze dopasować kierownicę do długości 

moich rąk. Zresztą mam wrażenie, że projektanci zapomnieli o osobach niższego i średniego 

wzrostu, gdyż regulacja lusterek bocznych (kolejna ważna rzecz do ustawienia podczas 

pierwszego wsiadania do auta) nie znajduje się na bocznych drzwiach, a bardziej z przodu, 

nieco wyżej niż dźwignia otwierania maski. Również 

otwieranie szyb i przyciski do tego służące są nieco bar-

dziej wysunięte do przodu, co powoduje, że muszę ode-

rwać plecy od oparcia w celu ich dosięgnięcia podczas 

jazdy. Dodatkowo, gdy chcę opuścić szybę w całości, to 

muszę przycisk cały czas trzymać, zamiast wcisnąć go głę-

biej i dać automatowi działać. Dla niektórych to mogą być 
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drobnostki, ale sprawiły one, że już 

nie miałem frajdy z tego auta. 

Jakość wykonania wnętrza jest raczej 

typowa dla aut Citroëna, choć nie ma 

się tu raczej czym zachwycać. Plastiki 

nie trzeszczą, ale są głośnie. W kie-

szeniach w drzwiach brakowało mi 

jakiejś wyściółki z materiału (jak było 

chociażby w autach Renault), dzięki 

której na przykład wrzucone tam 

klucze nie przemieszczałyby się pod-

czas jazdy i nie hałasowałyby. Fotele? 

Dość twarde, lecz wygodne, jed-

nak bardziej do tego, by dobrze się 

w nich oglądało film, a nie pokony-

wało zakręty. Przy spokojniej jeździe 

nie było z tym jednak problemów. 

Jakość wykonania całego wnętrza 

mówi nam, że to dobre, ale jednak 

bardziej budżetowe auto – o cenie 

powiem później – nie powinniśmy 

więc wymagać od niego zbyt wiele. 

Mimo wszystko znalazły się tu takie 

rzeczy, jak automatyczne wycie-

raczki, automatyczny włącznik świa-

teł czy, w testowanej wersji Rip Curl, 

zmiana zawieszenia w zależności od 

nawierzchni, a także panoramiczny 

dach. Kamera cofania i czujniki parko-

wanie również się tutaj znajdą. To dla 

mnie auto pełne sprzeczności.

We wspomnianej wersji Rip Curl 

mamy dodatkowo kilka smaczków 

dotyczących designu. W każdym 

Cytryna o posmaku kaktusa

W mieście udało mi się osiągnąć 
średnie spalanie na poziomie 
5,5 litra/100 km, a w trasie około 
litra mniej.
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Cactusie mamy AirBump na bokach auta i na zderzakach. To specjalne wstawki 

tworzywa, które mają zapobiegać obijaniu się lakieru samochodu. Wygląd to 

oczywiście rzecz gustu, ale trzeba przyznać, że pod kątem funkcjonalności to 

niemal genialny zabieg. Zwłaszcza jeśli auto ma pełnić głównie funkcję pojazdu 

miejskiego, który musi się nie tylko wcisnąć w miejsce parkingowe, ale jeszcze 

my musimy z niego wyjść, nie uszkadzając sobie drzwi lub pojazdu obok. Citroën 

zaczął nawet wprowadzać do innych swoich modeli, na przykład C3. Rip Curl 

odznacza się również białymi obudowami lusterek bocznych, charakterystycznymi 

naklejkami w niektórych miejscach nadwozia, relingami dachowymi czy 17-calo-

wymi kołami. Bardzo spodobały mi się pomarańczowe akcenty kolorystyczne we 

wnętrzu auta, jak na przykład pasy bezpieczeństwa czy ramki wokół głośników.

Testowany egzemplarz napędzany był jednostką wysokoprężną HDI o pojemności 

1.6 i mocy 100 KM. Wyposażono go również w pięciobiegową, manualną skrzynię 

biegów. Jak jeździło mi się tym autem? Głośno. Lubię podczas jazdy wprowadzić 

silnik na nieco wyższe obroty. W Cactusie kończyło się to na tym, że w środku 

robiło się bardzo głośno i to nie w ten przyjemny, mruczący sposób. Oczywiście 

lepiej jeździć ekonomiczniej i na niższych obrotach (choć trzeba tego pilnować 

„na słuch”, bo auto nie ma obrotomierza), bo wtedy lepsze spalanie, ale od czasu 

do czasu trzeba poruszać się dynamiczniej, czy wyprzedzić kogoś na trasie. Wtedy 

lepiej pogłośnić radio. Pomimo negatywnych wrażeń akustycznych byłem bardzo 

pozytywnie zaskoczony spaleniem tego motoru. W mieście udało mi się osiągnąć 

średnie spalanie na poziomie 5,5 litra/100 km, a w trasie około litra mniej. Bardzo 

przyzwoity wynik i sądzę, że jest to niewątpliwie jeden z największych atutów 

tego auta. Ciekaw jestem, jakie osiągi posiadają motory benzynowe w koncernie 

PSA Peugeot Citroën.

Zastanawiam się, jak ocenić Citroëna C4 Cactus. Pod wieloma względami (wła-

ściwie w większości) samochód ten kompletnie mi się nie podoba. Zaczynając 

od wyglądu zewnętrznego, poprzez wnętrze i kończąc na wrażeniach z jazdy. 

Nie moja bajka. Z drugiej jednak strony, ma on w sobie coś, co sprawia, że chciał-

bym znów do niego wsiąść i sprawdzić go dokładniej. Wygląd, choć wielu uzna 

go za odpychający, umie przyciągać, przede wszystkim oryginalnością. Wnętrze 

dość surowe, ale jednak potrafi dać nam poczucie, że siedzimy w nowoczesnym 

aucie. Niskie spalanie silników wysokoprężnych na pewno skusi osoby, które poko-

nują sporo kilometrów w trasie i nie chcą wydawać na te podróże majątku. Cena? 

Cytryna o posmaku kaktusa
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Absolutną podstawę możemy mieć już za 50 000 złotych brutto. To cena jak najbardziej 

kusząca i będąca w zasięgu większości ludzi chcących nabyć nowe auto. Jednak za lepiej 

wyposażoną wersję trzeba już zapłacić nieco więcej. Przykładowo, testowana wersja Rip Curl 

kosztuje około 80 000 złotych, co dla mnie osobiście jest już kwotą sporą, biorąc pod uwagę, 

jak wiele rzeczy mi tu nie pasowało. Muszę jednak przyznać, że osoby, które szukają samo-

chodu konkurencyjnego cenowo, mającego sporo miejsca w środku, a przy tym będącego 

crossoverem w segmencie B, mogąc wybrać motor z niskim spalaniem, powinny rzucić na 

niego okiem. Oczywiście, jeśli odpowiada im stylistyka. Cactus ma coś w sobie. Musi mieć, 

między innymi dlatego, że nie odpowiada mi w nim tak wiele, a mimo wszystko potrafię 

o nim dobrze pomyśleć i chcę znów się nim przejechać.

Citroën C4 Cactus             

Plusy: 
•  stosunkowo niska cena podstawy 

•  dość bogate wyposażenie 

•  gama silników wysokoprężnych 
mających niskie spalanie 

•  AirBump idealny na 
miejskie markowanie

Minusy: 
•  wygląd, który nie każdemu 

się spodoba 

•  sporo sprzeczności 
w funkcjonalności wnętrza

Cena: od 50 000 PLN

yasiek_
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Ambitny zespół.
Niezawodne narzędzie.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE ,
aby otrzymać 10% zniżki!

https://nozbe.com/imag
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Jeśli przemieszacie się komunikacją miejską w Warszawie, 

to na pewno przyda się Wam aplikacja trambus. Dzięki niej 

będziecie mogli sprawdzić rozkład jazdy autobusów i tramwajów 

warszawskich. Oczywiście to już było w innych aplikacjach – niby 

tak, ale nie do końca. W tej aplikacji macie dostęp do danych na 

żywo. W większości pojazdów są bowiem zainstalowane nadajniki 

GPS, a aplikacja bierze dane właśnie z nich. Czyli jeśli widzimy 

w niej, że 709 zbliża się do przystanku, to on naprawdę, a nie tylko 

teoretycznie się zbliża. Aplikacja jest w fazie beta i brakuje jej na 

przykład wyznaczania trasy, ale i tak jest bardzo użyteczna. 

Cena: 0,00 EUR               Pobierz

TRAMBUS

Centrum informacyjne Lasów Państwowych wydało bardzo fajną 

i przydatną, szczególnie dla rodziców, aplikację. Każdy jesienny 

spacer po lesie z dzieckiem wiąże się z pytaniem: „Czyj to liść?”. 

Do tej pory w większości przypadków odpowiedź z mojej strony 

była strzałem. Teraz dzięki tej aplikacji będziecie mogli się wykazać. 

Aplikacja zadaje nam kilka pytań na temat liścia, który widzimy, 

a na koniec pokazuje drzewo i jego nazwę. Działa to bezbłędnie. 

W aplikacji mamy też ogromną bazę wiedzy o drzewach, ich 

owocach, o ich wykorzystywaniu. Z tą aplikacją spacer po lesie 

będzie dużo ciekawszy. 

Cena: 0,00 EUR           Pobierz

CZYJ TO LIŚĆ?

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/trambus-beta-odjazdy-komunikacji/id1123040770?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/czyj-to-lisc/id1154891282?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Facebook wciąż szuka nowych kierunków rozwoju. Powstanie 

Workplace to na pewno efektu sukcesu konkurencyjnego 

narzędzia, czyli Slacka – komunikatora do pracy w firmach 

lub zespołach. Workplace jest w sumie niczym innym 

niż Facebookiem, w którym nie mamy znajomych, tylko 

współpracowników, z którymi możemy rozmawiać w grupach, 

dzielić się informacjami, prowadzić wideo transmisje. Przewagą 

nad Slackiem ma być możliwość komunikacji między firmami, to 

będzie mogło być naprawdę użyteczne. Drugą przewagą ma być 

zdecydowanie niższa cena. Slack w wersji darmowej ma sporo 

ograniczeń, a płatny jest drogi. Płatny Workplace zaczyna się od 

dolara miesięcznie za użytkownika.

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

WORKPLACE BY FACEBOOK

Może się to wydawać trywialne, ale wielokrotnie miałem w różnych 

obcych miastach problem ze znalezieniem publicznej toalety. 

TripToilet to taki TripAdvisor, ale właśnie tylko z toaletami. Wystarczy 

uruchomić aplikację, a ta pokaże najbliższe publicznie dostępne 

toalety. Zobaczymy informację, gdzie się znajduje ta toaleta (hotel, 

pub, dworzec itp.), czy jest płatna i jeśli tak, to ile, jaki ma standard, 

czy jest dostępna dla osób niepełnosprawnych itd. Jeśli zalogujemy 

się do aplikacji, będziemy mogli dodawać także nowe publiczne 

toalety. Warto mieć tą appkę gdzieś w folderze Podróże, bo nie 

wiadomo, kiedy może się przydać. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

TRIPTOILET

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/workplace-by-facebook/id944921229?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/triptoilet/id955308759?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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Ostatnim razem pokazywałem Wam, jak można wykorzystywać NAS-y firmy QNAP do 

zarządzania filmami. Teraz czas na zdjęcia.

W czasach, gdy niemal każdy ma pod ręką przyzwoity aparat wbudowany w smartfona, 

robienie zdjęć należy już do tak normalnych czynności, jak dzwonienie czy SMS-owanie. 

Oczywiście jedni fotografują okazjonalnie, gdy inni – niemal cały czas. Nie zapominajmy 

również o osobach, które do fotografii nadal korzystają z profesjonalnego sprzętu. Cechą 

wspólną obu grup jest ograniczona pojemność do przechowywania zrobionych zdjęć. 

W takiej sytuacji dobrze jest mieć miejsce, gdzie można by zgrać fotografie. Może to być 

komputer, ale wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest NAS.

Firma QNAP ma specjalnie do tego celu przygotowaną aplikację. Tak jak w przypadku Video 

Station do obsługi filmów, tak Photo Station odpowiedzialne jest za zarządzanie zdjęciami. 

QNAP I ZARZĄDZANIE 
ZDJĘCIAMI
MACIEJ SKRZYPCZAK
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Aplikacja ta jest dostępna z poziomu przeglądarkowego systemu QNAP QTS, co pozwala na 

korzystanie z niej bez względu na to, w jaki system operacyjny są wyposażone nasze urzą-

dzenia w domu.

Podstawową funkcjonalnością Photo Station jest oczywiście wgrywanie zdjęć. Można to zro-

bić na dwa główne sposoby. Po pierwsze – ręcznie, czyli wskazując zdjęcia na przykład na 

naszym komputerze i przesyłając je do jakiegoś folderu na NAS-ie. Drugim sposobem jest 

wgrywanie automatyczne. Jeśli na przykład podłączymy aparat do przedniego portu USB, 

zarówno zdjęcia, jak i filmy zostaną automatycznie zaimportowane na dysk sieciowy. Z kolei 

osoby, które robią zdjęcia za pomocą swoich smartfonów, mogą skorzystać z opcji automa-

tycznego importu fotografii z poziomu aplikacji Qfile. Dzięki temu nasze zdjęcia będą od 

razu przesyłane do QNAP-a, a my nie będziemy musieli się martwić w chwilach, gdy na urzą-

dzeniu mobilnym zacznie brakować wolnego miejsca, żeby usunąć stare fotki.

Możliwości Photo Station nie kończą się oczywiście na importowaniu zdjęć. Możemy je gru-

pować w albumy – ręcznie utworzone lub inteligentne. Szczególnie ciekawe są te ostatnie. 

Pozwalają na przykład utworzyć album, w którym znajdą się zdjęcia robione tego samego 

dnia, ale w ciągu kilku lat. Coś na wzór facebookowych wspomnień. Poza tym albumy inteli-

gentne mogą wyświetlać zdjęcia z danego okresu, zdjęcia oznaczone jakimś słowem kluczo-

wym lub po prostu losowe fotki.

Utworzone w Photo Station albumy można udostępniać. Na przykład tworząc publiczny 

album, wyświetlimy go na ekranie logowania do naszego NAS-a. Link do albumu można 

QNAP i zarządzanie zdjęciami
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przesłać na media społecznościowe, na przykład Facebooka czy Twittera. Adresem URL 

podzielimy się również drogą mailową, co umożliwi nam pełną kontrolę nad tym, do kogo 

galeria dotrze.

Kiedy nasze zdjęcia znajdują się już w Photo Station, są uporządkowane, to kolejnym kro-

kiem będzie zapewne chęć obejrzenia pokazu slajdów. Aplikacja pozwala uruchomić go 

bardzo szybko. W widoku zdjęć możemy na przykład włączyć pokaz bez wcześniejszej konfi-

guracji, aby ten rozpoczął się po chwili. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić 

ustawienia. Te sprowadzają się do trzech opcji: rodzaj przejścia slajdów, muzyka w tle oraz 

czas przejścia między kolejnymi zdjęciami. W zupełności starcza to, by szybko dostosować 

wszystko pod swoje potrzeby i cieszyć się pokazem fotografii.

Pokaz slajdów możemy wyświetlić na komputerze lub na urządzeniach mobilnych. Nic nie 

stoi jednak na przeszkodzie, żeby uruchomić go również na telewizorze. Photo Station ma 

wbudowaną opcję strumieniowania do urządzeń multimedialnych – może to być zarówno 

Apple TV, jak i inne, na przykład Raspberry Pi z zainstalowaną dystrybucją Kodi. Dzięki temu 

nawet modele QNAP bez wbudowanego portu HDMI mogą bez problemu pełnić funkcję 

domowego centrum zdjęć.

Urządzenia firmy QNAP mają naprawdę wiele zastosowań. Doskonale nadają się nie tylko do 

wyświetlania filmów, ale także zdjęć dzięki aplikacji Photo Station.

mcskrzypczak

QNAP i zarządzanie zdjęciami

http://www.twitter.com/mcskrzypczak


https://www.etsy.com/ie/shop/TomaszSzykulski?ref=hdr_shop_menu


BOHEMIAN KILLING

Jak daleko posuniesz się, aby oczyścić się z zarzutu morderstwa? Czy będziesz kłamać, czy 

jednak przyznasz się do winy? Czy postarasz się wrobić kogoś innego, czy może będziesz 

udawać niepoczytalnego?

KRZYSZTOF MORAWSKI

   /   GRY   /   Bohemian Killing 160160
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Całkiem niedawno w moje ręce wpadła ciekawa, choć nie pozbawiona wad, gra 

autorstwa Marcina Makaja – „Bohemian Killing”. Gra, w której wcielamy się w rolę... 

mordercy starającego się podważyć dowody i zeznania świadków. 

Idea gry wydała mi się niezwykle intrygująca. Można wręcz powiedzieć, że jest ona 

ciekawym eksperymentem testującym naszą osobowość. Trochę jak gra „This War 

of Mine”. Zwłaszcza że jej autor, Marcin Makaj, zna się na… prawie. Jako magister 

ekonomii i student ostatniego roku prawa potrafił nadać grze pewną nutkę reali-

zmu, której próżno szukać w niektórych zdecydowanie bardziej kasowych tytułach. 

https://www.youtube.com/watch?v=GLBAdutF0H8
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Dodatkowo na uznanie zasługuje fakt, że swoją grę zrealizował praktycznie sam, a do podło-

żenia głosu głównemu bohaterowi udało mu się namówić Stéphane’a Cornicarda (znanego 

głównie z drugoplanowych ról w filmach takich, jak „Szeregowiec Ryan” czy „Spectre”). 

Akcja Bohemian Killing toczy się na dwóch płaszczyznach.  Po krótkim intro (widzimy w nim 

morderstwo) przenosimy się do sądu, gdzie nasz bohater, Alfred Ethon, zastaje zaznajo-

miony z oskarżeniem oraz dowodami, które ma przeciwko niemu oskarżyciel. Gdy Ethon 

rozpoczyna swoją obronę, zostajemy przeniesieni do przeszłości, a więc do wydarzeń bez-

pośrednio poprzedzających morderstwo. 

Co ciekawe, w grze nie tworzymy tej historii, tylko kłamiemy o tym, co się już wydarzyło, 

a gra dostosuje się do naszych decyzji. Każde kłamstwo może zmienić wyrok na lepszy lub 

gorszy. 

Sama akcja gry toczy się w dziewiętnastowiecznym Paryżu w steampunkowym klimacie... 

duży plus! Odkrywając kolejne lokacje, będziemy wchodzić w interakcje ze świadkami oraz 

znajdować nowe dowody. Kiedy sędzia ma wątpliwości, gra zostaje wstrzymana (ekran 

robi się czarno-biały) i słyszymy jego pytania. Postać sędziego pojawia się wówczas obok 

naszego bohatera i prowadzi z nim dialog, dopytując o dokładniejsze wyjaśnienia. Efekt ten 

jest bardzo fajny i przypomina nam o tym, że główna akcja gry to tylko opowieść. 

Jest jednak pewien minus. Otóż nasz bohater ma tendencję do mówienia WSZYSTKIEGO. 

Omawia każdy napotkany poster, mówi dokładnie, co robił krok po kroku, ile czasu coś 

zajęło... Wszystko to sprawia wrażenie starannie przygotowanej linii obrony, a nie zeznań 



niewinnego człowieka. Jest to jed-

nak detal, który nie przeszkadza nam 

zbytnio w rozgrywce.

Wracając jednak do gry. Wiedząc, 

że morderstwo zostało popełnione 

przez naszego bohatera i znając 

dowody, musimy tak pokierować 

naszymi poczynaniami (zeznaniami), 

aby pojawić się w danym miejscu 

w porze, w której widzieli nas tam 

świadkowie. To zdecydowanie uwia-

rygodni nasze zeznanie i pomoże 

nam w podważeniu ich wersji. 

Dla przykładu: jeśli ktoś widział 

nas w korytarzu o godzinie 10:00, 

w zakrwawionej koszuli, możemy 

pójść do pobliskiego baru, by dostać 

niezłego łupnia od lokalnych twar-

dzieli i zeznać, że faktycznie przecho-

dziliśmy o tej godzinie korytarzem 
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danej kamienicy i widzieliśmy tam świadka X, ale krew, którą widział, nie była 

krwią ofiary, tylko naszą. 

Co ciekawe, gra przewiduje też wiele alternatywnych zakończeń – w zależności 

od naszych zeznań i zachęca nas do kolejnych rozgrywek, w celu poznania ich 

wszystkich. 

O ile jednak fabuła gry i sam pomysł są bardzo udane i ciekawe, o tyle do kwestii 

wykonania gry mam kilka uwag. Pierwszą rzeczą jest mechanika rozgrywki, która 

potrafi czasami zirytować nas licznymi ograniczeniami i niedociągnięciami. 

Wydaje mi się, że ograniczeniem dla twórcy był zarówno sam pomysł (choć cie-

kawy), jak i fakt, że całość starał się wykonać samodzielnie. Bądź co bądź, jak 

już powiedziałem, nie tworzymy historii, a jedynie kłamiemy o niej, starając się 

zmienić wyrok. To znaczy, że zakończenie gry jest prawie zawsze takie samo, 

a my musimy jedynie mozolnie testować różne warianty w celu odkrycia (może) 
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wyimek

nowego rodzaju wyroku. Gra nie pozostawia nam 

też pełnej swobody poruszania się, co z kolei 

dodatkowo potęguje efekt liniowości. 

Nie mogę też nie wspomnieć o okazyjnym „wysy-

paniu” się gry. Choć to akurat może być spo-

wodowane faktem, że testowałem ją zaraz po 

uaktualnieniu systemu i mogło wynikać z niedo-

stosowania platformy Steam. Trudno powiedzieć, 

ale w połączeniu z długimi okresami wczytywania 

się plansz i faktem, że grę należy ręcznie zapisy-

wać, potrafiło mi to dość skutecznie popsuć frajdę 

z testowania tego tytułu. 

O ile też samo morderstwo i dowody, które 

musimy zdobyć, by podważyć zeznania świadków, 

są bardzo fajnie dopracowane, o tyle postać głów-

nego bohatera jest niestety bardzo płytka i po 

prostu wkurzająca. Jego ciągłe przechwałki (jest 

podobno bardzo zdolnym inżynierem) oraz upo-

rczywe próbowanie zrobienia głupka z sędziego 

i każdego, kto zeznaje przeciwko niemu, jest 

wręcz irytujące... do jasnej cholery! Sam bym 

go wsadził za to za kratki! Ale może i to też była 

z góry przemyślana taktyka obronna? 

Summa summarum gra jest na pewno bardzo ory-

ginalna, ciekawa i według mnie warta polecenia. 

Choć, jak wspomniałem na samym początku, nie 

jest pozbawiona wad. Cena (niespełna 50 zło-

tych) też nie jest wygórowana. Mówimy tu prze-

cież o grze na komputer – nie telefon. Sama gra 

dostępna jest zarówno na komputerach Mac, 

Windows, jak i Linux. No i kupując ją, wspieramy 

polskiego developera, a nie zagraniczną korporację. 

Bohemian Killing             

• Design: 4/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 4/6
Minimalne wymagania:
• System operacyjny: Mac OS X 10.8.5 
• Procesor: Intel Core i5 1.7 
• Pamięć: 4 GB RAM 
• Karta graficzna: Radeon HD 7500G/

Intel HD Graphics 3000 
• Miejsce na dysku: 7 GB dostępnej przestrzeni
Plusy: 
• świetny i odważny pomysł, jak 

na grę przygodową
• aż 9 różnych zakończeń zachęca 

do wielokrotnego przejścia
• dziewiętnastowieczny Paryż 

w steampunkowym klimacie :)
• dobry voice-acting
Minusy:
• mechanika rozgrywki o pewnych 

ograniczeniach i liniowości
• grafika i animacje są OK, ale tylko OK 
• płytkość głównego bohatera
Cena: 9,99 GBP
Link do sklepu
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http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://store.steampowered.com/app/492220/
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TIPS&TRICKS 
MACIEJ SKRZYPCZAK

KILKA ZAAWANSOWANYCH ZASTOSOWAŃ SIRI W MACOS

Siri to długo wyczekiwana nowość w macOS. Wraz z nadejściem Sierry asystentka głosowa Apple 

w końcu zagościła na naszych komputerach. Możemy z niej korzystać praktycznie w ten sam sposób 

jak na urządzeniach z iOS. Siri dla macOS posiada jednak kilka przydatnych komend, które pomogą 

nam w szybszym wykonaniu pewnych czynności.

Tryb „Nie przeszkadzać”
Powiadomienia, choć czasem pozwolą 

zaoszczędzić czas, często po prostu prze-

szkadzają. Normalnie, aby je wyciszyć, 

musimy otworzyć Centrum powiadomień, 

przewinąć okno na górę i tam uruchomić 

suwakiem tryb „Nie przeszkadzać”. Czynność 

tę można zlecić Siri jedną komendą:

Do not disturb

Aby z kolei przywrócić ogłaszanie powiadomień, musimy posłużyć się komendą:

Turn off do not disturb

Wyciszanie dźwięku
Co prawda Maki można szybko wyciszyć za pomocą specjalnego przyci-

sku na klawiaturze, ale w sytuacji, gdy akurat nie jesteśmy przy komputerze, 

pomocna będzie Siri. Oto, co trzeba jej powiedzieć:

Tips&Tricks 
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Mute volume
Lub po prostu:

Mute

Siri może też zwiększyć lub zmniej-

szyć poziom dźwięku następującymi 

poleceniami:

Increase volume
I analogicznie:

Decrease volume

Wolne miejsce na dysku
Siri w macOS jest również w stanie podać 

nam, ile wolnego miejsca pozostało nam na 

dysku. Wystarczy ją poprosić:

How much free space do I have on my Mac

Pozostałe miejsce to zresztą nie wszystko, 

o czym może poinformować nas Siri:

• How fast is my Mac – zadając to pytanie, dowiemy się, jaki mamy procesor,

• How much battery left on my Mac – pokaże aktualny stan baterii,

• How much memory does my Mac has – pokaże, ile mamy pamięci RAM.

Wysyłanie Tweetów
Podobnie jak w iOS, również Siri na macOS 

pozwala na wysyłanie Tweetów poprzez ich 

dyktowanie. Wystarczy poprzedzić treść sło-

wem Tweet, na przykład:

Tweet macOS Siri test

Taką wiadomość możemy następnie wysłać 

(poleceniem Send), wysłuchać (Review), anu-

lować (Cancel) lub zmienić (Change).

Tips&Tricks 
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NAMIASTKA „HEY SIRI” NA MACOS

Najwygodniejszym dla mnie sposobem wywoływania Siri na iPhonie jest aktywowanie jej hasłem 

Hey Siri. Niestety, opcji tej na razie brakuje na macOS. Istnieje jednak sposób, który będzie imitował 

wspomnianą funkcję.

Najpierw jednak musimy zmienić skrót klawiszowy (domyślnie jest to Fn+Spacja), 

który wywołuje Siri. W tym celu uruchamiamy Preferencje systemowe i przechodzimy 

do Siri. Tam, z listy Skrót klawiszowy wybieramy Dostosuj… i następnie tworzymy własny 

skrót. W moim przypadku są to klawisze Ctrl+Alt+Spacja.

Pozostajemy w aplikacji Preferencje systemowe, ale tym razem przenosimy się do 

ustawień Dostępności. Na liście z lewej odszukujemy Dyktowanie i ustawiamy jego 

frazę kluczową dyktowania na słowo Hej.

Tips&Tricks 
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mcskrzypczak

Zapisujemy zmiany przyciskiem Gotowe. Teraz możemy już wyłączyć Preferencje systemowe 

i przetestować, czy wszystko działa. Wystarczy, że powiemy:

Hej Siri

A po chwili pojawi się okienko asystentki gotowe do nasłuchiwania.

Warto zauważyć, że ta metoda nie do końca działa jak natywne rozwiązanie na iOS. Główną 

różnicą jest prędkość. Kiedy powiemy „Hey Siri”, minie kilka sekund, nim załączy się Siri. Poza 

tym musimy odczekać, aż pojawi się okno nasłuchiwania, by przekazać Siri dalsze instrukcje.

Powyżej znajduje się przycisk Polecenia dyktowania…. Wybieramy go. W oknie, które 

się wysunie, zaznaczamy opcję Włącz polecenia zaawansowane, a następnie doda-

jemy własne przyciskiem plus. Polecenie ustawiamy według wzoru:

• Gdy powiem: Siri,

• Gdy używam: Dowolny program,

• Wykonaj: tu z listy wybieramy Naciśnij skrót klawiszowy…, gdzie wciskamy kombi-

nację wywołującą Siri. Czyli w moim przypadku będzie to Ctrl+Alt+Spacja

Tips&Tricks 

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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Zamknij wszystkie karty
Karty w Safari można zamykać na kilka różnych sposobów. 

Przykładowo w trybie poziomym można klikać te małe ikonki 

„x” przy danej karcie, podobnie jak w Safari na macOS. Można 

też wcisnąć przycisk w dolnym prawym rogu w trybie pio-

nowym i pojedynczo tam wciskać „iksy”. Można też karty 

„wyrzucać” gestem w lewo lub prawo. Jeśli jednak chcemy 

zamknąć wszystkie równocześnie, to najłatwiej jest przy-

trzymać przycisk w dolnym prawym rogu – te dwa kwa-

draty otwierające listę kart – i poczekać aż pojawi się napis 

„Zamknij X kart”. Jest tam też opcja dodania nowej. Prosto, 

szybko i przyjemnie.

Przywracanie niedawno zamkniętych kart
Jeśli przypadkiem zamknęliście nie tę kartę, którą chcie-

liście, to można ją łatwo przywrócić.

W widoku kart, do którego przechodzi się dolnym pra-

wym przyciskiem z dwoma kwadratami, o którym wspo-

minałem wcześniej, wystarczy przytrzymać przycisk 

„+” – pojawi się okno z listą adresów, które niedawno 

zostały zamknięte.

Safari w iOS 10 - sztuczki

SAFARI W iOS 10 - SZTUCZKI
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iOS 10 ma w sobie ukrytych mnóstwo funkcji, do których można się dostać albo za pomocą 

3D Touch, albo poprzez długie przytrzymanie danej ikony lub napisu. Safari ma takich ukrytych 

smaczków mnóstwo, a to bardzo popularna aplikacja, warto więc je poznać.
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Wash & Go
Jeśli w schowku mamy zapisany jakiś adres www, 

na przykład go skądś przekopiujemy, to, zamiast kli-

kać pasek adresu w Safari, po czym wklejać zapisany 

adres i zatwierdzać operację, można to zrobić pro-

ściej. Wystarczy przytrzymać pole adresu przez chwilę, 

a pojawi się opcja „Paste & Go” (oraz opcja skopiowa-

nia istniejącego adresu strony www), po której kliknię-

ciu od razu ładuje się strona ze schowka.

Wymuszenie trybu desktopowego
Niektóre strony www, które nie są responsywne, ła-

dują się w trybie mobilnym. Zazwyczaj mają przed-

rostek „m.” – dobrym przykładem tutaj może być 

m.facebook.com lub mobile.twitter.
com. Strony główne, w tym przypadku facebook.com 

i twitter.com, automatycznie przekierowują nas na ich 

zoptymalizowane odpowiedniki. Niestety, te wersje są 

często pozbawione niektórych funkcji, linków czy moż-

liwości. Można wtedy „zgłosić” potrzebę otworzenia 

strony pełnej – niestety od jej twórcy zależy, czy ona 

nas posłucha, czy nie. Aby to zrobić, należy przytrzy-

mać przez chwilę ikonkę do przeładowania strony – tę 

zakręconą strzałkę po prawej stronie od paska adresu. Pojawi się opcja „Re-

quest desktop site”, którą należy wcisnąć (oraz „Reload without Content 

Blockers”, która przeładowuje stronę bez zainstalowanych adblocków). Po-

prawnie zakodowana strona powinna się automatycznie przeładować do 

wersji desktopowej, ale Twitter i Facebook odmawiają. Rozwiązaniem jest 

wejście w pasek adresu i ponowne wpisanie adresu „nie mobilnego”, czyli 

facebook.com lub twitter.com, aby nie miały przedrostka m. 

lub mobile..
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Znajdź na stronie
Wiele osób nie wie, że po załadowaniu strony www w Safari 

można ją przeszukać pod kątem wybranego słowa. Można to 

zrobić na dwa sposoby. Pierwszy wymaga wciśnięcia ikony 

do współdzielenia się, na środku dolnego paska (kwadrat ze 

strzałką skierowaną do góry), która wywoła dwa rzędy ikon. 

Rząd niższy, z ikonami czarnobiałymi, zawiera rozszerzenia oraz 

wbudowaną funkcję „Znajdź na stronie/Find on page”. Jeśli jej 

nie ma, należy przewinąć listę tych ikon w lewo, wybrać „Więcej” 

i dodać ją. Druga metoda jest prostsza – wystarczy w pasek 

adresu wpisać szukane słowo lub frazę, a pod wynikami wyszu-

kiwania pojawi się sekcja „Na tej stronie/On this Page” z wyni-

kami wyszukiwania – wystarczy wybrać jeden z nich.

Historia danej karty
Jeśli w ramach jednej karty otwieraliśmy wiele stron i klikali-

śmy wiele linków, to strzałki na dolnym pasku umożliwiają nam 

poruszanie się wstecz lub do przodu. Jeśli jednak przytrzyma-

my ikonę wstecz, to pojawi się lista wszystkich stron, które od-

wiedziliśmy w tej karcie. Wystarczy kliknąć którąkolwiek, aby 

przejść do niej bezpośrednio.

Szybkie dodawanie strony do zakładek, Listy 
Czytelni i Linków Współdzielonych
Na głównym ekranie Safari jest jeszcze ikona przypominają-

ca otwartą książkę, za pomocą której można dostać się do histo-

rii i innych funkcji. Ale można ją też przytrzymać dłużej, aby wywo-

łać listę trzech opcji dotyczących otwartej i aktywnej strony www 

– dodać do zakładek, do Reading List (nienawidzę nazwy „Lista 

Czytelnia”) oraz do Linków Współdzielonych.

morid1n

Safari w iOS 10 - sztuczki

http://www.twitter.com/morid1n
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SPOSÓB NA… TANI HOMEKIT
MACIEJ NOWAKOWSKI

HomeKit został zapowiedziany przez Apple na WWDC w czerwcu 2014 roku. Zadaniem 

tej technologii jest wprowadzenie wspólnego języka do komunikacji między sprzętem 

Apple’a a akcesoriami z kategorii tak zwanego inteligentnego domu. Na prezentacji 

przedstawiono listę kilkunastu partnerów, których produkty wkrótce miały trafić na rynek.

Liczyłem wtedy, że szybko przyłączą się do tego inni producenci i w niedługim czasie zasy-

pią  rynek akcesoriami zgodnymi z tym standardem. Niestety, premiera iOS 8 nie przyniosła 

praktycznie ani jednego kompatybilnego urządzenia. Trudno powiedzieć, czy wina leżała po 

stronie Apple’a, czy producentów akcesoriów.

Przez ostatnie lata na rynku pojawiło się jednak dużo świetnych produktów bez wsparcia dla 

tej technologii. Do ich obsługi konieczna jest instalacja specjalnych aplikacji. W przypadku, 

gdy korzystamy ze sprzętu wielu marek, to sterowanie nie jest ani szybkie, ani wygodne. 

HomeKit umożliwia kontrolę urządzeń natywnie z iOSa. Nie ma konieczności doinstalowy-

wania żadnych wspomagających aplikacji. Ważną funkcją jest możliwość grupowania akce-

soriów w tak zwane sceny. Pozwalają one na to, by pojedynczym kliknięciem lub komendą 

głosową Siri jednocześnie zmienić stany wielu przyłączonych urządzeń. W taki sposób jest 

możliwe szybkie przygotowanie pokoju do seansu filmowego. Aktywacja sceny ustawi wła-

ściwą temperaturę, zamknie rolety okienne, załączy odpowiednie oświetlenie i jednocześnie 

uruchomi w kuchni czajnik, w którym zostanie zagotowana woda na herbatę. Sceny mogą 

być uruchamiane ręcznie, ale także wyzwalane przez predefiniowane automatyzacje.

Niektóre firmy wprowadzają do sprzedaży proste urządzenia, tak zwane „mostki”, które po 

wpięciu do sieci LAN dodają obsługę HomeKita do wyprodukowanych przez nich akceso-

riów. Dobry przykład daje Philips – wymieniając jeden element zestawu, komunikacja za 

pośrednictwem tej technologii zaczyna działać ze wszystkimi produkty z linii Hue, które 

mamy. Niestety, większość firm nie przewiduje takich rozwiązań ani aktualizacji do dotych-

czas sprzedawanych akcesoriów. W takim przypadku konieczna staje się ich wymiana na 

nowsze generacje. Kolejną kwestią jest cena akcesoriów wspierających HomeKita. Produkty 
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z tą funkcją są obecnie traktowane jako premium, 

kosztują więc znacznie więcej od „zwykłych” 

dotychczasowych smart rozwiązań.

Tutaj jednak za sprawą społeczności OpenSource 

pojawia się ciekawa alternatywa – projekt 

Homebridge. Jest to implementacja serwera 

akcesoriów HomeKit. Realizuje podobną funk-

cję jak przystawka Philipsa – za sprawą pluginów 

staje się on pośrednikiem pomiędzy HomeKitem 

a przeróżnymi akcesoriami czy skryptami 

systemowymi.

Homebridge’a można zainstalować właściwie na 

każdym komputerze. Musi jednak być on cały 

czas włączony, dlatego uważam, że odpowiednim 

urządzeniem do tego celu jest Raspberry Pi. Ten 

prosty mikrokomputer charakteryzuje się bardzo 

niskim poborem energii wynoszącym około 2W, 

a przy tym można uruchomić na nim Linuksa. 

Jego trzecią generacje wyposażoną w Wi-Fi 

i Bluetooth LE można kupić za niecałe 200 złotych. 

Za cały zestaw składający się z karty pamięci, zasi-

lacza microUSB oraz plastikowej obudowy powin-

niśmy zapłacić nie więcej niż 300 złotych. Koszt 

ten jest zbliżony do ceny pojedynczego akceso-

rium ze wsparciem dla HomeKita.

W ramach testów tego rozwiązania wykona-

łem już trzy instalacje. W moim domu udało się 

wprowadzić obsługę HomeKita dla kilku gniaz-

dek TP-Linka HS100, HS110 oraz Orvibo S20, do 

którego samodzielnie przygotowałem plugin. 

W instalacji Norberta znalazła się obsługa sprzętu 

Belkin Wemo, termostatu Nest, stacji pogodowej 

Netatmo, a nawet odkurzacza Roomba. Natomiast 

Sposób na… tani HomeKit



   /   PORADY   /   176

u Jaśka Homebridge jak na razie zarządza 

gniazdkami i żarówkami Belkin Wemo, a także 

gniazdkiem marki Fritz.

Lista pluginów do Homebridge’a wspierających 

różne akcesoria, platformy i technologie liczy 

obecnie ponad 300 pozycji i stale się powiększa. 

Większość z nich została opublikowana w mena-

dżerze pakietów NPM i można wyszukać je na 

stronie npmjs.com pod hasłem „homebridge”.

Jeśli macie lub nabyliście Raspberry Pi, to poni-

żej przygotowałem instrukcję instalacji. Aby 

zaoszczędzić Wam wklepywania kilkudziesię-

ciu komend, instalacja Homebridge’a odbędzie 

się dzięki prostemu skryptowi instalacyjnemu. 

Napisałem także konfigurator, za pomocą któ-

rego będziecie w stanie zainstalować i urucho-

mić podstawowe przykładowe pluginy, obecnie 

do Belkin Wemo, TP-Link i Orvibo.

UWAGA! Do instalacji i konfiguracji niezbędna 

jest podstawa znajomość pracy z systemami 

Linux, a przede wszystkim umiejętność korzy-

stania z Terminala. Jeśli zatem nie jesteś zaawan-

sowanym użytkownikiem, to poszukaj osoby, 

która będzie Cię w stanie wesprzeć w razie 

problemów.

Instalacja Homebridge’a na 
Raspberry Pi
Najpierw należy sformatować kartę pamięci jako 

„FAT32”. Jeśli użyta karta pamięci jest nowa, to 

powinna być właściwie sformatowana; wówczas 

ten krok można pominąć.

Sposób na… tani HomeKit
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Następnie z oficjalnej strony Raspberry Pi należy pobrać paczkę ZIP z instalatorem 

„NOOBS”, dla zaoszczędzenia czasu może być to wersja „Lite” – w której przypadku system 

Raspbian jest pobierany w trakcie instalacji. Wszystkie wypakowane pliki z paczki instalatora 

należy skopiować na kartę pamięci, a następnie umieścić ją w Raspberry Pi.

Zanim podłączy się zasilanie, należy podłączyć przewód sieciowy. Dodatkowo na czas 

instalacji będzie potrzebny podgląd na ekranie podłączonym przez HDMI oraz mysz lub 

klawiatura USB. Niedługo po podłączeniu zasilania na ekranie zostanie wyświetlone okno 

instalatora.

Na tym etapie jest możliwość wybrania dystrybucji do zainstalowania. Jeśli nie zamierza 

się wykorzystywać Raspberry Pi do innych zadań niż Homebridge, to polecam wybranie 

dystrybucji „Raspbian Lite”. Od zalecanej przez autorów pierwszej pozycji na liście różni się 

ona tym, że w tym przypadku nie będzie instalowane środowisko graficzne. Zaoszczędzi to 

zbędnego obciążenia procesora, co ma szczególne znaczenie, jeśli korzystamy z wcześniej-

szych generacji Raspberry Pi. Pobieranie i jednoczesna instalacja samego systemu powinny 

zająć około kilkunastu minut.

Po ponownym uruchomieniu należy połączyć się do Raspberry Pi z komputera przy użyciu 

klienta SSH. Na Windowsie możesz skorzystać z programu PuTTY, na macOS wystarczy uru-

chomić Terminal i wydać polecenie:

ssh pi@raspberrypi.local

W razie problemów z połączeniem zamiast nazwy domenowej raspberrypi.local można sko-

rzystać z adresu IP. Zostanie on wyświetlony na ekranie przyłączonym do Raspberry Pi po 

uruchomieniu. Warto jest ustatecznić ten adres w DHCP na routerze, aby urządzenie zawsze 

otrzymywało ten sam adres.

Domyślnym użytkownikiem po instalacji jest pi, a hasłem raspberry. Hasło to warto zmienić 

natychmiast po pierwszym zalogowaniu, korzystając z komendy passwd.

Do instalacji i wstępnej konfiguracji przygotowałem prosty skrypt instalacyjny, który można 

pobrać z mojego repozytorium na GitHubie. Najpierw należy w tym celu zainstalować do 

tego klienta Git, wykonując komendę:

sudo apt-get install -y git

Sposób na… tani HomeKit

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
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Następnie, aby pobrać i uruchomić skrypt instalacyjny z mojego repozytorium, należy 

wykonać:

git clone https://github.com/macnow/homebridge-raspbian-
-installer.git

Moje skrypty instalacyjne zostaną pobrane do katalogu homebridge-raspbian-installer.

Należy do niego przejść i uruchomić skrypt instalacyjny, wykonując poniższe polecenia:

cd homebridge-raspbian-installer
./install.sh

Po zakończonej instalacji zostanie uruchomiony konfigurator, w którym można przejść do 

instalacji przykładowych pluginów, edycji głównego pliku konfiguracyjnego, a także wyko-

nać restart Homebridge’a po wprowadzeniu zmian konfiguracyjnych.

Aby uruchomić konfigurator po ponownym zalogowaniu wystarczyć przejść do katalogu 

i uruchomić go skrypt configure.sh:

cd homebridge-raspbian-installer
./configure.sh

Instalacja predefiniowanych pluginów z konfiguratora powoduje dodanie właściwych sekcji 

do pliku konfiguracyjnego /var/homebridge/config.json. Jednak wiele z dodatkowych plu-

ginów wymaga dodatkowej ręcznej konfiguracji, jak chociażby dane do logowania do API 

w przypadku pluginów Nesta czy NetAtmo.

Doinstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego pluginu wykonuje się poza utworzonym 

przeze mnie konfiguratorem komendą:

sudo npm install -g homebridge-plugin

gdzie w miejscu homebridge-plugin, należy podać nazwę pakietu z pluginem.

Postaram się stopniowo rozbudowywać ten konfigurator, aby obsługiwał jak najwięcej 

popularnych pluginów. Informacje odnośnie do jego aktualizacji będzie można znaleźć 

w moim repozytorium na GitHubie.

Sposób na… tani HomeKit

macnow

https://github.com/macnow/homebridge-raspbian-installer
https://github.com/macnow/homebridge-raspbian-installer 
https://twitter.com/macnow
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Innowatorzy. O tym, jak grupa hakerów, geniuszy i geeków... 

INNOWATORZY. 
O TYM, JAK GRUPA HAKERÓW, GENIUSZY 
I GEEKÓW WYWOŁAŁA CYFROWĄ REWOLUCJĘ.
WALTER ISAACSON

KINGA OCHENDOWSKA

Wystarczyłoby napisać: Walter Isaacson i na tym zakończyć recenzję. Jaka 

może być bowiem większa rekomendacja niż samo nazwisko autora? Wiemy 

już doskonale, że jeśli Isaacson zajmuje się tematem, to robi to kompleksowo, 

dokładnie i pokazuje, jaką wartość ma kunszt pisarski i wieloletnie doświad-

czenie w opracowywaniu rozbudowanych materiałów. Mogliśmy się o tym 
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przekonać przy okazji biografii Steve’a Jobsa – ani wcześniej, ani później nie 

pojawiła się żadna lepiej przygotowana pozycja na temat życia i pracy założy-

ciela Apple. Jednak tym razem Isaacson sięga dużo głębiej w odmęty historii 

cyfryzacji i próbuje przybliżyć nam świat, o którego istnieniu niewiele wiemy. 

Wszyscy oczywiście znamy część nazwisk, które odcisnęły swoje piętno na 

elektronicznej erze – Packard, Gates, Jobs, Page – to ludzie, o których słyszymy 

przy różnych okazjach. Ale kim jest Ada hrabina Lovelace i jaką rolę odegrała 

w tworzeniu dzisiejszej, cyfrowej rzeczywistości? Co zrobiła Grace Hopper? 

Jakie znaczenie miał esej „Jak możemy myśleć” Vannevara Busha? I w końcu: 

komu przypisać zasługi związane ze stworzeniem naszego komputerowego 

świata? Czy można wskazać ojca, matkę, twórcę lub jednego geniusza, któ-

remu należy się cała gloria i chwała?

Książka Waltera Isaacsona to opowieść o współpracy. Współpracy na prze-

strzeni kilkudziesięciu lat, współpracy ponad podziałami, współpracy inter-

dyscyplinarnej. To pozycja, która opowie nam niezwykłą historię naukowej 

inspiracji – tam gdzie jeden kończył, drugi zaczynał, dokładał swoją cegiełkę 

– ideę, rozwiązanie lub pytanie i przekazywał dalej, przyczyniając się tym 

samym do rozwoju myśli technologicznej. To ważne, bo przywykliśmy myśleć, 

że twórcami elektronicznej osi czasu są tylko inżynierowie, startupowi geniu-

sze pokroju Steve’a Jobsa lub wielkie firmy wdrażające już gotowe rozwiąza-

nia. Isaacson pokazuje nam jednak wyraźnie, że zanim rozwiązanie zaistnieje 

na rynku, najpierw musi pojawić się pomysł, idea, która rozpali wyobraźnię nie 

tylko inżynierów, ale i filozofów czy socjologów. Nie tylko praktycy w laborato-

riach przykładają rękę do rewolucji technologicznych. Swój udział, zazwyczaj 

zapomniany i pomijany przez media, mają również, a może przede wszyst-

kim, teoretycy – ludzie, w których umysłach pojawia się futurystyczny obraz. 

Ci, którzy śnią i marzą o rozwiązaniach, które w praktyce wprowadzą dopiero 

kolejne pokolenia.

Trudno oprzeć się wrażeniu, pomimo formy i budowy książki, że jest to opo-

wieść prawie osobista. Może to po prostu naturalny sposób komunikacji 

Isaacsona, trudno mi to zweryfikować, ale książkę czyta się tak, jakby pro-

wadziło się rozmowę z dobrym przyjacielem, który odznacza się szeroką 

i rozbudowaną wiedzą na temat, którego dyskusja dotyczy.  Osobiście, lubię 

odkrywać nowe informacje. Lubię ten moment, gdy pojawia się wow-factor 
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– zdumienie, ekscytacja i zupełnie prosta radość z tego, że dowiedziałam się 

czegoś w interesującym mnie temacie. Ta pozycja pełna jest takich zdumień 

i czytelniczych radości. Nie ma w sobie nic suchego i czysto faktograficznego. 

Każde wydarzenie prowadzące do wspomnianej w tytule cyfrowej rewolu-

cji ma swoją otoczkę, okoliczności i konsekwencje. Postacie są żywe i ludzkie, 

procesy zrozumiałe a położenie nacisku na interakcję i współpracę sprawia, 

że otrzymujemy kompletny obraz procesu i potwierdzenie, że o ile rewolu-

cja może sprowadzić się do jednego momentu zapisanego w historii, to tak 

naprawdę jest procesem, w którym kamienie milowe są nie tylko namacalnymi 

wynalazkami, ale również ludźmi, pomysłami, marzeniami i ideami, które inspi-

rują geniuszy w różnych dziedzinach. Już na wstępie, przyglądając się zamiesz-

czonej na początku osi czasu, zaczynamy rozumieć, z jaką publikacją mamy do 

czynienia. Ale dopiero po lekturze dowiadujemy się, jak olbrzymią, multidy-

scyplinarną i szczegółową pracę musiał wykonać autor, by stworzyć tę publi-

kację. Ze swojej perspektywy powiem, że żeby zebrać i ułożyć w fascynującą 

całość taką ilość materiału, trzeba kochać temat, który się opisuje. I tą miłość 

chyba widać. Widać też empatię, szerokie wielodrożne spojrzenie i prawdziwe 

zrozumienie dla procesów, które prowadzą do największych odkryć w historii 

ludzkości.

„Innowatorzy. O tym, jak grupa hakerów, geniuszy i geeków wywołała cyfrową 

rewolucję” to książka wciągająca, przykuwająca uwagę, której lektura daje 

dużo satysfakcji. Satysfakcja z przeczytanej pozycji jest bardzo ważna, zwłasz-

cza jeśli przy tym wzbogaca naszą wiedzę i dostarcza informacji, po które nie 

sięgnęlibyśmy sami, bo, najzwyczajniej w świecie, nie wiedzielibyśmy, gdzie 

ich szukać.

Zdecydowanie polecam, zwłaszcza na długie jesienne wieczory.

Wydawcą książki jest moje ulubione wydawnictwo – Wydawnictwo Insignis.

Wydaniu patronuje oczywiście iMagazine.

Innowatorzy. O tym, jak grupa hakerów, geniuszy i geeków... 

santee76

http://www.twitter.com/santee76


http://sarehub.pl
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Ja i ja. Takie jaja.

JA I JA. TAKIE JAJA.
KINGA OCHENDOWSKA

Mało udzielam się w mediach społecznościowych, za to bardzo dużo czytam. Można 

powiedzieć, że siedzę sobie cichutko w kąciku i obserwuję, co też ludzie w tym inter-

necie wyrabiają. Wynika to zapewne z tego, że Tata mi zawsze powtarzał: „Więcej 

myśl, a mniej mów”. Przepisało się to w mojej głowie na różne wariacje, na przykład 

taką, że zanim się odezwiesz w jakiejś sprawie, to ją najpierw dokładnie obejrzyj, 

przemyśl, zanalizuj. A dopiero potem, jeśli uznasz, że masz coś konstruktywnego do 

powiedzenia, to dorzuć swoje trzy grosze. Byle z sensem.

Mało się więc odzywam, ale przyglądam się uważnie. I wydaje mi się, że w interne-

cie pojawia się coraz więcej „ja” a coraz mniej „my”. Oczywiście ludzie współpracują 

w grupach, osiągają różne cele, ale gdy przychodzi co do czego, to nie reklamujemy 

naszego wspólnego osiągnięcia, ale swój prywatny, cząstkowy udział. Oczywiście nie 

uważam, że informowanie o swoim udziale jest złe. Pewnie, że nie jest. Ale prioryte-

tem powinien być sam produkt współdziałania, a nie nasze prywatne ego.

Wynika to chyba z tego, że istnieje jakaś presja społeczna na to, żeby mieć parcie na 

szkło. Żeby być kimś. A już najlepiej – tym kimś najważniejszym, grającym pierw-

sze skrzypce. Nikt jakoś nie zastanawia się nad tym, że gdyby wszyscy grali pierw-

sze skrzypce, to mielibyśmy orkiestrę składającą się z samych solistów. I jakby każdy 

zaczął w tym samym czasie grać swoją solówkę, to wyszłaby z tego prawdziwie kocia 

muzyka.

W internecie tej kociej muzyki całkiem sporo. Widzę masę fajnych projektów, widzę 

ludzi w nich uczestniczących, ale żeby się dowiedzieć, o co w całej sprawie chodzi, 

to muszę iść i pogrzebać w wyszukiwarce. Bo widzę, że ten narysował kropkę, a tam-

ten kreskę, ale gdzie i na czym? Tego już nikt nie powiedział. I przyznam się Wam 

szczerze, że czasami, pomimo że jakaś informacja wzbudza moje zainteresowanie, to 

Zawsze wydawało mi  się, że kiedy internet rozwinie skrzydła, to pofrunie w kierunku współpracy.
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nie mam czasu na to, żeby się w sprawę jakoś szczególnie zagłębiać. Wydaje mi się, 

że większość z nas tak ma – jesteśmy bombardowani informacjami od rana do wie-

czora i musimy je jakość priorytetyzować. Jeśli więc samym uczestnikom projektu nie 

zależy na tym, żeby go całościowo przedstawić, to mnie samej od razu mniej zależy, 

żeby się z nim zapoznać.

Tego nas nauczył współczesny internet. Albo dostajemy z grubsza gotową infor-

mację, albo nas nie interesuje. I w większości przypadków nie ma w tym nic złego 

– w sumie to tym, którzy coś wytwarzają, powinno zależeć, żeby dotrzeć z tą infor-

macją do osób zainteresowanych. Są od tego podobno ci wszyscy specjaliści, agenci 

specjalni i social media ninja, którzy doskonale wiedzą, co, jak i dlaczego. A przy-

najmniej tak piszą w swoich profilach. Tyle że w końcu nic z tego nie wynika, bo 

kampanie trzepane pod jeden szablon każdego w końcu znudzą. Nauczyliśmy się 

przecież, a przynajmniej większość z nas się nauczyła, omijać wzrokiem różne rzeczy 

– reklamy, lokowanie produktu oraz zapewnienia, że bez czegoś tam nie da się żyć. 

Albo że jest najwspanialsze na świecie. Stajemy się coraz bardziej oporni na marketin-

gowe sztuczki, za to coraz bardziej łakniemy żywych, prawdziwych ludzkich opinii. 

Oczywiście możemy się zainteresować jakimś projektem, bo uczestniczy w nim nasz 

znajomy. Lubimy znajomego, więc wchodzimy i sprawdzamy, czym się zajmuje. Albo 

nie lubimy znajomego i trochę perwersyjnie idziemy zobaczyć, czym się teraz chwali. 

Z założeniem, że to bufon i dmucha balonik, a my idziemy się utwierdzić w przekona-

niu, że tak właśnie jest. Ale rozważamy w tym momencie tylko czyjś udział w jakimś 

przedsięwzięciu, nie samo przedsięwzięcie, które jest koncertem – owszem, zagra-

nym przez różne instrumenty i wielu artystów, ale zagranym wspólnie.

Dziwi mnie trochę, dlaczego nie mamy świadomości grupowej. Duma z czegoś, co 

osiągnęliśmy wspólnie, może być tak samo wielka, jak z naszych prywatnych, indywi-

dualnych osiągnięć. Może też być dużo większa – bo przecież jedną osobą zarządzać 

dużo łatwiej, niż zsynchronizować działania całej orkiestry. W takich przypadkach 

potwierdza się powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Kiedy 

projekt jest fajny, wszyscy kładą nacisk na swój udział, kiedy upada, to „ja tam tylko 

kreskę narysowałem”. Samo dzieło zaś jest… efektem ubocznym. A słyszeliście, żeby 

ktoś oceniał przede wszystkim trębacza z trzeciego pulpitu, a nie całość doznania, 

jakim był koncert symfoniczny?

Ja i ja. Takie jaja.
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Marzą mi się czasy, kiedy ta świadomość grupowa stanie się wyznacznikiem współ-

działania w internecie. Kiedy zelżeje nieco to parcie na szkło i skrzypcowe solówki. Bo 

w grupie osiąga się lepsze i szybsze efekty pracy. I wtedy też pojawia się magia, która 

przemawia do ludzi dużo bardziej niż nachalna autopromocja. Otóż, mając świado-

mość grupową, zaczynamy mówić „My”. Nasz projekt, nasza firma, nasze osiągnięcie. 

I brzmi to dużo lepiej niż „Moja kropka i dwie kreski”. Zauważcie, że wszyscy twórcy, 

którzy odnieśli sukces, używają określenia „My”, a nie „Ja”. Nasz zespół zrobił, stwo-

rzył, rozpropagował. My wygraliśmy lub odnieśliśmy sukces. Jeśli czyjeś działanie 

wyróżnia się w zespole, to zazwyczaj zespół wyróżnia działacza. Nie zaś działacz, sam 

z siebie, proklamuje się primadonną.

Kiedyś zarzucano Steve’owi Jobsowi, że przypisuje sobie wszystkie zasługi bez 

względu na to, czy faktycznie przyłożył się do powstania jakiegoś produktu, czy też 

nie. Ale też na scenie Jobs zawsze używał sformułowania „My w Apple”. Może i był 

primadonną, ale jego udział w sukcesie firmy nie był głoszony przez niego samego. 

Weryfikowała go cała firma i wszyscy współpracownicy bez względu na to, czy go 

lubili, czy nie.

A na koniec weryfikujemy jego udział my – użytkownicy sprzętu Apple. Coraz czę-

ściej pojawiają się głosy, że od czasu jego śmierci firma nie jest już taka sama. Że 

pojawiają się drobne błędy, niewielkie niedogodności, które utrudniają życie fanom 

nadgryzionego jabłka. Sami wiecie, jakie, w końcu używacie tych sprzętów. A to nie-

stabilny system, a to drenuje się bateria, a to zegarek nie paruje się z telefonem. Niby 

jeszcze nic, ale… jakby powiało zimnym wiatrem z państw ościennych.

Zarówno sukces, jak i porażkę, grupa przyjmuje po równo. Oczywiście fajniej sukces, 

oczywiście fajniej zwycięstwo. Ale nawet porażka rozłożona na wszystkich uczestni-

ków uderza mniej niż zwalanie winy na jedną osobę.

Spróbujmy więc bardziej doceniać ludzi, z którymi pracujemy. Spróbujmy bardziej 

cenić cel i jego osiągnięcie, chwalić finalny produkt niż nasze kreski i kropki. Może się 

okazać, że dotrze on wtedy do większej rzeszy ludzi, a oni sami dostrzegą, że są tam 

fajne piksele. Nasze piksele. Nasze cegiełki.

Praca w zespole bywa trudna, ale jest warta wysiłku.

Razem można więcej, jak w rodzinie. santee76

Ja i ja. Takie jaja.

http://www.twitter.com/santee76
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ZAPLANUJ SIEBIE

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Maja Jaworowska podjęła w poprzednim numerze iMagazine temat dotyczący 

tego, jak właściwie zacząć podróżować. Wspomniała przy tej okazji, że podróże 

kosztują, schodząc nieco na ziemię w przeciwieństwie do wyświechtanych śpie-

wek trenerów motywacyjnych: „Wstań i idź! Gdzie zechcesz!”. Pierwsze zastrze-

żenie: da się. Maja o tym wie. Ja wiem. Tomek wie. Da się choćby na drugi koniec 

świata. Tylko to nie jest dla każdego – jak zaznaczyła @Jedzonelka. Dzięki za 

szczerość i konkret! Druga sprawa to budżet, który trzeba w związku z wcze-

śniejszą konkluzją zgromadzić. Maja poruszyła temat spisywania wydatków, 

podzieliła się osobistą refleksją z tym związaną oraz wspomniała o roli Michała 

Szafrańskiego (mój wywiad z nim przeczytacie w sierpniowym iMagazine). Co 

najmniej dwie kwestie mamy więc wspólne. To postać Michała i sam fakt budże-
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towania. Dziś chciałbym Cię, Drogi Czytelniku, zachęcić do kolejnego kroku na 

drodze do spełniania tych podróżniczych i nie tylko marzeń. Planowania siebie.

Cel
Większość artykułów dotyczących tej tematyki rozpoczyna się od próby odpowie-

dzi na sztampowe pytanie: „Gdzie widzisz siebie za pięć lat?”. To jedno z najgłup-

szych i kompletnie niczego niewarunkujących pytań. Serio. Zadanie komuś takiego 

pytania na rozmowie kwalifikacyjnej (dokładnie tak sformułowanego), skreśla 

w mojej ocenie potencjalnego rekrutera/pracodawcę z miejsca. Dlaczego? Są de 

facto trzy powody. Żaden człowiek nie w stanie zaplanować czegoś na dłużej niż 

rok w przód. Oczywiście można mieć cele, ale różnica pomiędzy celem a z góry 

założonym „ja idealnym” jest zasadnicza. Po drugie błędnie uczy się nas takiego 

myślenia już na etapie liceum, gdzie rzekomy wybór szkoły ma się wiązać z dal-

szym wyborem uczelni. Tak jakby osiemnastolatek wiedział, gdzie chce być nie za 

pięć, ale za więcej lat – już po skończeniu owych studiów mających zagwarantować 

idealne życie. Nie ma idealnego życia, jedynych słusznych studiów i nieomylnych 

osiemnastolatków. Po trzecie to pytanie stawia nas pod, a nie przed ścianą. Nawet 

nie widzimy, czy da się ją przeskoczyć, jest bowiem dość wysoka, a brak perspek-

tywy sprowadza ją do jednego słowa: problem. Zacznę więc od celu.

Raczej każdy widzi zasadność zapisania sobie na żółtej karteczce tego, co należy 

kupić po pracy. Niektórzy nawet nadal przypinają karteczki na lodówce. Tak, te 

analogowe […]. Podobnie jest z planowaniem nauki, zadań do wykonania czy po 

prostu z zapisywaniem pilniejszych spraw do ogarnięcia. Celem jest tutaj wykona-

nie danej czynności i zakończenie zadania. Skreślenie go z listy. No dobrze, ale jak 

zaplanować siebie i o co w tym wszystkim chodzi? Zaczęło się od jednego z odcin-

ków podcastu Michała („Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”), w którym po raz drugi 

w życiu zetknąłem się z tym pojęciem bezpośrednio. Wcześniej przewijało się ono 

u Michała Śliwińskiego (CEO Nozbe.com), który jako wielki orędownik GTD, #iPa-

dOnly oraz modelu pracy #noOffice (brak stacjonarnego/fizycznego biura firmy) 

jest z nim związany od lat. Planowanie siebie nie jest jednak czynnością, której 

skutki zaobserwujemy w perspektywie tygodni czy nawet dwóch, trzech miesięcy. 

Aby skutecznie zaplanować siebie, warto zacząć od prostej obserwacji. Siebie. To 

wszystkie te momenty, gdy zadajesz sobie gdzieś, w środku, pytanie: „Kurcze, gdzie 

ja byłem rok temu o tej porze? Ileż to się wydarzyło…”. I dalej nie ma znaczenia czy 

dobrego, czy złego. „Wydarzyło się” – ma tutaj znaczenie, można bowiem wyciągnąć 

Zaplanuj siebie

https://sliwinski.com/
https://nozbe.com/
https://sliwinski.com/noofficebook/
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z tego, co „było” wnioski i, dzięki nim, przemodelować to, co „jest”, jednocześnie 

wpływając na to, co „będzie”. Tylko taka hierarchia jest mierzalna.

Planowanie siebie powstaje na bazie wszystkich możliwych autoobserwacji oraz 

tego, co dociera do nas na nasz temat z najbliższego grona. Jeśli w tym momencie 

zapaliła Ci się w głowie lampka pt. „No przecież!” – śmiało możesz zacząć plano-

wanie. Zapytasz jeszcze raz: „Po co?”. W porządku. Ujmę to w trzech punktach. Po 

pierwsze planowanie pozwala skalować siebie. Pozwala zmieniać swoją hierarchię 

potrzeb, priorytetyzować cele, uskuteczniać metody ich realizacji lub najzwyczaj-

niej w świecie eliminować te, które w aktualnym „tu i teraz” nie są już tak ważne, 

jak były jakiś czas temu. Pamiętacie mur o nazwie „za pięć lat”? On właśnie zalewał 

betonem jakiś cel. Nawet jeśli za tym celem był inny, niższy, lecz dla nas ważniej-

szy, nie widzieliśmy go. Retrospektywa siebie pomaga eliminować ten problem. 

Po drugie: konfrontacja. Z samym sobą. Sam na sam. W czasie przeznaczonym 

wyłącznie na to. Po trzecie: rozwój. W planowaniu siebie mamy tak naprawdę tylko 

jedno zadanie. To nieustanny pozbawiony daty zakończenia samorozwój. Na każ-

dej płaszczyźnie. Planowanie daje nam coś w rodzaju kompasu, który pozwala 

dobrze odczytać mapę. Nie wskazuje jednak na niej punktu docelowego.

Sposób
Mój system planowania siebie wygląda dość prosto. W określonych przedziałach 

roku rezerwuję sobie kilka godzin, w wybranym dniu, na daną retrospektywę. 

Wówczas albo wychodzę do ulubionej knajpy, w której zamawiam ulubioną 

kawę, danie, wszystko na raz. Czasem siadam w ogrodzie. Zawsze totalnie sam 

albo wyjeżdżam za miasto, aby usiąść w oddalonym od tłumu miejscu. Higiena 

otoczenia podczas konfrontacji jest bardzo ważna. To taki dzień, którego jedno-

cześnie zawsze trochę się obawiam – ale w taki pozytywny sposób, wiedząc, że 

nawet jeśli coś poszło nie tak, to można z tego wyciągnąć wspomniane wnioski 

– a z drugiej strasznie na niego czekam. W kalendarzu nie ma prawa znaleźć się 

w tym dniu nic innego. Bez względu na wszystko, co zależy ode mnie.

Swoje cele planuję za pomocą Macierzy Eisenhowera. Uważam, że to najdo-

skonalsza metoda, jaką wymyślono i nie widzę kompletnie żadnego sensu w jej 

rozszerzaniu i kombinowaniu. Cztery ćwiartki: Ważne i pilne, Ważne i mało pilne, 

Mało ważne i pilne oraz Mało ważne i mało pilne. Dwa wektory: pilność i ważność. 

W tym można zawrzeć naprawdę wszystko.

Zaplanuj siebie

https://www.google.pl/sear
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Wnioski ze wszystkich retrospektyw, które przeprowadzam w ciągu roku, spisuję 

w specjalnych zahasłowanych notatnikach, w systemowych Notatkach. To miej-

sce święte, moje. To ślady, po których zawsze można wrócić do przeszłości, aby 

jeszcze raz odtworzyć tę scenę, w której coś jednak poszło nie tak i zrozumieć dla-

czego. Nie muszę chyba pisać, że tę samą sytuację zrozumiemy inaczej w wieku 

20, 30 i zapewne 50 lat.

W kalendarzu znajdują się więc kolejno:
• News review (NR) – w każdy piątek o godzinie 18:00 sprawdzam swój Pocket 

oraz wszelkiego rodzaju listy na później (Z wyjątkiem „Watch later” na YouTu-

be, które stanowi od trzech lat – z pomocą Apple TV – moją prywatną tele-

wizję. Codzienną.). Sprawdzam, które artykuły spośród tych odłożonych są 

faktycznie warte mojej uwagi. Po takiej selekcji zostaje tam tylko to, czemu 

faktycznie chcę poświęcić w weekend uwagę.

• Half Milestones review (HMR) – w ostatnią sobotę każdego kwartału przepro-

wadzam retrospektywę celów ogólnych, tak zwanych kamieni milowych, któ-

re założyłem na dany rok kalendarzowy. Patrzę na to, co udało się osiągnąć, na 

jakim etapie osiągnięcia konkretnych celów jestem, które chcę porzucić i dla-

czego priorytet innych warto byłoby zmienić.

• Financial review (FR) – czwarta sobota co czwartego miesiąca to dzień pod-

sumowania celów finansowych, czyli zaplanowanego rocznego budżetu. Mó-

wimy tutaj również o celach ogólnych, a nie na przykład bieżących zakupach. 

One oczywiście także tworzą budżet domowy, ale są zdecydowanie bieżącą 

częścią budżetu rocznego. Warto wówczas zastanowić się nad wynagrodze-

niem, które otrzymujemy za naszą pracę na etacie lub po prostu nad przycho-

dami. Mając taką retrospektywę w kalendarzu, często okazuje się, że łatwiej 

jest nam znaleźć i przedstawić pracodawcy powody tego, że należy nam się 

podwyżka. Na tym etapie przeprowadzam również solidne review swojego 

organizmu. Robię pełen komplet badań, analizę składu ciała. Wedle zasady: 

lepiej przeciwdziałać niż leczyć. Zdrowie jest największym z kosztów, jeśli je 

utracimy. Zawsze. Nie ma w tej kwestii wyjątków. Jest to też koszt nieprzekła-

dalny, o ile mamy trochę oleju w głowie.

• Milestones review (MR) – 1 czerwca, w Dzień (dużego) Dziecka, przeprowa-

dzam większe, półroczne podsumowanie celów ogólnych. Tutaj zazwyczaj za-

chodzi najwięcej zmian pomiędzy ćwiartkami matrycy.

Zaplanuj siebie
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• Summary Milestones (SM) – 27 grudnia jest dniem podsumowania. Nic nowo-

rocznego. Nic z tych rzeczy. To swoisty release roku. Podsumowanie pewnej 

całości. Dwunastu miesięcy, których już nie cofnę. Tutaj staję 1:1 z wytyczony-

mi celami i wiem, że te, których nie udało się zrealizować, będą musiały zostać 

przesunięte na kolejny rok lub je porzucę. Zawsze jest tego powód. Planując 

siebie, znalezienie go raczej nie powinno sprawić problemu.

• Planning Milestones (PM) – następuje tego samego dnia co SM. Dlaczego? Żeby 

nie próbować usprawiedliwiać samego siebie i przekonywać do rzeczy poten-

cjalnie zbędnych. Rok i regularne retrospektywy są wystarczające do tego, żeby 

27 grudnia znać już cele, którym chcemy się poświęcić w kolejnym roku.

• Summary Finance (SF) – dzień po SM przychodzi pora na nieco bardziej bole-

sną część. Podsumowanie rocznego budżetu. To od tego momentu zaczyna 

się tak naprawdę PF – planowanie finansów na kolejny rok.

• Planning Finance (PF) – budżet na nowy rok planuję zawsze w pierwszą so-

botę stycznia. Daję sobie specjalnie bufor pomiędzy SF a PF, ponieważ mamy 

wówczas Sylwestra, głowa musi odpocząć po całym roku, a priorytety muszą 

się poukładać. Najpierw tam, w środku mnie, a dopiero potem w tabeli. Oczy-

wiście w tym czasie nadal spisuję wydatki. Nie ponoszę także żadnych, poza 

podstawowymi, kosztów dodatkowych. Sylwester jest wliczany w budżet koń-

czącego się roku. Gdyby ktoś pytał. Nie mam na nim wiele gotówki, kart ani 

nie spędzam go w Vegas.

Czas
Planowanie siebie ma też swoje wady. Największą jest czas potrzebny na pozna-

nie siebie i cierpliwość. Ta druga jest najważniejsza. Im więcej miesięcy i lat minie, 

tym powinniśmy być w stanie zaplanować siebie lepiej. Nie ma też czegoś takiego 

jak idealny wzorzec. Mój takim nie jest. Mai też nie. Ani żadnego z Michałów. To Ty 

i tylko Ty możesz wypracować swój system retrospektyw i metodykę planowania 

siebie. Możesz, ale nie musisz.

Być może wystarczy kartka, długopis i papierowy terminarz. Może regularna roz-

mowa z ukochaną osobą. Powodów i bodźców są miliardy. Ważne, aby ich nie 

ignorować. Frajda ze spojrzenia na siebie samego w czasie jest zawsze ta sama. 

Nawet jeśli widzisz tam raczej porażki niż sukcesy, to jednak widzisz historię. Nie 

czyjąś, a swoją. To zasadnicza różnica, bo możesz ją pisać dalej.

Zaplanuj siebie

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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„ZJAZD”

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Jesień to taki czas, w którym wielu 

z nas zalicza tak zwany zjazd do 

bazy. Najczęściej na własne życzenie, 

bo to wcale nie jest przypadłość 

sezonowa. Tak samo, jak postanowienia 

noworoczne wcale noworoczne nie są, 

a grypę można złapać również w lecie. 

Ot, odkrycie! Najpierw chrypka, potem 

grypka i zwolnienie z życia – do wiosny. 

Dawniej dobowy rytm życia człowieka, 

zwłaszcza na wsiach, wyznaczała 

natura. Dziś niby nadal to robi, ale 

nazywamy ją już inaczej. Reklamą. Czy 

można więc zareklamować pozytywnie 

jesienno-zimową aurę? Spróbuję.
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N
Niewyraźna jesień
„Wyglądasz jakoś niewyraźnie. Jesteś chory? Teraz grypa panuje!” – takie stwier-

dzenia słyszę wokół siebie mniej więcej od połowy września aż do marca. 

Osiemdziesiąt procent z nich nie ma żadnej podstawy, ale przecież: „Witaminocea: 

powiedz grypie NIE!”. Pokolenie nie ma tutaj znaczenia. Użytkownicy VOD (jak ja), 

którzy nie mają od lat styczności z klasyczną telewizją, oglądają te same reklamy 

w serwisach streamingowych i na YouTube. Display adds także ma się u nas 

w kraju, niestety, nadal dobrze. Retoryka tych przekazów jest jedna: koniec lata. 

Będziesz chory. O, przepraszamy – już jesteś chory! Kup lek.

Tajemnicą nie jest, że zdolność do chłodnej oceny sytuacji jest dziś na wagę złota. 

Podobnie jak coraz częściej logiczne myślenie. Takie czasy? Może i takie, ale sami 

je sobie fundujemy. Za każdym razem, gdy godzimy się na to, aby dziecko brało 

antybiotyki na katar albo ból głowy. Za każdym razem, gdy wybieramy che-

mię zamiast naturalnego źródła witamin – czyli owoców. Tabletkę zamiast snu. 

W korporacjach widać to najlepiej. Owoce przyjeżdżają w poniedziałki i czwartki 

– około dwadzieścia pięć kilogramów. Przeróżne. Dostarczają, dosłownie, każdej 

z potrzebnych organizmowi człowieka, witamin. Około dwanaście kilogramów 

zostaje. Można je zabrać do domu, ale robią to dwie osoby na dwieście. Przecież 

owoc to nie burger albo ciastko. Owoc jest zbyt prosty. Przepraszam, gdzie się 

podziali hipsterzy?

Dopóki jakieś półtora roku temu nie zacząłem dbać o zdrowie, sezonowo żyłem 

na farmie. Farmie koncernów farmaceutycznych, które faszerowały mnie sprosz-

kowaną paszą. Nie mówię przy tym, że każdy suplement diety, witamina, baton 

energetyczny czy lek, są złe. Nie są. Wielu należy dostarczać w tej czy innej formie, 

na przykład podczas intensywnych treningów. Zły jest brak myślenia. Brak konse-

kwencji w działaniu. Postawa typu: „Chcę być fit, ale tylko w lecie i tylko na moich 

warunkach”. Od około pół roku zjadam dziennie około cztery kilogramy owoców 

i warzyw (łącznie). W różnych postaciach. Nieprzetworzonych. Nigdy nie miałem 

lepszego poziomu witamin w organizmie niż w ciągu ostatnich dwunastu mie-

sięcy. O aspekcie finansowym tych przyjemności już nie wspomnę. Kto wie, ile 

kosztuje kilogram jabłek, bananów, mango czy marchwi? Ktoś? Sprawdźcie. Warto.

Jesień i zima to wspaniały czas na hartowanie naszej odporności. Nigdy nie 

nauczysz się pływać, chodząc dookoła basenu w założonym na wszelki wypa-

„Zjazd”
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dek kole ratunkowym. Czy raczej – upadek. Owszem, nie każdy pobiegnie kilka 

kilometrów (choć polecam) o szóstej rano, przy temperaturze oscylującej wokół 

zera. Nie, spokojnie, nie nago. Jest do tego odpowiednia odzież biegowa. Czasem 

warto nie zakładać pięciu swetrów, idąc na zakupy do galerii, ponieważ za oknem 

są dwa stopnie. A: Różnica temperatury, jaką sobie wówczas serwujemy, jest jesz-

cze gorsza dla organizmu, niż jakbyśmy pobiegli tam nago. B: Średnio mnie inte-

resuje, co wypada a co nie. C: Jak wiele razy narzekałeś już tej jesieni, że trzeba 

zakładać na siebie „tyle rzeczy”? Jesień i zima to czas próby dla tego, co wypraco-

waliśmy latem. To także wyraźny znak dla naszego wewnętrznego zegara, że pora 

przestawić wskazówkę…

Wyraźna jesień
Jesienią dzień jest krótszy. Nie, to nie znaczy, że siłownie nie pracują, na dwo-

rze wprowadzana jest po osiemnastej godzina „N” (Jestem na NIE), a przyjaciele 

z pewnością nie przyjadą w odwiedziny, bo „N”. Krótszy dzień jest dla mnie szansą 

do zakasania rękawów i wzięcia się za wszystko to, na co szkoda było czasu pod-

czas upalnych, letnich dni i ciepłych wieczorów. Jak tam Wasze „półki wstydu”? 

Ile książek na nich jest 1 listopada 2016 roku? Sporo przybyło, prawda? U mnie też. 

Podobnie jak pozycji w Pocketcie, na listach Watch Later czy w trackerze zadań. 

Dokładnie w klastrze „Ważne, mało pilne” matrycy Eisenhowera.

Deszczowa i śnieżna pora roku to wyraźny znak dla organizmu nie o tym, że 

jest chory, ale że powinien bardziej o siebie zadbać. Więcej czasu na zasta-

nowienie, tyle samo na sport, mniej na szukanie wymówek. Zawsze na jesień 

robię porządki. Tylko na jesień. Wiosny na to mi szkoda. Porządki w garderobie, 

porządki w zakładkach Safari, porządki w spisie serwisów i usług sieciowych, 

z których korzystam albo raczej nie korzystam. Martwe konta to zbędne konta. 

Za duże ubrania to zbędne ubrania. Nieużywane gadżety to utopiony kapitał. 

Otaczamy się niewyobrażalną ilością tego, co zbędne. Rozejrzyjcie się dookoła.

Dla mnie jesień i zima to nie zjazd, ale prawdziwy odjazd!

Odjazd!
Kończący się właśnie rok odjeżdża w przeszłość. 

Nieubłaganie i nic z tym nie możemy zrobić już pierw-

szego stycznia, czerwca czy grudnia. To się dzieje non 

Dla mnie jesień 
i zima to nie zjazd, ale 
prawdziwy odjazd!

„Zjazd”
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stop. Wygrywa ten, kto, zamiast zastanawiać się jak zatrzymać czas, pyta siebie 

raczej: „Jak mogę swój czas poszerzyć? Jak zrobić więcej rzeczy w tym samym 

czasie?”. Nie ma za tym żadnej motywacyjnej ideologii a zdrowy rozsądek. 

Zamiast leżeć na kanapie i czytać książkę, idziesz na bieżnię i słuchasz audiobo-

oka. Zamiast słuchać reklamowej papki w hipermarkecie, podczas zakupów, włą-

czasz ANC w słuchawkach i słuchasz zaległych podcastów (kocham to!). W końcu, 

zamiast zastanawiać się, jak to beznadziejnie jest za oknem, siadasz przed komin-

kiem z kubkiem herbaty z korzennymi przyprawami i przenosisz się w świat uko-

chanej powieści, którą chciało się dokończyć od dawna.

Zjechać to można ze zjeżdżalni. To jest dopiero fun! Jesień to czas na to, aby doje-

chać z kończącym się rokiem do stacji o nazwie „Sylwester” i o 23:59 móc sobie 

powiedzieć: „Jedziemy dalej!”, a nie: „W końcu Nowy Rok”. Kalendarz i czas to tylko 

pewna umowa między ludźmi. Jedyny zjazd do bazy będzie wtedy, gdy umrzesz.

kolaczkrzysztof

„Zjazd”

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę 

sklepu Apple i konfigurować kompu-
ter w wolnych chwilach? A podczas 
pracy, kiedy szef nie patrzy?

Łapiesz się na tym, że konfiguru-
jesz różne Maki, ignorując ich cenę, 
nie będąc do końca pewnym, który 
z nich jest dla Ciebie idealną maszy-

ną? A co mówisz szefowi, który Cię 
na tym przyłapuje? Może odbiera to 
jako sugestię, że należy Ci się wyższa 
pensja?

Czy podczas rodzinnych wyjazdów 
członkowie rodziny pytają Cię, który 
Mac będzie dla nich odpowiednim 
wyborem? A może proszą o pokaza-

nie im Twojego MacBooka, aby móc 
się nim „pobawić”, jakby to była jakaś 
zabawka?

Ten poradnik może Ci pomóc ura-
tować zdrowie psychiczne, stosunki 
z teściową i szefem, i ograniczy ra-
chunki od psychologa.

Daj mu szansę.

https://geo.itunes.apple.com/pl/book/jakim-jestes-makiem/id1016020086?ls=1&mt=11&at=10lHvd&ct=iMag201508
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Gdy bateria puchnie

GDY BATERIA PUCHNIE
MAJA JAWOROWSKA

Za chwilę będzie w Twojej dłoni.
Pudełko jest świetnie wyważone. Jedną ręką chwytasz je od góry, podtrzymu-

jąc pod spodem drugą dłonią, by wysuwająca się bardzo powoli zawartość miała 

miękkie lądowanie. W końcu dwie części rozpadają się jak Związek Radziecki.

Jest. To on. Twój nowy iPhone.
Związek bez wad. Bez najmniejszej ryski. Wspólne wypady za miasto, na obiad. 

Chodzicie razem do biura, do kościoła i na zakupy. Codziennie budzi Cię delikat-

nie i nie obraża się, gdy poprosisz o jeszcze dziewięć minut. Jesteście idealnie 

dobrani i chociaż wiesz, że „tego kwiatu jest pół światu”, to jednak Twój jest wyjąt-

kowy. Obiecujecie sobie wieczność razem, rezygnujesz nawet z każdej bety, żeby 

go nie nadwerężyć. I żyjecie długo i szczęśliwie…

… do pierwszego dnia po gwarancji.

Nie mam zielonego pojęcia, jak to się do jasnej cholery dzieje. Nie rozumiem. Płacę 

za telefon kilka tysięcy złotych. Dbam o niego. Czyszczę. Noszę w obudowach, 

które ani nie są ładne, ani tanie. Nie trzymam w łazience, gdy biorę kąpiel, bo jesz-

cze by się parą wodną zachłysnął. Ładuję mądrze. I nic. Nic nie powstrzyma klą-

twy pierwszego dnia po gwarancji. W moim przypadku była to puchnąca bateria, 

podobno całkiem popularna rzecz w przypadku modelu 6. Ci, którym przytrafiła 

się podobna wada, z pewnością rozpoznają jej objawy – lekko odgięty w rogu 

ekran i charakterystyczny dźwięk podczas ściskania telefonu. Fujka. A problemy 

Wyciągasz pudełko z plastikowej torebki. Błyszczy się jak Twoje oczy na samą myśl, co 

znajdziesz w środku. Delikatnie rozcinasz folię – to nie jedna z tych klejących się, nie. Ta jest 

miła w dotyku i szybko zsuwa się z białej, twardej tektury.
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pojawiły się dokładnie po zakończeniu okresu ochronnego. Udało mi się utrzymać 

go przy życiu jeszcze przez kilka miesięcy, po czym zabiła go kropla wody, która, 

gdyby nie rozszczelnienie, po prostu spłynęłaby gładko po szkle. Tyle. RIP.

Nie wydaje Wam się, że coś przestaje grać? Jeszcze mi bardzo daleko do głosze-

nia, że Apple się kończy, moja konsternacja nie wynika jednak tylko z rozwalo-

nego telefonu. Nie chodzi tylko o klątwę pierwszego dnia po gwarancji.

Od jakiegoś czasu, podobnie jak wiele osób oddanych applowemu ekosyste-

mowi, zaczynam się po prostu niepokoić. Telefony się zacinają, wyłączają bez 

powodu. Nadal są najładniejsze na rynku, ale umówmy się: do efektu wow, jaki 

wywołała w 2010 roku „czwórka”, trochę im daleko. Każda kolejna wersja iOS 

wzbudza we mnie pewną nieufność, system przestaje być intuicyjny. Przy ostat-

niej wymianie telefonu jednym z argumentów przeciwko wyborowi modelu 7 był 

brak wejścia słuchawkowego.

Mogę się wściekać i krzyczeć na łamach magazynu, że znów chcę niezawodny 

system i niezawodny telefon. Czwórka była takim telefonem, a iOS 6 był dla mnie 

takim systemem. Wszystko, co pojawiło się później, bywało przynajmniej tak 

samo dobre, ale już w żadnej mierze nie lepsze. I ja wiem, że wszyscy się starają, 

ale to nie o to chodzi – potrzebujemy po prostu, żeby ktoś znów miał intuicję 

Jobsa. A, i żeby ktoś wreszcie wypuścił Jony’ego z białego pokoju, bo to, co ostat-

nio dzieje się z designem, momentami wygląda jak kara.

No coś tu nie gra! Ja się po prostu martwię, że moje środowisko pracy przestanie 

być przyjazne dla moich przyzwyczajeń. Kiedyś usłyszałam świetne porównanie 

Androida i iOSa: gdy kupujesz Samsunga i wyciągasz go z pudełka, możesz skon-

figurować go tak, że staje się przedłużeniem Twojej ręki. Z kolei iPhone JEST prze-

dłużeniem Twojej ręki. Jeszcze.

I na tym polega mój problem. Że nie mam alternatywy. Sądzę, że to ból, który dotyka 

w tym momencie naprawdę spory procent użytkowników iPhone’ów. Możemy sobie 

kląć i się denerwować, tupać i krzyczeć, ale wybór nadal będzie taki sam.

Dlatego już teraz myślmy ciepło o Cupertino w kontekście kolejnych dwóch lat i tego, 

czym będzie nowy iPhone. Ja mam tylko nadzieję, że po prostu będzie działał.

Gdy bateria puchnie

jedzonelka

https://twitter.com/jedzonelka
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Bogdan Popescu vs. Apple – Afera z Dash

BOGDAN POPESCU 
VS. APPLE – AFERA Z DASH

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Zamknięcie konta
Dzień wcześniej, Bogdan Popescu złożył podanie o migrację jego konta dewelo-

perskiego z indywidualnego na firmowe. Po potwierdzeniu autentyczności jego 

firmy został poinformowany, że podczas migracji nie wszystkich funkcje iTunes 

Connect będą działały. Niedługo później na jego koncie pojawiła się informacja, 

że jest „zamknięte”, a jego aplikacje zostały usunięte ze sprzedaży. Pomyślał, że to 

jest normalne. Następnego dnia, feralnego 5 października, zadzwonił do Apple, 

aby potwierdzić, że wszystko przebiega zgodnie z oczekiwaniami. W odpowie-

dzi usłyszał potwierdzenie, że migracja się udała i że „wszystko jest OK”. Kilka 

godzin później otrzymał maila zatytułowanego „Notice of Termination”, z którego 

dowiedział się, że jego konto zostało zamknięte z powodu wykrytych oszustw. 

Zadzwonił do nich ponownie, a oni poinformowali go, że nie mogą podać wię-

cej informacji. Później, z informacji zwrotnej od Apple dowiedział się, że chodzi 

o oszustwa związane z recenzjami i ocenami w App Store. Bogdan wyraźnie napi-

sał, że nigdy nie podejmował się takich praktyk.

Komentarz
Apple ma system wykrywania oszustw, którego szczegóły techniczne nie 

są znane – nie wiadomo dokładnie, jak działa ani jakie informacji wyszukuje. 

Ewidentnie konto Bogdana zostało rozpoznane podczas procesu migracji i zawie-

Znany rumuński deweloper Bogdan Popescu, stojący za bardzo popularną aplikacją Dash dla 

macOS i iOS, poinformował 5 października 2016 roku, że jego konto zostało skasowane, a jego 

programy usunięte z App Store. To czubek góry lodowej.
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szone – ktoś zapewne wcisnął odpowiedni przycisk, aby to się mogło stać, ale to 

tylko moje domysły.

W tym przypadku błąd częściowo popełniło Apple, zależnie od punktu patrze-

nia. Choć mają zapewne setki lub tysiące dokładnie takich samych oszustw, to 

powinni każde z nich rozpatrywać indywidualnie. Jak się później okazało, kontak-

towali się z deweloperem, ale nie tym, z którym myśleli.

Reakcja deweloperów i mediów
Wsparcie dla Bogdana i Dash było natychmiastowe. Cała sprawa wyglądała jak 

walka Dawida z Goliatem – mały deweloper z dwiema aplikacjami w portfolio, 

z których (rzekomo) żyje oraz największa firma na świecie. Środowisko miało pre-

tensje głównie o to, że Apple nie przedstawiło nikomu żadnych dowodów wska-

zujących na nikczemne czyny Bogdana. Na swoim koncie rzeczywiście miał tylko 

dwie aplikacje, całość więc nie „trzymała się kupy”. Linki do tweetów i wpisów 

znajdziecie na końcu tego artykułu.

Phil Schiller
Niedługo później pojawiła się pierwsza oficjalna reakcja Apple sygnowana przez Phila 

Schillera, który wysłał maila do Matthew Eisa w odpowiedzi na jego pytanie o Dash:

Hi Matthew,

Thanks for your email about this app.

I did look into this situation when I read about it today. I am told this app 

was removed due to repeated fraudulent activity.

We often terminate developer accounts for ratings and review fraud, inclu-

ding actions designed to hurt other developers. This is a responsibility that 

we take very seriously, on behalf of all of our customers and developers.

I hope that you understand the importance of protecting the App Store from 

repeated fraudulent activity.

Thank you,

Phil
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Z jego maila wynika, że „zainteresował się” sprawą, gdy dostrzegł reakcję odbior-

ców. Wyraźnie też pisze, że „został poinformowany”, dlaczego program został 

usunięty z App Store. To może być istotne później.

Apple wystosowało oficjalne oświadczenie
W poniedziałek 10 października, zaraz po weekendzie, Apple wystosowało ofi-

cjalną informację prasową na temat Dash. Widocznie sprawa była już na tyle gło-

śna, że poczuli, że muszą coś powiedzieć publicznie. Ponadto Apple ma znany, 

trochę nietypowy modus operandi – najpierw wewnętrznie sprawdzają wszystko, 

a potem dopiero publicznie się wypowiadają. To się trochę zmieniło przez ostat-

nie lata, ale niewiele.

Spośród kilku publikacji, które otrzymały pisemne oświadczenie od Toma 

Neumayra, pierwsze znalazłem na Loop Insight, należącym do Jima Dalrymple’a:

Almost 1,000 fraudulent reviews were detected across two accounts and 25 apps 

for this developer so we removed their apps and accounts from the App Store. 

Warning was given in advance of the termination and attempts were made to 

resolve the issue with the developer but they were unsuccessful. We will termi-

nate developer accounts for ratings and review fraud, including actions designed 

to hurt other developers. This is a responsibility that we take very seriously, on 

behalf of all of our customers and developers.

Istotne w tym tekście jest pierwsze zdanie, z którego wynika, że „prawie tysiąc 

fałszywych recenzji zostało wykrytych na dwóch kontach i 25 aplikacjach tego 

dewelopera, usunęliśmy więc zarówno aplikacje, jak i konta z App Store. Apple 

informuje również, że podjęło próby rozwiązania problemu z deweloperem, ale 

były nieskuteczne.

Reakcja deweloperów była ponownie głośna. Jedni zmienili całkowicie front, dru-

dzy zwracali uwagę, że gigant z Cupertino nadal nie przestawił żadnych dowo-

dów, a jedynie poinformował o faktach, które tylko on sam może zweryfikować. 

Z nieoficjalnych informacji wynika, że problem nie występował na koncie z pro-

gramem Dash, ale na drugim, na którym było ponad 20 aplikacji napisanych na 

podstawie szablonów (nie jest to dobry sposób na tworzenie software’u). Na 

Twitterze pojawiło się również kilka dowodów świadczących przeciwko temu, co 

Bogdan Popescu vs. Apple – Afera z Dash



   /   FELIETONY   /   204

mówił Bogdan Popescu, właściciel firmy Kapeli – gdzie odkryto aplikacje korzysta-

jące z tego samego „bundle ID”, z którego korzysta Dash (com.kapeli.*).

W tym oświadczeniu jest jednak jedna bardzo ważna informacja, którą większość 

komentujących przegapiła. Apple cały czas mówi o jednym deweloperze. O jed-

nej osobie. Skontaktowali się z nim, ale nie udało się dojść do porozumienia.

No ale… z kim się skontaktowali?

Bogdan odpowiada
Dzień później na swoim blogu Bogdan Popescu opublikował odpowiedź na 

oświadczenie Apple. Informuje, że był w kontakcie z Apple oraz że trzy lub cztery 

lata temu pomógł swojemu krewnemu (kuzynowi lub kuzynce – nie jest to 

jasne) założyć konto deweloperskie. Zostało opłacone z jego karty kredytowej. 

Jednocześnie przekazał mu/jej swoje stare testowe urządzenia, których już nie 

potrzebował. Ze wszystkich informacji wynika, że to właśnie konto użytkownika 

Mihaela Popescu było tym, z którym Apple prowadziło dialog.

Bogdan również poinformował, że nie był świadomy faktu, że jego konto było 

połączone z tym drugim w jakikolwiek sposób, dopóki Apple się z nim nie skon-

taktowało dwa dni po zamknięciu jego konta.

Następną część swojego wpisu poświęca Apple oraz temu, co firma zrobiła. Pisze, 

że w piątek powiedziano mu, że przywrócą mu konto, jeśli napisze wpis na blogu, 

w którym przyzna się do tego, że nie był całkowicie bez winy. Na co on im odpo-

wiedział, że nie może tego zrobić, bo nic złego nie uczynił. W sobotę natomiast 

przekazano mu, że nie mają problemu z tym, żeby napisał prawdę i jeśli to zrobi, 

to przywrócą mu konto. Tego samego dnia napisał szkic wpisu na bloga i przesłał 

go Apple do weryfikacji.

Następnym wydarzeniem było wspomniane oświadczenie od Apple, przesłane 

między innymi do Jima Dalrymple’a, które Bogdan odebrał jako oskarżenie.

Bogdan również nagrał sobotnią rozmowę telefoniczną z Apple, którą następnie 

opublikował. Rozmowę znajdziecie na blogu Kapeli pod tym linkiem, a jej pełną 

transkrypcję poniżej. Na dole swojego wpisu dodał również, że zgodnie z prośbą 
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Apple przygotował szkic wpisu i przesłał go do akceptacji, a brak kontaktu od 

tamtego momentu i oświadczenie z działu PR było szokujące.

Co więc poszło nie tak?

Transkrypcja
Apple: Are you familiar with Phil?

Bogdan Popescu: Yeah. Phil Schiller?

Apple: Exactly. So… basically, this is coming from Phil, right? And I’m working 

with Phil to come up with… you know… a way that we can make it right for you 

by reinstating your account, and it also needs to feel fair to Apple. I think the 

thing that we’re concerned about is… we don’t believe there was a mistake here, 

right? We don’t think that we made a mistake. We believe that the two accounts 

were linked and one of the accounts definitely had fraudulent activity. And so, we 

want to make sure that’s clear… and so… you know… if, um… essentially there’s 

a couple of things that we want you to try to communicate in the post. And so… 

something to the effect of… you understand the account was linked to fraudu-

lent activity and you’re working with Apple to unlink the accounts and get back 

into the program.

Bogdan Popescu: I guess even (?) my account was closed because it was linked to 

a different account that had fraudulent activities, but that account wasn’t mine.

Apple: That’s correct, right? But the accounts were linked, so… your account and 

the account with the fraudulent activity were linked, right? They used the same 

bank account, they used the same test devices. We’re you’re OK with you mentio-

ning that the accounts were linked, right? You understand that your account was 

linked to an account with fraudulent activity and you’re working with Apple to 

unlink the accounts and get back into the program.

Bogdan Popescu: OK, I’ll… I’ll think about in the… I’ll get back then.

Apple: OK. Do you want… If you want to draft something and send it, I’ll be 

happy to share it with Phil and we’ll go from there. Essentially he… he’s upset 
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about this, and he wants to make it right, both for you, and for Apple. He wants 

to make it clear that, you know… we didn’t make a mistake here. There was no, 

umm… We are confident in the investigations that we did that the accounts are 

linked. You know, there was fraud, and it wasn’t on your direct account, but it was 

on a linked account. We did provide warnings to that account and you know… 

we… we… turned them off, and our goal now is to make it right for both you and 

for Apple.

Bogdan Popescu: I… I… I don’t want to overstep my bounds, umm… my, 

umm… my thought process is that, umm… I had no control over that account, 

but even though you keep me responsible for the actions of a different account, 

and in my opinion I’m not at fault at all with this thing.

Apple: But imagine from the program… we run a... we run a program… the 

Apple Developer program, and we found that the accounts are linked. They use 

the same devices. They were enrolled with the same credit card number. These 

accounts are linked based on these facts, right? These are linked accounts. They 

share the same details.

Bogdan Popescu: Yeah, umm… why didn’t you notify me beforehand already. 

Let me know that an account that’s linked to mine is doing fraudulent activity, 

that I could do something about it. ‘Cos you said you notified the other account…

Apple: We did, yes.

Bogdan Popescu: Yeah. But you never notified my account at all and just termina-

ted it.

Apple: Because they were linked. That is correct.

Bogdan Popescu: Yeah, but… (small laugh)… I understand that you think that 

you… they were linked, but, umm… I don’t see why I should be responsible for 

the other account, even if it’s linked.
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Apple: Because they’re… they’re… we seem them as the same entity, right? If we 

have accounts that are enrolled in the program using the same credit card, they 

are the same legal entity. They are the same.

Bogdan Popescu: And you’re sure you want that… that statement to become 

public?

Apple: We’re fine with it. We have no problem… because it’s accurate, right?

Bogdan Popescu: Yeah…

Apple: The accounts were linked, and your account was linked to an account with 

fraudulent activity, right? And we’re… And honestly, that’s correct, right? Clearly, 

you understand that your account was linked to account with fraudulent activity.

Bogdan Popescu: Yeah… yeah…

Apple: That statement is accurate.

Bogdan Popescu: I helped someone start to become an Apple developer as well, 

and…

Apple: Yeah?

Bogdan Popescu: I’m taking the fall for it. And that’s pretty much what’s 

happening.

Apple: And… and…

Bogdan Popescu: But… I don’t know…

Apple: In order… but we need this… we need it to be accurate, right? And so… 

accurately stated, we believe that account was linked to an account with fraudu-

lent activity, and… and… accurately, you are working with Apple to unlink the 

accounts and to bring your account back into the program.
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Bogdan Popescu: OK. I’ll, umm… I’ll draft a post and I’ll send you to… and we’ll 

work on that.

Apple: OK. Perfect. (inaudible)… great. I mean, uh… I think… we want to work 

with you, but we want to make it clear that we didn’t make a mistake. We were 

correct when we did our investigation and we uncovered that your account was 

linked to an account with fraudulent activity. And when we say ‘linked’, we mean 

test devices, credit card, that… you know… was used to enroll the account. So 

yes, from our perspective that means our accounts are linked.

Bogdan Popescu: Yeah, I understand but… (laughs)… umm…

Apple: Yeah… No, I understand your position too. Umm… but this is the way for-

ward, and if you do want to bring your account back, we want to make sure that 

it’s clear, umm… you know… these… these… (points?)… are actually… it… its… 

you know… Three points. One, fraudulent activity. You’re working with Apple to 

unlink the accounts (call breaking up)…

Bogdan Popescu: Sorry…

Apple: … back into the program.

Bogdan Popescu: Can you repeat? You were breaking off.

Apple: Yes, so… there’s essentially three parts to it. One is that you understand 

the account was linked to an account with fraudulent activity.

Bogdan Popescu: Yep…

Apple: You’re working with Apple to unlink the accounts. You’re working with 

Apple to get back into the program. And all those three things are accurate. And 

so we want that… to make sure that’s reflected in the post.

Bogdan Popescu: OK, but I can’t admit any wrongdoing on my part.

Apple: I don’t think this dubs that. This says that you understand…
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Bogdan Popescu: Alright… OK… because…

Apple: … that your account was linked to an account with fraudulent activity. It’s 

not saying that you had fraudulent activity on your account, it’s saying that your 

account was linked to one with fraudulent activity.

Bogdan Popescu: OK, I see... because yesterday I thought you wanted me to 

write that… umm… I admit to wrongdoing and I’m working with Apple to make 

sure it doesn’t happen again.

Apple: No, we want to make sure… of course, that goes without saying. Of 

course, we don’t allow fraud on the platform and we do remove developers who 

behave fraudulently, right? And there’s many ways that this happens, but in this 

particular case I think it’s accurate to say, that your account was linked to an acco-

unt with fraudulent activity. It’s not saying that you were behaving fraudulen-

tly. It’s saying that your account was linked to one. You’re working with Apple to 

unlink the accounts, so as we said before, we want you to unlink the accounts…

Bogdan Popescu: OK, so… OK, great…

Apple: … and get back in the program.

Bogdan Popescu: So I’ll just say exactly what happened, the truth and we’ll be 

alright.

Apple: Yeah… I think… Send it to me and I’m happy to have Phil take a look at it.

Bogdan Popescu: Alright. OK.

Apple: OK? Hope you’re having a good time. Thank you for your time, I really 

appreciate it.

Bogdan Popescu: Thank you, bye-bye.

Apple: Bye.
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Jak to odebrało Apple?
Osoba z Apple rozmawiająca w sobotę z Bogdanem przekazała trzy punkty, które 

chciała, aby twórca Dash zawarł w swoim wpisie:

• że Bogdan rozumie, że jego konto było połączone z kontem, na którym wy-

kryto oszustwo,

• że pracuje z Apple, aby rozłączyć te dwa konta,

• że razem z firmą z Cupertino pracują nad tym, aby przywrócić jego konto de-

weloperskie do App Store.

W swoim szkicu napisał jednak coś innego – podkreślił, że jego konto nie było 

związane z żadnymi oszustwami, wyjaśnił sprawę ze swoją kuzynką (nazywając 

ją „zaprzyjaźnionym deweloperem”), jego kartą kredytową i urządzeniami testo-

wymi oraz wytłumaczył, że to dlatego zamknięto jego konto. Podsumował wpis 

słowami, w których tłumaczy, że cieszy się, że wyjaśnił sprawę z Apple i że Dash 

wróci do App Store.

Błąd za błędem
Poniżej znajdziecie wszystkie fakty, jakie w tej sprawie odkopałem, okraszone 

oczywiście subiektywnym przesłaniem zarówno Apple, jak i Bogdana Popescu. 

Ale obie strony popełniły kilka błędów przy okazji tego całego zamieszania.

1. Apple z góry zakłada, że konta założone na tę samą kartę kredytową oznaczają 

tę samą osobę. To wynika zapewne z amerykańskiej mentalności, gdzie prak-

tycznie każdy posiada taką kartę, a tymczasem na świecie jest inaczej – są one 

znacznie rzadsze, niż im się zdaje i zaprzyjaźnione osoby pomagają sobie, pła-

cąc za cudze rzeczy, za co potem zapewne odbierają gotówkę.

2. Bogdan z góry przyjął, że Apple oskarża jego osobiście i wziął to sobie do 

serca, unosząc się dumą. Patrząc obiektywnie na słownictwo Apple, nie jest to 

jednoznaczne i zależy od punktu widzenia czytającego.

3. Mam wrażenie, że pracownikowi Apple, obsługującemu Bogdana, bardzo 

długo zajęło zrozumienie, że w sprawę są zamieszane dwie różne osoby 

(mówię to z doświadczenia: czasami ktoś tak długo uparcie coś powtarza, że 

choć słucha kontrargumentów, to ich nie słyszy).
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4. Bogdan w szkicu nie napisał jasno tego, o co prosiło go Apple. W sobotniej 

rozmowie telefonicznej przekazano mu wyraźnie, że nie uważają, że zrobił coś 

złego lub niezgodnego z zasadami. Nie znamy niestety treści rozmowy piątko-

wej, ale Bogdan napisał, że wtedy kazali mu się przyznać częściowo do winy 

– nie mam powodów, aby mu nie wierzyć w tej kwestii – ale realnie podejrze-

wam, że osoba kontaktująca się w piątek jeszcze nie rozumiała całej sprawy lub 

dostała takie, a nie inne instrukcje.

Z mojej perspektywy wygląda to tak, że cały problem polega na różnicach kultu-

rowych i ekonomicznych, braku zrozumienia jak działają korporacje oraz uniesie-

niem się dumą lub honorem.

Bogdan uważa, że nie zrobił „nic złego”, a tymczasem wiemy, że opłacił konto 

swojej kuzynki swoją kartą. Czy ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za to konto, 

czy nie? To zależy – to trudny temat. Jeśli wynajmę mojemu kuzynowi samochód, 

a on popełni za jego pomocą przestępstwo, to jestem przekonany, że trafię do 

aresztu, chociaż być może przed sądem się wybronię. Możemy założyć, że skoro 

Apple prowadziło z Bogdanem dyskusję, to potwierdziło istnienie dwóch róż-

nych osób. Bogdan powinien wiedzieć, że w Apple patrzą na to inaczej – zamiast 

się niepotrzebnie stawiać, powinien był jasno wytłumaczyć im, że udostępnianie 

zaprzyjaźnionym osobom swojej karty kredytowej w razie potrzeby to normalny 

proceder. Nie zostało jednak wytłumaczone, kto opłacał konto przez następne 

trzy lub cztery lata, ale na podstawie powyższych informacji możemy założyć, że 

Bogdan. Inaczej Apple nie traktowałoby tych dwóch osób jako jednej.

Apple tymczasem powinno zrozumieć, że w różnych krajach na świecie obowią-

zują różne zasady, jak w przypadku tej karty. Powinni byli podjąć próbę skon-

taktowania się z Bogdanem przed jego pierwszym wpisem, a nie tylko z jego 

kuzynką. Uważam to za zwykłe zaniedbanie, a to, czy mieli do niego prawo, czy 

nie, to kwestia ponownie zależna od punktu widzenia. Realnie na to patrząc, jeśli 

zobaczycie dwa Apple ID, które zostały założone na to samo nazwisko, opłacone 

z tej samej karty kredytowej i używające tych samych „bundle ID” to pierwsza 

myśl jest oczywista – to jedna osoba, a całość jest oszustwem. Wynika to praw-

dopodobnie z faktu, że Apple dziennie ma do czynienia z setkami lub tysiącami 

takich sytuacji, co powoduje znieczulenie. Powinni się pilnować, aby do takich 

sytuacji nie dochodziło.
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Zastanawia mnie jeszcze sobotnia rozmowa telefoniczna, a potem nagła zmiana 

frontu przez Apple. Jestem przekonany, że ten krok wynikał z tego, co Bogdan 

napisał w swoim szkicu wpisu przesłanym do akceptacji. Pracownik przez pra-

wie siedem minut tłumaczył mu, o co prosi, a twórca Dasha to zignorował. 

Prawdopodobnie czuł się potraktowany niesprawiedliwie i uniósł się dumą. 

Tymczasem rozmowa Apple, ponownie zależnie od punktu widzenia, albo przed-

stawia korporację próbującą wymusić swój przekaz na pojedynczej osobie, albo 

pokazuje, jak bardzo starali się, aby dojść do porozumienia tak, aby obie strony 

były zadowolone. Do kompromisu. Jeśli uważacie, że to za mało, to spróbujcie 

sobie wyobrazić, jak wyglądałaby rozmowa z Google’em lub YouTube’em, gdyby 

tam zamknęli Wam konto. Podpowiem: nie byłoby żadnej rozmowy, z nikim. 

Koniec i kropka.

Osobiście uważam, że Apple mogło się wstrzymać ze swoim poniedziałkowym 

oświadczeniem prasowym. Popełnili błąd, bo nie skontaktowali się z właścicie-

lem drugiego konta – rzetelna praca „detektywistyczna” tego wymagała. Bogdan 

z kolei zupełnie niepotrzebnie był agresywny w paru momentach zarówno w roz-

mowie, jak i przekazie pisanym oraz niepotrzebnie przerywał pracownikowi 

Apple. Naruszył też zaufanie firmy, nagrywając rozmowę z nimi. Jest to nielegalne 

w USA, ale zgodne z prawem w Rumunii – nie zmienia to jednak faktu, że odbiór 

takiego kroku jest negatywny. Z drugiej strony Apple mogło po prostu odpuścić 

temat, przywrócić Dasha oraz konto i wydać oświadczenie z faktami, przy oka-

zji nie pozbawiając Bogdana miejsca sprzedaży (Dash dla macOS jest dystrybu-

owany również poza App Store, to nie jest zatem dla niego koniec).

Obawiam się, że to koniec tego nieprzyjemnego tematu. Szkoda, bo było przynaj-

mniej kilka momentów, w którym mógł się zakończyć szczęśliwie.

Bogdan Popescu mówi „całą prawdę”
Twórca Dasha, Bogdan Popescu, opublikował 13 października 2016 roku następu-

jące słowa na łamach serwisu iMore:

At this point it's impossible for me to protect my family and my private life any-

more, so I'd like to tell the history of Kapeli and of everything I've done so far.
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In 2010 I made my first app, moveAddict. It was well received and although 

it's 6 years ago and it is my first app, I still stand behind it and am proud of it.

Back then I was a student at Coventry University and asked my mother to set 

up a Romanian bank account for me to use for my app business. Although 

I was the only one to use this bank account, it ran under her name.

I also made and released other apps, DockView being the most notable 

and best received of my products. I also launched some less successful apps: 

Switché, iGuard, iSecure, iClap and Stay Awake.

In 2011 the Mac App Store was launched and I enrolled my Apple developer 

account. I was using the bank account my mother had opened for me.

In 2012 I released Dash. It was very well received, but I continued to support 

and take care of my other apps as well.

In 2013, my mother, who is an engineer herself, made an Apple developer 

account and started making apps on her own, including Ideal Weight and 

Brain Gym

I helped and encouraged her as much as I could, including paying for her 

first membership year using my credit card. Throughout the years I hel-

ped her whenever she asked me to, with coding issues or other things like 

converting images to icons for her apps. I also gave her Xcode projects I had 

and used as templates for new apps.

In 2014 I realised that there was no possible way for me to support and deve-

lop all of my apps anymore and decided to focus on Dash exclusively. I told 

my family about this and they thought I wasn't rational, because my old 

apps were still making some money. My mother proposed I move some of 

my apps to her account and that she would handle the support and mainte-

nance for those apps. I transferred the following apps: moveAddict, iGuard, 

iSecure, iClap and Stay Awake.

Bogdan Popescu vs. Apple – Afera z Dash
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Since then I've been focusing on Dash.

Some clarifications:

In early 2015 I finally got around to open a bank account in my name and 

have updated my developer account to send payments to it.

When Apple said that the 2 developer accounts used the same bank acco-

unt, what they meant was that the bank accounts used the same owner 

name until 2015. The 2 developer accounts never sent money to the exact 

same bank account (different IBAN). I have never received any money resul-

ting from the actions of the other account.

I did not want this story to blow over as it did. When Apple closed my acco-

unt, I just wanted to notify my customers so that they knew how to migrate 

to the direct version of Dash.

Once Apple told me what happened, I collaborated with them and did 

not talk to the press during that time. I also complied with their request to 

make a blog post telling the truth, which I sent a draft of, but never rece-

ived a response. I thought I could leave my family out of this, but following 

Apple's statement the Internet kept digging, so I had to come forward and 

tell the whole story.

I was not aware that the other account was involved with App Store review 

manipulation. I stopped following what she was doing after a while.

I did not want to release any information on the developer that was behind 

the accused activity, in order to protect her identity.

To wszystko wiele wyjaśnia, ale nadal pozostaje sporo pytań, na które nie ma 

odpowiedzi. Wiemy teraz, że kuzyn, który był kuzynką, okazał się mamą. Wiemy 

też, że niektóre z aplikacji na koncie Mihaeli Popescu były autorstwa Bogdana 
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– przekazał je jej, bo nie chciał ich dalej utrzymywać, a ona zaoferowała, że zrobi 

to za niego. Nadal jednak nie wiemy, czy Bogdan wiedział, że jego mama prak-

tykuje handel recenzjami i ocenami aplikacji w App Store, czy nie. Biorąc pod 

uwagę, że pomagał jej z prowadzeniem konta deweloperskiego oraz że to najbliż-

sza rodzina, to zdziwiłbym się, gdyby nie wiedział, ale to tylko moje domysły.

Teraz to już rzeczywiście wygląda na koniec tematu – wątpię, aby Apple mu przy-

wróciło konto, a Bogdan nie sprawia wrażenia osoby, któremu na nim zależy na 

tyle, aby zrobić to, co jest konieczne do jego odzyskania.

Smutna historia.
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DZIEWCZYNA 
Z POCIĄGU

JAN URBANOWICZ

Książka z 2015 roku autorstwa Pauli Hawkins szybko przypadła do gustu nie tylko czytel-

nikom, ale i studiu filmowemu, które postanowiło kupić do niej prawa i ją zekranizować. 

Fabuła skupia się na codziennym życiu trzydziestokilkuletniej kobiety, która codziennie 

pokonuje tę samą trasę pociągiem. W trakcie podróży przygląda się otoczeniu, ludziom 

i wszystkiemu, co dzieje się wokół. Na świat patrzy głównie wtedy i to spojrzenie jest często 

zamglone poprzez upojenie, gdyż szybko dowiadujemy się, że jest ona alkoholiczką i trzeź-

wość umysłu jest u niej rzadkością. W oczy rzuca jej się szczególnie jedna kobieta, którą 

Coraz częściej mam wrażenie, że nie robi się filmów opartych na oryginalnym 

scenariuszu, tylko głównie powstają na podstawie scenariuszy adaptowanych. Chodzi mi 

oczywiście o te najgłośniejsze tytuły. Jednym z nich jest „Dziewczyna z pociągu”, która 

powstała na podstawie światowego bestselera.

       

https://youtu.be/nppMAgWyK5s


Historia mnie wciągnęła, 
z zaciekawieniem 
oglądałem to, co działo się 
na ekranie i czekałem na 
rozwiązanie całej sprawy.

obserwuje w wielu swoich podróżach. Pewnego dnia kobieta znika bez śladu, 

a nasza bohaterka postanawia się dowiedzieć, co się z nią stało.

Film jest thrillerem. Od razu przychodzą skojarzenia z filmem „Zaginiona dziew-

czyna” Davida Finchera, jednak jest to pozycja znacznie odmienna. Fincher jest 

mistrzem gatunku i jako reżyser wyciągał z książkowego pierwowzoru (tak, tam-

ten film również był na podstawie książki), ile tylko mógł i najlepiej jak potrafił 

oraz zrobił z niej naprawdę świetną pozycję kinową, która była przekrojem przez 

nasze współczesne społeczeństwo. W przypadku reżysera „Dziewczyny z pociągu”, 

Tate’a Tatlora, była to jego pierwsza styczność z gatunkiem. Jak mu wyszło?

Nie czytałem książki, dlatego też nie będę w stanie ocenić zgodności lub też 

odejścia od oryginału. Z opinii zasłyszanych od znajomych wiem tylko, że książka 

ukazuje wszystko z nieco innej perspektywy i bardziej trzyma w napięciu. Nie 

oznacza to jednak, że film tego nie robi. Choć główny twist opowieści czujne oko 

szybko wychwyci, to ja bawiłem się (jeśli można tu użyć tego określenia) na sean-

sie bardzo dobrze. Historia mnie wciągnęła, z zaciekawieniem oglądałem to, co 

działo się na ekranie i czekałem na rozwiązanie całej sprawy. Co prawda momen-
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tami całość wydaje się nieco chaotyczna i nieco surowa pod względem wizual-

nym, to były to zabiegi, które przypadły mi do gustu.

Choć w ogólnym rozrachunku uważam, że film spełnił moje oczekiwania, to zdaję 

sobie sprawę z tego, że mógł być o wiele lepszy. Na pewno jego najjaśniejszą 

stroną jest grająca główną bohaterkę Emily Blunt. Aktorka, którą bardzo cenię 

przede wszystkim za umiejętności i świetny dobór ról, ale i za jej urodę – nawet 

jeśli tak jak tu gra ona alkoholiczkę, to i tak mi się bardzo podoba. Główna boha-

terka w jej wykonaniu jest dla mnie szalenie autentyczna i sam przeżywałem 

wszystko to samo, co ona na ekranie. Niestety, nie jestem w stanie powiedzieć 

tego o reszcie obsady. Nie jest to wina ich gry, bo to naprawdę dobrzy aktorzy 

i aktorki, ale ich postacie były chyba zbyt płasko napisane. Nie jestem w stanie 

powiedzieć czy to kwestia scenariusza tylko filmu, czy może problem tkwił już 

w literackim pierwowzorze. Miał on bowiem ogromny potencjał na to, by stać 

się wyjątkowym kryminalnym thrillerem, a ostatecznie został jedynie „krymi-

nałkiem” ze świetnie zagraną główną rolą alkoholiczki. Taylor pokazał już we 

wcześniejszych filmach, że dobrze radzi sobie w prowadzeniu aktorek w swoich 

produkcjach. Szkoda tylko, że tym razem całość nie wyszła lepiej, choć nie było 

źle. Czekam na kolejny tytuł reżysera, który zapewne pokaże, czy rozwija się on 

jako twórca, czy może jednak nie zostanie z nami na dłużej.

Wyimki: yasiek_

219219   /   FILM   /   Dziewczyna z pociągu

http://www.twitter.com/yasiek_


220220   /   FILM   /   Plac zabaw

PLAC 
ZABAW

JAN URBANOWICZ

„Plac zabaw” Bartosza M. Kowalskiego to jedna z głośniejszych pozycji ostatnich tygodni. 

Najpierw pokaz na festiwalu w San Sebastian, później na festiwalu w Gdyni i następnie 

w Warszawie. Film potrafi bardzo mocno poruszyć widza, ale nie zrozumie się tego, dopóki 

samemu nie będzie się uczestniczyło w seansie.

Tematyka filmu jest bardzo delikatna, gdyż dotyczy dzieci. Poznajemy tu świat młodych 

ludzi kończących etap szkoły podstawowej. Niestety, nie zobaczymy ich w delikatnym 

świetle, w jakim zazwyczaj rodzice widzą swoje pociechy. Z ekranu wyłoni się obraz, 

o jakiego istnieniu nie zdajemy sobie sprawy lub też nie chcemy dopuszczać do naszej 

Na tegorocznej 32. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego miałem okazję zobaczyć 

jeden z lepszych filmów tego roku, na dodatek naszej rodzimej produkcji.

     

https://youtu.be/a6YnYusATjs


221221   /   FILM   /   

świadomości. Młodzi bohaterowie filmu nie tylko klną, palą papierosy czy roz-

rabiają. Przez kilkadziesiąt minut widzimy ich rozmaite zachowania wprawiające 

nas w stan lekkiego niedowierzania, by ostatecznie doprowadzić do wstrząsają-

cego finału, którego na dobrą sprawę wolelibyśmy nie zobaczyć.

Film jest debiutem fabularnym Bartosza M. Kowalskiego, który wcześniej wyre-

żyserował dwa bardzo dobre dokumenty dla HBO Polska. Widać, że twórca 

chciał nieco przemycić do filmu elementy charakterystyczne dla dokumentów. 

Sam przyznaje, że historia podobna do tej przedstawionej w filmie wydarzyła 

się naprawdę w latach dziewięćdziesiątych w Wielkiej Brytanii. W oczy rzuca 

się surowość kamery, często chaotyczne i dające poczucie dyskomfortu ujęcia 

„z ręki”. Twórca zdjęć, Mateusz Skalski, wypowiadał się na sesji Q&A po filmie, że 

chcieli zachować charakter filmu dokumentalnego, by dać nam poczucie towa-

rzyszenia bohaterom. Udało się.

W filmie zagrali młodzi aktorzy – choć akto-

rami oni naprawdę dopiero się staną, to już 

teraz pokazali naprawdę duży talent, głównie 

trójka: Michalina Świstuń, Nicolas Przygoda oraz 

Przemysław Baliński. Po mistrzowsku odegrali 

swoje role i na tyle przekonująco oraz naturalnie, 

że wierzymy w ich autentyczność, jakby to nie 

były role, a prawda – mam jednak nadzieję, że ci 

młodzi ludzie dalecy są w prawdziwym życiu, od 

swoich filmowych postaci.

Przez większość filmu można się zastanawiać, do czego zmierza cała historia. 

Na szczęście całość trzyma nas w napięciu i nie nudzimy się podczas seansu, 

wchodzimy w ten świat i chcemy znać zakończenie. Pomaga nam również 

w tym fenomenalna muzyka autorstwa Kristiana Eidnesa Andersena, która bar-

dzo przypominała mi twórczość Jóhanna Jóhannssona, niesamowicie budu-

jącą napięcie. Gdy na koniec docieramy do finału, jesteśmy wstrząśnięci na tyle 

mocno, że wielu widzów wychodziło z sali kinowej. Nie dlatego, że to, co zoba-

czyli, było złe w sensie artystycznym, ale ludzie o słabszych nerwach (zwłasz-

cza rodzice) mogą tego zwyczajnie nie wytrzymać. Całość podana w bezruchu 

kamery, z dystansem i niemal bez dialogów sprawia, że my nie możemy tego 

Plac zabaw

Na szczęście całość 
trzyma nas w napięciu 
i nie nudzimy się podczas 
seansu, wchodzimy 
w ten świat i chcemy znać 
zakończenie.
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dystansu zachować, nie jesteśmy w stanie być obojętni. Dla mnie dopełnieniem 

przerażającego obrazu było wyznanie twórców, że podczas licznych rozmów 

z psychologami i opiekunami w ośrodkach wychowawczych, dowiadywali się, iż 

takie zachowania młodych ludzi zdarzają się bardzo często i ich tak nie szokują.

„Plac zabaw” pokazuje nam to, czego chyba na co dzień nie chcemy lub nie 

chcielibyśmy dostrzec – przemoc i marginalne zachowanie nie tyle u młodzieży, 

ile u dzieci, które według naszych przekonań, swój wolny czas powinny spędzać 

przede wszystkim na niewinnej zabawie. Czy naprawdę dążymy jako społeczeń-

stwo i jako ludzie do tego, co możemy zobaczyć w obrazie Kowalskiego? Mam 

nadzieję, że nie, gdyż to by oznaczało nasz koniec, który może nastąpić bardzo 

szybko. To jeden z lepszych filmów ostatnich lat, który szokuje, odpycha, ale 

również skłania do refleksji i zastanowienia się nad tym, do czego może dopro-

wadzić przede wszystkim samotność, nuda i brak miłości bliskich oraz odpo-

wiednich wzorców.

Plac zabaw

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
LISTOPAD 2016

JAN URBANOWICZ

Nowa odsłona przygód legendarnego króla 

małp – Tarzana. W roli głównej Alexander 

Skarsgård, a jako jego ukochaną Jane zoba-

czymy Margot Robbie. Film widowiskowy 

i pewnie warto zobaczyć go dla pary głów-

nych aktorów (zarówno panie, jak i panowie 

będą mogli cieszyć swoje oczy), ja jednak 

na zawsze pozostanę fanem dwóch wersji: 

„Greystoke: Legenda Tarzana, władcy małp” 

z Christopherem Lambertem oraz „Tarzana” 

od Disneya.

James Wan powraca w kontynu-

acji swojego horroru sprzed kilku lat. 

W główne role znów wcielają się Vera 

Farmiga oraz Patrick Wilson, którzy 

będą badać dla nas kolejną paranor-

malną sprawę. Film zebrał bardzo dobre 

recenzje krytyków i widzów, jeśli więc 

lubicie ten gatunek, to musicie mieć 

film na swojej półce.

TARZAN: LEGENDA

OBECNOŚĆ 2
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To, dlaczego ten film powstał, jest dla mnie 

wciąż niezrozumiałe. Oczywiście rozumiem, 

że chodzi o pieniądze, które wylecą z kie-

szeni fanów gry oraz rodziców zabierających 

na to swoje pociechy, ale innego powodu 

nie mogę się dopatrzyć. Ostatecznie nie 

obejrzałem go w kinie, ale podobno nie 

wyszedł on źle i może warto zainwestować 

we własną kopię, by pośmiać się któregoś 

wieczoru przed telewizorem.

ANGRY BIRDS

20 lat po premierze „Dnia Niepodległości”, 

niegdyś wielkiego hitu, który umocnił pozy-

cję Willa Smitha w Hollywood, reżyser Roland 

Emmerich wraca z sequelem. Zapowiadało 

się równie dobrze, jak w przypadku pierwszej 

części, ale wszystkiego miało być tu „więcej” 

i „bardziej”. Wyszło tak, że było „więcej” kiczu 

i „bardziej” sucho. Niestety, choć kilka scen 

było tu naprawdę dobrych, to film wypadł 

marnie i nie warto chyba poświęcać mu 

swojego czasu.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI: 
ODRODZENIE

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_
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Nadeszły dni ciepłych koców i ogromnych kubków z her-

batą. Jeśli łudzicie się, że będę chciał oszukać Matkę Naturę, 

proponując Wam jakąś skoczną muzykę, to jesteście w wiel-

kim błędzie. Dostaniecie absolutnie wszystko, co zaplącze 

Was w grubym swetrze, z którego ciężko się wydostać. 

Będę jak kat, którego bronią jest słuchawkowa szubienica. 

Na początek rodzinne relacje, a konkretnie syndrom star-

szego rodzeństwa. Z czymś takim cały czas musi mierzyć 

się Solange Knowles, czyli młodsza siostra jednej z największych gwiazd współcze-

snej muzyki, Beyoncé. Gdyby Michael Jordan miał młodszego brata, który chciałby 

z nim grać razem w NBA, to musiałby się on czuć podobnie, jak Solange. Bardziej 

dosadnego porównania nie udało mi się znaleźć. Strasznie ciężko uciec od tak dużego 

nazwiska i wiecznych porównań. Niewielu osobom się to udało, ale mam wrażenie, 

że w końcu Solange znalazła na to receptę. Poprzednie dwa albumy były ekspery-

mentami i szukaniem właściwego miejsca przy stole, którym jest branża muzyczna. 

„A Seat At The Table”, sama nazwa wskazuje na to, że udało się do tego stołu zasiąść 

i wygospodarować miejsce dla siebie. Potrawy, jakie młodsza z sióstr Knowles 

zamówiła z karty, znajdziemy w menu pod pozycją „soul”. Oczywiście Solange i jej 

muzyczne kubki smakowe lubią wspomniane wcześniej eksperymenty, dlatego nie 

ma mowy o prostych, tradycyjnych daniach. Soul jest tylko bazą, do której świetni 

kucharze, czyli w tym przypadku producenci, dorzucali swoje smaki. Przyprawami 

jest funk i R&B, a posługują się nimi najlepsi kucharze/producenci tacy jak: Raphael 

Saadiq, Q-Tip czy Questlove. Muzykę Solange najprościej nazwać neo-soulem, ale i to 

nie jest idealne stwierdzenie. Tym lepiej, ponieważ w końcu ta artystka zaznaczyła się 

na mapie muzyki przede wszystkim swoim imieniem, a nie nazwiskiem. To już nie jest 

siostra Beyoncé, teraz to jest Solange i jej własny, niepowtarzalny styl.  

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

SOLANGE 
A SEAT AT THE TABLE
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Być może prawidłowej wymowy nazwiska tego artysty 

nie będziecie w stanie zapamiętać za pierwszym razem, 

ale jestem pewny, że z jego twórczością będzie całkowi-

cie inaczej. Bynajmniej nie dlatego, że w tę niesprzyja-

jącą pogodę postanowiłem się z Wami podzielić muzyką 

łatwą i przyjemną, przy której przetańczycie całą noc. 

Przykro mi, nic z tych rzeczy. Muzyki Michaela Kiwanuki 

raczej nie usłyszycie w najpopularniejszych rozgłośniach 

radiowych, ponieważ daleko jej do szuflady nazwanej 

„rozrywkowa”. Album „Love & Hate” jest wielkim ukłonem dla klasycznego soulu 

z lat siedemdziesiątych. Michael udowadnia, że mimo mało sprzedawalnej muzyki 

i braku radiowych hitów można zostać zauważonym i docenionym zarówno przez 

krytyków, jak i słuchaczy. Już pierwszy album, „Home Again”, londyńczyka o afry-

kańskich korzeniach został przyjęty niezwykle dobrze, ale samo nazwisko Michaela 

pozostawało nierozpoznawalne. Nie ma szans, aby taka sytuacja pozostała po jego 

nowym krążku „Love & Hate”. Dlaczego? Ponieważ ludzie potrzebują takiej muzyki, 

w której słychać autentyczność i włożone serce w każdym dźwięku. Kiwanuka ma 

absolutnie wszystko to, co niegdyś posiadały największe gwiazdy muzyki. Świetnie 

napisane piękne teksty, które niosą przekaz i wspomnianą wcześniej autentyczność. 

Genialną i klimatyczną gitarę, którą cudownie potrafi dawkować w każdej kompo-

zycji. Jakby tego było mało, to Michael jest właścicielem niewiarygodnie charaktery-

stycznego wokalu, którego nie da się podrobić. Swoim głosem potrafi przekazywać 

wszystkie uczucia w taki sposób, że słuchacz czuje się, jakby śpiewał tylko dla niego. 

Te wszystkie cechy połączone są w kompozycjach, które stanowią jedność, co 

powoduje, że „Love & Hate” jest materiałem do słuchania w całości. Pisałem o tym, 

że Kiwanuka nie ma hitów i czuję w związku z tym małe wyrzuty, dlatego muszę 

to sprostować. Michael Kiwanuka ma hity, a tymi hitami są po prostu całe albumy, 

które tworzy. Nie ma mowy o wyróżnianiu poszczególnych utworów, takiej muzyki 

słucha się od początku do końca i tak w nieskończoność. 

MICHAEL KIWANUKA 
LOVE & HATE

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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MAŁGORZATA ŁADA

Nadzienie do naleśników:
• 40 dkg dyni (najlepiej 

hokkaido)

• 1 duże kwaskowe jabłko

• 1/2 szklanki soku 

jabłkowego

• 1 łyżka soku z cytryny

• 1 łyżeczka cynamonu

• 1/4 łyżeczki startego imbiru

• szczypta kurkumy z odro-

biną pieprzu

• 2–3 łyżki miodu

• 1 łyżka masła klarowanego

Naleśniki:
• 1 szklanka mąki

• 1 szklanka mleka (lub mie-

szanina 3/4 szklanki mle-

ka i 1/4 szklanki śmietany 

kremówki)

• 1/2 szklanki wody 

gazowanej

• 2 jajka

• 1 łyżka oleju lub stopione-

go masła klarowanego

• 1 płaska łyżka cukru pudru

• masło klarowane do pod-

smażenia naleśników

• 2–3 łyżki gęstej śmietany 

lub gęstego jogurtu roz-

mieszane z 1 łyżką cukru 

do polania naleśników

Jeśli używamy dyni hokkaido, to tylko ją myjemy, usuwamy pestki 

i kroimy w drobną kostkę. Jeśli używamy zwykłej dyni, to najpierw 

musimy ją obrać.

Jabłko obieramy, usuwamy gniazdo nasienne i również kroimy 

w kostkę. Dynię i jabłka skrapiamy sokiem z cytryny.

W naczyniu żaroodpornym rozpuszczamy masło, dodajemy dynię 

i jabłko, chwilę podpiekamy, a następnie zalewamy sokiem jabłkowym 

i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 30 minut pod przy-

kryciem (dobrze jest od czasu do czasu przemieszać). Sprawdzamy: 

jeśli dynia jest miękka, to wyjmujemy i dodajemy cynamon, imbir oraz 

kurkumę z odrobiną pieprzu i pozostawiamy do przestygnięcia.

Następnie dodajemy miód i, jeśli lubimy gładki, aksamitny mus, to mik-

sujemy, jeśli nie, to możemy pozostawić tak jak jest po duszeniu, trzeba 

tylko dokładnie wymieszać z miodem.

Mąkę, mleko, jajka i cukier miksujemy na gładko. Następnie dodajemy 

wodę gazowaną i roztopione masło. Pozostawiamy na 30 minut, żeby 

ciasto odpoczęło. Smażymy dość cienkie naleśniki (jeżeli ciasto jest 

zbyt gęste, można dodać więcej wody gazowanej).

Na usmażone naleśniki wykładamy farsz. Gotowe naleśniki lekko pod-

smażamy i podajemy polane śmietaną lub same – jak kto lubi.

Smacznego!
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