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P5
słuchawki mobilne

P5 to słuchawki idealne. Stworzone z my-
ślą o  przenośnych odtwarzaczach MP3 
i iPhonach są jednocześnie wysokiej klasy 
słuchawkami hi-fi, które z  łatwością mo-
żesz podłączyć do domowego systemu 
muzycznego. Niespotykany dotąd poziom 
jakości odtwarzanego dźwięku sprawia, 
że dzięki P5 na nowo odkryjesz ulubione 
nagrania. Posłuchaj a zrozumiesz.

Oferta dostępna wyłącznie na: www.tophifi.pl

899,-1 399,-
+ 6 miesięcy gratis!

oferta specjalna

http://www.tophifi.pl/sluchawki.html?manufacturer=1669&utm_source=iMagazine&utm_medium=pdf-page&utm_campaign=bowers-sluchawki
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Świat audio z wyższej półki jest równie ta-

jemniczy i pełen magii jak książki z cyklu 

„Świat Dysku”.

Trudno mi sobie wyobrazić, że są dzieci, któ-

re nie odróżniają konia od krowy i kaczki od 

kury. To żart? Jeśli tak, to w bardzo złym gu-

ście. Może warto się zainteresować, do cze-

go dzieci używają internetu? I jak daleko się-

ga ignorancja nauczycieli i rodziców?

Wydaje się, że po mniej więcej dwóch latach 

marazmu, zbierania batów, przyjmowania 

na siebie kubłów z pomyjami Apple znów 

jest na szczycie podobnym jak za czasów 

Steve’a Jobsa.

Apple Car otwierałoby się poprzez Touch 

ID, a po dziesięciu nieudanych próbach 

otworzenia samochodu zamieniałby się on 

w kulę ognia, aby nikt niepowołany nie uzy-

skał do niego dostępu.

Planując wydanie marcowe iMagazine, zakładali-

śmy, że będzie o Apple Watch. Wszystkie znaki na 

niebie i ziemi wskazywały, że właśnie w marcu bę-

dzie on już dostępny. Apple zmieniło zdanie i ma go 

wprowadzić do sprzedaży dopiero w kwietniu. Tym-

czasem okazuje się, że Apple zostało najdroższą fir-

mą w historii. Teraz, gdy to piszę, wyceniane jest 

na ponad… 775 miliardów, tak − MILIARDÓW, dola-

rów. Jednocześnie pojawia się coraz więcej plotek, 

o tym, że powstanie iCar, którego specjalnie dla Was 

narysował Paweł Jońca już… w lutym 2011 roku.

Apple jest nieprzewidywalne.

Co więcej znajdziecie w iMagazine? Jak zwykle 

dużo ciekawych tematów. Rozwijamy nasz dział 

podróżniczy. Jako jedni z pierwszych w Polsce te-

stujemy słuchawki B&O H8, gramy w Heroes of Might 

and Magic III na iOS, oglądamy „Teorię wszystkie-

go” i „Ziarno prawdy”.

Miłej lektury!

Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA PAWEŁ LUTY

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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APPLE ZAINWESTUJE 
1,7 MILIARDA EURO 
W EUROPEJSKIE CENTRA 
DANYCH
Pomimo że największym rynkiem dla Apple dalej jest 

USA, produkty z nadgryzionym jabłkiem zyskują coraz 

to większą popularność w krajach Starego Kontynen-

tu. Nic więc dziwnego, że firma postanowiła otworzyć 

dwa nowe centra danych w Europie. Całe przedsię-

wzięcie będzie kosztować 1,7 miliarda euro.

Czytaj dalej...

BETY IOS MAJĄ BYĆ 
DOSTĘPNE PUBLICZNIE 
– ZACZYNAJĄC OD IOS 8.3
Wersje beta systemów operacyjnych Apple od za-

wsze cieszyły się sporym zainteresowaniem użyt-

kowników sprzętów firmy. Wygląda na to, że od mar-

ca każdy będzie mógł z nich korzystać.

Czytaj dalej...

IOS 8 NA POKŁADZIE 
72% IURZĄDZEŃ
Bądźmy szczerzy – iOS 8 nie miał łatwe-

go startu. Liczne błędy i niezbędne oko-

ło 6 GB wolnego miejsca do wykonania ak-

tualizacji odstraszały wiele osób. Z czasem 

Apple poprawiło swoje błędy, a najnow-

sza iteracja systemu mobilnego zyskała na 

popularności.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/02/23/apple-zainwestuje-17-miliarda-euro-w-europejskie-centra-danych/
http://imagazine.pl/2015/02/20/bety-ios-maja-byc-dostepne-publicznie-zaczynajac-od-ios-8-3/
http://imagazine.pl/2015/02/04/ios-8-na-pokladzie-72-iurzadzen/
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ODCINEK „MODERN FAMILY” 
NAGRANY PRZY UŻYCIU IPHONE’ÓW 
I IPADÓW
Co robić, gdy czekając na lotnisku, usilnie chcesz się skontaktować z cór-

ką po kłótni? Twórcy amerykańskiego sitcomu „Modern Family” przed-

stawili swój pomysł na rozwiązanie problemu. Potrzebny będzie Mac- 

Book oraz kilka iUrządzeń rozlokowanych wśród członków rodziny.

Czytaj dalej...

IWORK ICLOUD 
DOSTĘPNY DLA 
WSZYSTKICH
Wygląda na to, że Apple wy-

chodzi naprzeciw większej 

liczbie potencjalnych klien-

tów. Od paru dni pakiet 

iWork dostępny jest również 

dla osób, które nie posiada-

ją żadnego sprzętu z logiem 

nadgryzionego jabłka.

Czytaj dalej...

PROMOCJA SAMSUNGA I VOD CHILI
VOD Chili i Samsung przygotowali promocję dla swoich klientów – trwa od 10 lutego do 10 kwietnia br. Jeśli 

w tym okresie kupicie telewizor Samsung Smart TV lub tablet Galaxy Tab S, otrzymacie dostęp do 52 filmów 

z oferty Chili, w tym do „Życie Pi”, „Genezy Planety Małp”, „Czarnego łabędzia” i wielu więcej.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/02/19/odcinek-modern-family-nagrany-przy-uzyciu-iphoneow-i-ipadow/
http://imagazine.pl/2015/02/16/iwork-icloud-dostepny-dla-wszystkich/
http://imagazine.pl/2015/02/15/promocja-samsunga-i-vod-chili/
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IMAGAZINE 
WEEKLY 
Flipboard od paru dni oferuje swo-

je usługi nie tylko za pomocą apli-

kacji na iOS, Androida i na inne 

platformy, ale również przez naj-

zwyklejszą przeglądarkę interneto-

wą. A tymczasem my od dłuższe-

go czasu prowadzimy iMagazine 

Weekly na ich platformie.

Zapraszamy wszystkich do śledze-

nia nas tam – codziennie znajdzie-

cie świeże porcje newsów, recenzji, 

informacji i zdjęć.

IOS 9 MA SKUPIĆ SIĘ NA POPRAWKACH STABILNOŚCI 
I OPTYMALIZACJI
Już za cztery miesiące powinniśmy zobaczyć po raz pierwszy kolejną, dziewiątą już, odsłonę iOS. Najnowsze 

plotki sugerują, że tym razem zamiast na funkcjonalności Apple skupi się na poprawie działania swojego mo-

bilnego systemu.

Czytaj dalej...

https://flipboard.com/section/imagazine-weekly-bAsZzY?utm_campaign=widgets&utm_medium=web&utm_source=magazine_widget
http://imagazine.pl/2015/02/09/ios-9-ma-skupic-sie-na-poprawkach-stabilnosci-i-optymalizacji/
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IPAD PRO MOŻE NIE 
BYĆ LEKARSTWEM NA 
SPADAJĄCĄ SPRZEDAŻ 
IPADÓW
Od jakiegoś czasu obserwujemy, że z każdym 

kwartałem Apple sprzedaje mniej iPadów niż 

w odpowiednim okresie rok wcześniej. Czy 

zbliżająca się premiera nowych tabletów roz-

wiąże problem? Prawdopodobnie nie.

Czytaj dalej...

IPAD AIR 2 JAKO NARZĘDZIE 
DO TWORZENIA FILMÓW 
– REKLAMA
Jakkolwiek by to nie wyglądało, sporo osób robi zdjęcia 

iPadem. Ale nie tylko – kręcą nim również filmy, czemu 

poświęcono nową reklamę Apple.

Czytaj dalej...

DWUSTOPNIOWA 
WERYFIKACJA 
KONTA W IMESSAGE 
I FACETIME
Po zeszłorocznych „atakach” na konta iCloud 

celebrytów Apple wprowadziło dwustopnio-

wą weryfikację logowania. Teraz dodatkowe 

zabezpieczenie można używać również do 

iMessage oraz FaceTime.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/02/09/ipad-pro-moze-nie-byc-lekarstwem-na-spadajaca-sprzedaz-ipadow/
http://imagazine.pl/2015/02/22/ipad-air-2-jako-narzedzie-do-tworzenia-filmow-reklama/
https://www.youtube.com/watch?v=-LVf4wA9qX4
http://imagazine.pl/2015/02/13/dwustopniowa-weryfikacja-konta-w-imessage-i-facetime/


15   /   AKTUALNOŚCI   /   15

FILM STWORZONY NA IPHONIE 
5S – TANGERINE – ZDOBYWA 
UZNANIE NA FESTIWALU 
SUNDANCE
Jedną z niezaprzeczalnych zalet iPhone’ów jest świetny apa-

rat. Począwszy od modelu 4 każda kolejna iteracja telefonu 

pozwala na tworzenie coraz to lepszych ujęć. Co za tym idzie, 

iPhone jest wykorzystywany do coraz poważniejszych zadań.

Czytaj dalej...

W POLSCE 
INTERNET MOBILNIE 
PRZEGLĄDAMY NA 
IPHONIE
Wydawać by się mogło, że urządze-

nia Apple nie należą do najpopular-

niejszych w Polsce. Pomimo tego to 

właśnie one są najczęściej wykorzy-

stywane do mobilnego przeglądania 

internetu.

Ostatnie badanie firmy Gemius wyka-

zało, że iPhone jest obecnie najpopu-

larniejszym urządzeniem mobilnym 

używanym w naszym kraju do przeglą-

dania sieci. Firma opiera swoje badania 

na ruchu, jaki jest generowany w in-

ternecie przez dane urządzenie. iPho-

ne’y oraz iPady zostały uwzględnione 

w nim zbiorowo, bez podziału na po-

szczególne modele, co może nieco wy-

paczać wynik.

Czytaj dalej...

PROGRAM NAPRAWY GPU DLA 
MACBOOK PRO 15" I 17" ORAZ 
15" Z EKRANEM RETINA
Apple uruchomiło program naprawy MacBooków Pro 15" 

z ekranem Retina dla komputerów wyprodukowanych po-

między lutym 2011 a grudniem 2013. Program jest darmowy 

dla właścicieli tych Maców – ruszył w USA oraz Kanadzie 20 lu-

tego 2015, a na świecie tydzień później.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/02/02/film-stworzony-na-iphonie-5s-tangerine-zdobywa-uznanie-na-festiwalu-sundance/
http://imagazine.pl/2015/02/01/w-polsce-internet-mobilnie-przegladamy-na-iphonie/
http://imagazine.pl/2015/02/20/program-naprawy-gpu-dla-macbook-pro-15-i-17-oraz-15-z-ekranem-retina/
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PIERWSZE ZDJĘCIA 
Z PLANU NOWEGO 
FILMU O STEVIE 
JOBSIE
Na początku film Aarona Sorkina opo-

wiadający historię Steve’a Jobsa miał 

zostać stworzony przez Sony Pic-

tures. Następnie wytwórnia oznajmi-

ła, że ekranizacji biografii raczej się nie 

doczekamy. Pałeczkę przejęło Univer-

sal Pictures, a zdjęcia rozpoczęto w ze-

szłym miesiącu. Dzisiaj możemy rzucić 

okiem na pierwsze zdjęcia z planu.

Czytaj dalej...

OBECNE MACBOOKI AIR DOCZEKAJĄ SIĘ JESZCZE JEDNEJ 
AKTUALIZACJI?
Nowe, lżejsze, 12-calowe MacBooki Air już prawdopodobnie czekają za rogiem na swoją premierę. Nie ozna-

cza to jednak, że Apple zamierza porzucić obecną generację komputerów. W tym miesiącu powinniśmy zo-

baczyć ich odświeżoną wersję.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/02/02/pierwsze-zdjecia-z-planu-nowego-filmu-o-stevie-jobsie/
http://imagazine.pl/2015/02/09/obecne-macbooki-air-doczekaja-sie-jeszcze-jednej-aktualizacji/
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MCE2015 - TECHNOLOGIA BLISKA LUDZIOM

W drugiej edycji konferencji Mobile Central Europe, wzięło udział prawie 600 osób, w tym blisko 

50 prelegentów z całego świata.

„Mobile with Human Touch” – tak brzmiało hasło drugiej edycji konferencji Mobile Central Eu- 

rope, która zakończyła się w piątek, 6 lutego br. Do Warszawy przybyło blisko 50 ekspertów mobi-

le z całego świata, by dzielić się z polskimi praktykami swoją wiedzą i doświadczeniem. W wyda-

rzeniach wzięło udział prawie 600 osób, czyli o 30 proc. więcej niż podczas pierwszej edycji. Trzy-

dniowe wydarzenie zamknął panel dotyczący współpracy programistów i projektantów aplikacji 

mobilnych – jeden z głównych wątków tematycznych MCE 2015. Cel współpracy to technologie 

mobilne jak najlepiej wpisujące się w nasze codzienne życie – jeszcze bardziej użyteczne, jeszcze 

bliżej zwykłego użytkownika.

Część konferencyjną wydarzenia już tradycyjnie poprzedził MCE Jitter, czyli całodniowa sesja 

warsztatowa dla entuzjastów projektowania i programowania technogadżetów. Uczestnicy mo-

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń roku w branży mobilnej.
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gli eksplorować Internet Rzeczy, m.in. przy pomo-

cy żarówki w „smart” oprawce, sterowanej za po-

mocą telefonu z dostępem do Wi-Fi i Bluetootha, 

a więc także, gdy jest się poza domem. Fani roboty-

ki zbudowali fizyczne urządzenie robotyczne stero-

wane Androidem i mikrokontrolerami. Powstała tak-

że gra na telefon w oparciu o działanie Sensor Tags. 

Te nowoczesne urządzenia  odczytują wychylenie, 

przyspieszenie, temperaturę, ciśnienie i wiele innych 

parametrów. Jitter zakończyły dwa spotkania dysku-

syjne prowadzone przez specjalistów projektowa-

nia w zakresie User Experience i User Interface m.in. 

przez Scotta Goodsona z Facebooka. Podczas tych 

sesji omawiano aplikacje uczestników, wskazując ich 

słabe i mocne strony.

„MCE Jitter to święto wszystkich entuzjastów projek-

towania i programowania technologii przyszłości. 
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Właśnie dzięki takim twórczym spotkaniom i grupowym doświadczeniom powstają najlepsze roz-

wiązania mobilne. W tej branży liczy się nieustanna inspiracja i chęć rozwoju. Mobile Central Eu- 

rope, stając się z roku na rok coraz bardziej międzynarodowym wydarzeniem, otwartym na roz-

maite zagadnienia, znakomicie wpisuje się w te potrzeby” – powiedział Scott Goodson, ekspert 

MCE 2015, który na konferencję przyjechał aż z San Francisco.

W tym roku po raz pierwszy prelekcje na Mobile Central Europe odbywały się równolegle w czte-

rech salach warszawskiej Kinoteki. Konferencja miała dwa równoczesne otwarcia, jako pierwsi wy-

stąpili eksperci z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Mladen Barbaric z Pearl Studios w Montrealu 

nakreślił cel technologii przyszłości – powiedzieć najwięcej i najszybciej, jak najmniejszą ilością 

znaków, maksymalnie upraszczając projekt i użytkowanie. Jak to zrobić? Sukces branży mobilnej 

zdaniem ekspertów MCE 2015 tkwi między innymi w spojrzeniu na produkty mobilne w katego-

riach pracy zespołowej. O tym najlepiej wiedzą projektanci i programiści, którzy powinni współ-

pracować na każdym etapie powstawania aplikacji. Branża mobilna jest znacznie bardziej interdy-

scyplinarna, niż mogłoby się pozornie wydawać. Być jak najbliżej użytkownika to także wiedzieć, 

jak przygotować aplikację, która reaguje na komendy tak szybko, że ani przez chwilę nie obawiasz 

się, czy właśnie przestała działać. Zdaniem Scotta Goodsona z Facebooka ma to ogromne znacze-

nie, chociażby dla takich gigantów na rynku jak Amazon. Opóźnienie załadowania się ich strony 

o 0,1 sekundy może oznaczać dla firmy nawet 1-procentowy spadek sprzedaży.
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Ważnym wątkiem podjętym podczas tego-

rocznej konferencji było „accessibility”, czyli 

dostępność aplikacji dla osób niepełnospraw-

nych, w szczególności niewidomych. Temat 

rozwinął David Rönnqvist, programista ze Sky-

pe’a, spotykając się z dużym zainteresowa-

niem słuchaczy. Aplikacje dla niewidomych to 

wcale nie odległa przyszłość. Rönnqvist po-

dawał konkretne przykłady, jak złożyć aplika-

cję, która w efektywny sposób zadziała w wer-

sji audio, np. aplikacje do prognozy pogody. 

„Osoby niewidome nie stanowią dużego pro-

centu naszych użytkowników, ale nie w tym 

rzecz. To bardzo ważni i wnikliwi odbiorcy. To 

oni będą potrafili prawdziwie i w pełni doce-

nić pracę projektantów i programistów, którzy 

specjalnie dla nich przygotują swoje produkty” 

– powiedział Rönnqvist podczas swojej prelek-

cji na MCE 2015.

Dostępność aplikacji to zdaniem ekspertów 

MCE 2015 kluczowe zagadnienie także w kon-

tekście procesów globalizacyjnych i różnic międzykulturowych. Firmy takie jak Facebook czy Twit-

ter, działające na wielu rynkach, przygotowując swoje produkty muszą zmierzyć się z wyzwaniem, 

jak dostosować swoje usługi do różnych prędkości Internetu w zależności od kraju, uwzględniając 

również typ urządzeń, na jakich się z niego korzysta (np. stare lub niskobudżetowe modele telefo-

nów komórkowych). Z drugiej strony obywatele państw wysoko rozwiniętych doświadczają prze-

sytu mnogością technologicznych gadżetów. Odpowiedzią na tę potrzebę jest „spokojna techno-

logia” (calm technology), koncepcja  zgodnie z którą, należy robić produkty, które pomagają, a nie 

przeszkadzają człowiekowi w codziennym funkcjonowaniu.

„Eksperci Mobile Central Europe otwierają polskim specjalistom oczy na globalne problemy, które 

nas też dotyczą. W trakcie konferencji rodzą się pomysły na start-upy, które być może już niedłu-

go doczekają się realizacji na naszym rodzimym gruncie” – powiedziała Magdalena Zadara, pro-

jektantka aplikacji mobilnych i organizatorka MCE 2015.
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Dodatkową atrakcją tegorocznej konferencji była warstwa wirtualna. Gra networkingowa, wymia-

na kontaktów, ocena jakości prelekcji i inne funkcje były zintegrowane w jednym spójnym syste-

mie, dostępnym za pomocą zbliżeniowych identyfikatorów. Wystarczyło zbliżenie karty do plan-

szy i wspólne zdjęcie za pośrednictwem fotobudki Polidea Connect, by poznać zainteresowania 

innego uczestnika i wymienić się z nim paczką kontaktów.

„MCE 2015 stara się nie tylko przekazać teoretyczną wiedzę z pogranicza projektowania i pro-

gramowania, ale też sama ją realizuje. Uczestnicy usłyszeli wiele praktycznych wskazówek, 

między innymi odnośnie bezpieczeństwa mobilnego, które na tej konferencji jest niezwykle 

ważnym tematem. Tę wiedzę mogą zastosować już dziś w swoich miejscach pracy. Kolejna kon-

ferencja będzie jeszcze ciekawsza. O czym będziemy mówić? Na pewno o rozwiązaniach, któ-

re doskonale uzupełniają człowieka, ale nie zastępują go. Wszystko zależy od tego, co wydarzy 

się w branży mobilnej w kolejnym roku” – powiedział Jarosław Potiuk, główny organizator MCE 

2015 oraz CTO w firmie Polidea.
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TP-Link rozszerzył ofertę routerów mobilnych o kolejne urządzenie – przenośny hot-spot M7350. 

Nowy router ma niewielkie rozmiary (106×66×16mm), a wyposażony jest w dwuzakresowy mo-

duł Wi-Fi (2,4 oraz 5 GHz), wbudowany modem LTE, czytnik kart pamięci, baterię o pojemności 

2550 mAh oraz wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala. 

Mobilny hot-spot TP-Link udostępnia połączenie z siecią praktycznie w dowolnym miejscu 

– w szkole i w pracy, w domu i ogrodzie, w samochodzie i pociągu, na plaży i stoku narciarskim. 

Dzięki wbudowanemu modemowi LTE uzyskujemy najszybsze możliwe transfery w ramach sie-

ci komórkowych dowolnych operatorów działających w naszym kraju. M7350 oferuje pobieranie 

danych z prędkością do 150 Mb/s i wysyłanie do 50 Mb/s. Dwuzakresowy moduł radiowy umoż-

liwia zestawienie sieci Wi-Fi pracującej w paśmie 2,4 lub 5 GHz. Do przenośnego hot-spota TP-

-Link możemy jednocześnie podłączyć bezprzewodowo do 15 urządzeń. 

Bateria o pojemności 2550 mAh pozwala na kilka godzin nieprzerwanej pracy urządzenia. Po-

nadto dzięki uniwersalnemu portowi micro USB możemy je zasilać praktycznie z dowolnego 

Nowy hot-spot TP-Link zapewnia szybki Internet LTE na wielu urządzeniach, dostęp do 

plików zapisanych na karcie pamięci i wiele godzin pracy na wbudowanej baterii.

MOBILNY HOT-SPOT LTE: TP-LINK M7350
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źródła – np. laptopa, gniazda zapalniczki samo-

chodowej, power banku lub standardowej ła-

dowarki sieciowej. Na wbudowanym wyświe-

tlaczu sprawdzimy podstawowe informacje, 

w tym limity pobierania/wysyłania danych, typ 

połączenia, ilość podłączonych urządzeń, siłę 

sygnału czy poziom naładowania baterii. Czyt-

nik kart micro SD pozwala na bezprzewodo-

we udostępnianie zapisanych na niej danych 

(np. dokumentów, zdjęć, muzyki lub filmów) 

wszystkim użytkownikom naszej sieci.

TP-Link M7350 jest już dostępny w sprzedaży 

w sugerowanej cenie brutto wynoszącej 499 zł. 

Urządzenie objęte jest 24-miesięcznym okre-

sem gwarancyjnym. 



In English language version alsoRównież angielska wersja językowa

– Piszemy o nowych technologiach
– Testujemy najnowsze samoloty

– Zapraszamy na niebanalne podróże
Sprawdź nas!

BEZPŁATNA roczna prenumerata tylko do końca marca w AppStore!

https://itunes.apple.com/pl/app/business-traveller-poland/id526515772?mt=8
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

PARASOL BLUNT
+ TILE – OK. 300 ZŁ
Zapracowani, roztargnieni − tak coraz częściej przed-

stawia się obraz przeciętnego człowieka. Pośród wie-

lu czynności, które mamy do wykonania, często zda-

rza nam się zapomnieć o tych prozaicznych. Nasze 

gapiostwo przysparza nam wielu problemów. Na 

szczęście żyjemy w świecie rozwijających się tech-

nologii i w wielu czynnościach pomóc ma nam tech-

nika. Dokładnie tak jest również w tym przypadku, 

Blunt + Tile czyli parasolka, której nie można zgubić. 

Dzięki wbudowanej technologii Bluetooth dostar-

czanej przez Tile i zainstalowanej aplikacji na smart-

fonie, jeżeli oddalimy się od parasolki, zostaniemy 

poinformowani.

BUTTERFLY TWISTS – SKŁADANE 
KALOSZE – 280 ZŁ
Jaki mamy klimat, wszyscy wiemy, nigdy nie wiadomo, 

w jaką pogodę przyjdzie nam wracać np. z pracy, a co za 

tym idzie, jakie wybrać obuwie. Nawet jeżeli poruszamy 

się samochodem, to nie zawsze uda się zaparkować pod 

samymi drzwiami. Z drugiej jednak strony przecież nie 

będziemy nosiły wielkiej torby z kaloszami na 

wypadek załamania pogody. Wcale nie 

musimy. Brytyjska marka Butterfly Twists 

specjalizuje się w projektowaniu mod-

nego, wygodnego i trwałego obuwia. 

Jedną z propozycji są leciutkie kalosze 

ze zwijaną cholewką, którą możemy 

zapakować do wodood-

pornego woreczka. 

Do wyboru mamy 

pięć wersji kolorystycznych, 

a i cena jest przystępna.

BIOCHEMIA URODY 
Ileż to razy zastanawiamy się, jaki jest skład naszych kosmetyków, 

a co za tym idzie, co sprawia, że często są bardzo drogie. Osobi-

ście tam, gdzie mogę stworzyć coś samodzielnie, korzystam z tej 

możliwości i tak jest właśnie z kosmetykami pielęgnacyjnymi. Ja-

kiś czas temu trafiłam na stronę biochemiaurody.com. To serwis, 

w którym możemy kupić gotowe zestawy do wykonania mikstur 

kosmetycznych. Wychodzi tanio, skutecznie, indywidualnie, a do-

datkowo ile przy tym zabawy!

Dla niej 26
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HANDPRESSO WILD E.S.E. – 300 ZŁ
Kawa to najbardziej powszechna współcze-

śnie używka. Niestety jak raz wypijecie dobrą, to 

trudno potem wypić lurę. Do dobrej potrzebuje-

cie ekspresu ciśnieniowego, tego zaś nie zabie-

rzecie wszędzie, no chyba że jest to Handpresso 

Wild E.S.E. To realizacja idei mobilnego espres-

so, czyli najmniejszy na świecie ekspres ciśnie-

niowy. Nie wymaga prądu ani baterii. Wystarczy 

napompować ręcznie urządzenie do poziomu 16 

bar, wlać gorącą wodę i dołożyć pakiet spraso-

wanej kawy. Potem wystarczy nacisnąć przycisk 

i cieszyć się genialnym espresso nawet pod na-

miotem lub na bezludnej wyspie. Coś mnie cią-

gnie z dala od ludzi.

FLIPER – OD 3000 ZŁ
Jeśli macie około 30 lat i właśnie urządzacie swój pierw-

szy własny dom, w którym znalazło się miejsce na faj-

ny, oryginalny gadżet z Waszego dzieciństwa, to powin-

niście poszukać flipera. Dla młodszych Czytelników – to 

taka konsola, w której nie ma ekranu, ale są stalowe kul-

ki, dwa przyciski od łapek i mnó-

stwo mechanicznych elementów, 

w które należy trafiać kulkami. 

Gra zajmuje trochę więcej miej-

sca niż PS4, a nawet trochę wię-

cej niż PS4 i 50-calowy telewizor, 

ale wyzwala emocje kilka razy 

większe. Wystarczy trochę 

poszperać i znajdzie-

cie na aukcjach ja-

kiś dobry, sprawny 

okaz, który świet-

nie ozdobi Wasz 

geekowy salon.

Dla niego

ZEGAREK LEATHERMAN TREAD QM1 – OK. 1700 ZŁ
Współczesne smart zegarki mają całe mnóstwo ciekawych 

funkcji, niestety na nic one się nie przydadzą na bezludnej 

wyspie lub w środku Lasu Kabackiego. Zwyczajnie przesta-

ną działać. Leatherman Tread QM1 będzie działał kilka lat, jest 

wodoodporny do 200 m, a bransoleta skrywa 20 różnych na-

rzędzi. W tym tak ważne jak otwieracz do butelek, narzędzie 

do wyjmowania karty SIM w iPhone, przecinacz do różnego 

rodzaju materiałów oraz kilka typów śrubokrętów. Jeśli wy-

bieracie się na bezludną wyspę, to jest to zegarek dla Was tym 

bardziej, że możecie z nim wejść na pokład samolotu.
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Stwórz własne Wi-Fi i ciesz się bezprzewodową wolnością. Przenośny hotspot TP-LINK zapewnia szybki Internet LTE na wielu 
urządzeniach, bezprzewodowy dostęp do plików zapisanych na karcie pamięci i wiele godzin pracy na wbudowanej baterii. 
Włóż kartę SIM operatora sieci komórkowej i udostępnij bezpieczne i szybkie połączenie nawet 15 urządzeniom jednocześnie 
– telefonom, tabletom, laptopom i wielu innym. 

w w w.tp -l ink .com.pl 

Twoja własna sieć Wi-Fi w dowolnym miejscu na świecie!
Przenośny hotspot LTE

M7350
Przenośny router

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


22 GODZINY W NORWEGII
CZYLI O FENOMENIE LOTNICZYCH JEDNODNIÓWEK

TOMASZ SZYKULSKI

Jednodniowe podróże lotnicze mogą kojarzyć się z biznesmenami i osobami latającymi 

w interesach, które po przylocie, załatwieniu kilku spraw lub odbyciu spotkania wracają do 

domu kolejnym połączeniem. Osobną kategorię stanowią natomiast krótkie wypady na 

pokładzie tanich linii lotniczych, które za niewielkie pieniądze pozwalają na odwiedzenie wielu 

interesujących miejsc. I to właśnie takich podróży dotyczy ten artykuł.
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Pomimo upływu czasu Polacy o ta-

nim lataniu nadal wiedzą niewiele. 

Przyznam szczerze, że wielokrotnie 

spotkałem się z komentarzami w ro-

dzaju „Znowu gdzieś poleciałeś? Mu-

sisz na to wydawać strasznie dużo 

pieniędzy!”. Z kolei typową reakcją na 

moje wyjaśnienia i informacje o ce-

nie biletów jest śmiech, niedowierza-

nie i słowa „Następnym razem lecę 

z Tobą!”. Latanie nie musi być drogie, 

a obecna oferta tanich linii lotniczych 

jest ciekawsza niż kiedykolwiek.

O powodach takiego stanu rzeczy napisano już wiele. Dzięki ograniczeniu wszelkich dodat-

kowych kosztów tanie linie lotnicze są w stanie zaoferować przeloty już za kilkanaście, kilka-

dziesiąt złotych. Z oczywistych względów oferowany produkt jest ubogi (brak posiłku, bagażu 

rejestrowanego, mało miejsca na pokładzie), a przewoźnicy korzystają z lotnisk bardziej oddalo-

nych od dużych miast. W przypadku krótkiego, turystycznego wypadu wady te w pełni rekom-
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pensuje niska cena biletu. Więcej na ten temat mo-

żecie przeczytać we wpisie na moim blogu.

Co właściwie oznacza pojęcie jednodniówki? We-

dług fanów taniego latania jest to krótki lotniczy 

wypad, który zakłada powrót kolejnym połącze-

niem tego samego lub następnego dnia. W więk-

szości wypadków założeniem jest maksymalne 

ograniczenie kosztów całej wycieczki, a cena sa-

mych przelotów rzadko przekracza 100 zł.

22 godziny w Skandynawii
Idealnym przykładem jest moja wizyta w Norwe-

gii sprzed kilkunastu miesięcy. Wraz z grupą zna-

   /   PODRÓŻE   /   3122 godziny w Norwegii, czyli o fenomenie lotniczych jednodniówek

link http://www.szykulski.com/blog/2014/12/28/tanie-latanie-moim-okiem
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jomych wybraliśmy poranne połączenie linii Wizz Air na trasie Lublin – Oslo Sande-

fjord Torp. Nazwa docelowego lotniska może być nieco myląca. Port położony jest 

w wiosce Torp w pobliżu nadmorskiego miasteczka Sandefjord, a od stolicy Norwe-

gii dzieli je niemal 100 kilometrów. Z powodu dużej odległości i wysokich kosztów 

nie zdecydowaliśmy się na dojazd do Oslo. Kilkanaście godzin słonecznego dnia 

spędziliśmy na długim spacerze z lotniska do Sandefjord, zwiedzaniu miasta oraz 

wędrówce wokół wybrzeża i fiordu. Następnie w godzinach nocnych udaliśmy się 

z powrotem do portu lotniczego, skąd po kilku godzinach odlecieliśmy do Warsza-

wy. W ograniczeniu kosztów wyjazdu pomogło zabranie własnego prowiantu i brak 

wykupionego noclegu. Loty kosztowały 68 zł, cały wyjazd – niecałe 150 zł.

Możliwości
Z powodu nocy spędzonej na 

lotnisku wyprawa do Norwegii 

była dość ekstremalną formą jed-

nodniówki. Jednak w wielu przy-

padkach plan może być znacznie 

bardziej komfortowy. Dobrym 

przykładem są tutaj loty linii Wizz 

Air i Ryanair z Warszawy lub Mo-

dlina do Londynu, które wyko-

nywane są 3 razy dziennie. Kilka-

naście godzin między porannym 

a wieczornym połączeniem po-

zostawia wystarczająco dużo cza-

su na stosunkowo długi pobyt 

w stolicy Anglii.

22 godziny w Norwegii, czyli o fenomenie lotniczych jednodniówek
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Innym rozwiązaniem jest powrót na inne lotnisko lub przelot inną linią. Sprawdzi 

się ono w przypadku miast z mniejszą częstotliwością połączeń. To właśnie brak co-

dziennych lotów na trasie Lublin – Oslo Sandefjord Torp był głównym powodem po-

wrotu na lotnisko w Warszawie.

Wybór miejsc na jednodniową wycieczkę jest naprawdę duży. Niemal każde więk-

sze lotnisko w Polsce posiada kilka połączeń tanich linii lotniczych Ryanair i Wizz Air, 

które z racji niskich cen biletów idealnie nadają się na tego typu wyprawę. Do naj-

popularniejszych jednodniowych kierunków zaliczyć można lotniska w Skandyna-

wii (Oslo, Bergen, Trondheim, Sztokholm, Malmo, Goteborg), na Wyspach Brytyj-

skich (Londyn, Manchester, Liverpool, Glasgow, Edynburg) oraz w krajach Beneluksu 

(Eindhoven, Bruksela). Ciekawą opcją są także loty krajowe Ryanair, pozwalające na 

przelot między Modlinem a Gdańskiem lub Wrocławiem już za 19 zł. Zależnie od celu 

i planu podróży czas na miejscu może wahać się od kilku do kilkudziesięciu godzin.

22 godziny w Norwegii, czyli o fenomenie lotniczych jednodniówek
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Relatywnie najtrudniejszą (ale wcale nie tak trudną) częścią zaplanowania tanie-

go lotniczego wypadu jest znalezienie interesujących nas biletów w atrakcyjnej 

cenie. Dobrą praktyką jest regularne obserwowanie oferty na stronach przewoź-

ników www.wizzair.com i www.ryanair.com, a także serwisów poświęconych ta-

niemu lataniu – Fly4Free, Mleczne Podróże itd. Dostępność najtańszych przelo-

tów zwiększa się poza sezonem turystycznym, jednak na promocje można liczyć 

także w innych porach roku. Kluczem do sukcesu jest cierpliwość i elastyczność.

Podsumowanie
Lotnicze jednodniówki to coraz popularniejsza forma podróżowania. Szybki roz-

wój tanich przewoźników w ostatnich latach znacząco zwiększył możliwości or-

ganizacji tego typu wyjazdów, które są mocnym dowodem na to, że latanie nie 

musi być drogie, a ciekawe miejsca znajdują się na wyciągnięcie ręki. Krótki wy-

pad z oczywistych względów nie pozwala na dokładne poznanie docelowego 

miejsca, jednak stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla weekendowego wyjaz-

du nad jezioro lub kemping.

I chociaż głównym celem tego artykułu było przybliżenie tematu kilkunastogo-

dzinnych wizyt w innych krajach, to zawarte w nim informacje sprawdzą się także 

w przypadku organizowania dłuższego wyjazdu.

t_szykulski

22 godziny w Norwegii, czyli o fenomenie lotniczych jednodniówek

https://twitter.com/t_szykulski


TOMASZ SZYKULSKI

Największa europejska tania linia lotnicza latami zapracowała sobie na bardzo złą reputację. 

Głównym powodem był niski standard podróży i bardzo rygorystyczne zasady dotyczące 

bagażu. Niechęć do przewodnika potęgowały również obiegowe, często nieprawdziwe 

informacje. Jednak od niedawnej zmiany strategii jakość oferowanego produktu znacznie się 

poprawiła, a linia podejmuje wiele działań, aby naprawić swój image. I robi to skutecznie.
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RYANAIR 
FAKTY I MITY

Ryanair – fakty i mity
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Fakty
Ryanair to prawdziwy gigant na europejskim nie-

bie. Skalą działalności dorównuje on takim po-

tęgom jak Air France, British Airways i Lufthansa, 

wykonując ponad 1600 lotów dziennie ze 184 lot-

nisk w 30 krajach, przy użyciu floty ponad 300 Bo-

eingów 737-800. W ubiegłym roku irlandzka linia 

przewiozła ponad 86 milionów pasażerów, zaj-

mując 1. miejsce na europejskim rynku. Dla po-

równania – Polskie Linie Lotnicze LOT mają 35 sa-

molotów i w 2014 roku przewiozły nieco ponad 

6 milionów pasażerów.

Obecnie Ryanair operuje z 11 polskich lotnisk – War-

szawy (Modlin), Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Lu-

blina, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Bydgoszczy, 

Łodzi i Katowic. Do najpopularniejszych kierunków 

należą Wyspy Brytyjskie, Skandynawia, a także mia-

sta południowej Europy. Od wiosny 2014 roku sa-

moloty Ryanair łączą również polskie miasta – War-

szawę z Gdańskiem i Wrocławiem, a także Gdańsk 

z Krakowem i Wrocławiem.

Model biznesowy Ryanair jest bardzo interesującym zagadnieniem. Dzięki szeregowi zabie-

gów mających na celu zredukowanie kosztów (brak posiłku i darmowego bagażu, odprawa in-

ternetowa, ujednolicenie floty) i zwiększenie wykorzystania samolotów (operowanie z mniej-

szych lotnisk skraca czas postoju samolotu i obniża opłaty lotniskowe; mniej miejsca w kabinie 

pozwala umieścić dodatkowe rzędy siedzeń) przewoźnik jest w stanie zaoferować bilety lotni-

cze w bardzo atrakcyjnych cenach.

Mity
„To musi być niebezpieczne!” – mam wrażenie, że taką opinię słyszał chociaż raz każdy fan ta-

niego latania. Zdecydowana większość tego typu wypowiedzi bierze się – jak zwykle – z nie-

wiedzy. W wyobrażeniu takich osób tanie linie używają starych, zaniedbanych samolotów, nie 

przestrzegają procedur bezpieczeństwa, a w kabinie pilotów sadzają czternastolatków. Praw-

36Ryanair – fakty i mity
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da jest zupełnie inna. Samoloty i załogi Ryanair muszą spełniać dokładnie takie same wymogi 

jak każda inna linia. Ze względu na intensywne użytkowanie i optymalizację kosztów serwisu 

i paliwa, tanie linie wykorzystują nowoczesne modele samolotów, a niskiego średniego wieku 

floty (5,5 roku dla Ryanair) może im pozazdrościć niejedna linia tradycyjna.

„Niska cena to oszustwo, musiałem zapłacić więcej” – to kolejna błędna opinia. Tanie linie lotni-

cze na etapie rezerwacji biletu oferują szereg dodatkowych usług – rejestrowany bagaż, prio-

rytetowe wejście na pokład, dodatkowe ubezpieczenie, lepsze miejsce w samolocie, wynajem 

samochodu u celu podróży itd. Aby uzyskać najniższą cenę, musimy pamiętać o odznaczeniu 

wszystkich płatnych opcji. Warto wspomnieć, że obecne ceny bagażu rejestrowanego, wyboru 

miejsca oraz bagażu na pokładzie nie są wygórowane.

Obiegowe historie dotyczą również ciasnoty na pokładzie. W przypadku wysokich osób zarzut 

ten może mieć swoje uzasadnienie. Prawda jest jednak taka, że ilość miejsca na nogi nie odbiega 

od standardu oferowanego przez tradycyjne linie na krótkich trasach europejskich, a w niektó-

rych wypadkach nawet go przewyższa. Atutem Ryanair jest rezygnacja z siatek na drobne przed-

mioty montowanych na wysokości kolan, które dodatkowo zmniejszają dostępną przestrzeń.

Ryanair – fakty i mity
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Zmiana wizerunku
Zła reputacja Ryanair wynikała z szeregu czynników. Irlandzki przewoźnik przez 

wiele lat nie liczył się z opinią pasażerów. Zakładano bowiem, że dzięki niskim ce-

nom standard nie musi być wysoki, a pasażerowie i tak będą latać. W rezultacie 

waga i rozmiar dozwolonego batgażu były sprawdzane niezwykle rygorystycz-

nie, wnętrza samolotów były oblepione reklamami, a pasażerom nie przydzielano 

miejsc na pokładzie.

Zmiana strategii zlikwidowała niemal wszystkie dotychczasowe problemy. Pasażero-

wie mogą w tej chwili zabierać na pokład 2 sztuki bagażu (duży i mały), a ich gabary-

ty nie są szczegółowo sprawdzane. Z własnego doświadczenia wiem również, że na 

mocno obłożonych rejsach możemy oddać naszą walizkę podręczną do luku baga-

żowego bez dodatkowej opłaty. Z wnętrz samolotów zniknęła większość reklam, 

a sprzedaż artykułów bezcłowych, jedzenia i zdrapek (rodzaj loterii) jest prowadzona 

znacznie mniej nachalnie. Chaos w trakcie wchodzenia na pokład został zlikwidowa-

ny dzięki przydzieleniu pasażerom miejsc siedzących na etapie dokonywania odpra-

wy internetowej (losowe miejsce – za darmo, wybór miejsca – za opłatą). Od kil-

ku miesięcy karty pokładowe możemy wygenerować w aplikacji Ryanair na iPhone, 

a następnie dodać je do Passbooka, co likwiduje konieczność drukowania i noszenia 

dużych i niewygodnych papierowych biletów.

Podsumowanie
Zmiany w Ryanair są widoczne niemal na każdym kroku. Muszę przyznać, że przed 

metamorfozą wybór tej linii był dla mnie ostatecznością, a w tej chwili w wielu 

aspektach nie odbiega ona od droższych konkurentów. Dobrym przykładem jest 

tutaj limit bagażu podręcznego identyczny z tym w tradycyjnych liniach lotniczych. 

I chociaż na pokładzie dalej usłyszymy irytującą muzykę przed startem, zobaczy-

my wszechobecną żółć elementów wnętrza, a podróż w wielu wypadkach rozpocz-

niemy i zakończymy na mniejszych i bardziej oddalonych lotniskach, to obecna 

oferta irlandzkiego przewoźnika jest naprawdę atrakcyjna. W najbliższej przyszło-

ści Ryanair nadal będzie udoskonalać produkt. Zapowiedział między innymi wpro-

wadzenie bardziej estetycznego malowania i wyposażenia samolotów, a także dar-

mowego internetu na pokładzie. Z pewnością można zatem stwierdzić, że rozwój 

europejskiego lidera taniego latania będzie szybki i korzystny dla pasażerów.

Ryanair – fakty i mity
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https://twitter.com/t_szykulski
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CITY MAPS 2GO
TURYSTYCZNE MAPY OFFLINE

TOMASZ SZYKULSKI

Nawigowanie za pomocą 

dużych, papierowych 

map jest dla wielu osób 

jednym z uroków podróży 

w nieznane miejsca. 

Prawda jest jednak taka, 

że szybko stają się one 

nieaktualne, a używanie 

ich jest w wielu sytuacjach 

zwyczajnie niewygodne. 

W przypadku podróży 

zagranicznych korzystanie 

z map online na naszym 

telefonie lub tablecie jest 

zazwyczaj niemożliwe, gdyż 

wymaga stałego dostępu  

do sieci.

City Maps 2Go – turystyczne mapy offline

Z pomocą przychodzą aplika-

cje z mapami offline. Moim zda-

niem najlepszą z nich jest City Maps 

2Go, którą możecie pobrać z App 
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Store w wersji na iPhone’a i iPada. 

Zasada działania jest banalnie pro-

sta – korzystając z internetu, po-

bieramy mapę miasta lub regio-

nu, której możemy później używać 

bez dostępu do sieci. Do najważ-

niejszych zalet aplikacji należy bo-

gata baza atrakcji turystycznych, 

sklepów, restauracji i hoteli nanie-

sionych na mapę, wykorzystanie 

GPS wbudowanego w nasze urzą-

dzenie do nawigowania po mapie, 

dodawanie własnych punktów oraz 

tworzenie list rzeczy do zrobienia 

lub miejsc do odwiedzenia. W przy-

padku korzystania z kilku urządzeń 

zaznaczone miejsca będą synchro-

nizowane przez chmurę. Ta funk-

cja jest dla mnie bardzo przydatna 

– plan zwiedzania na kolejny dzień 

tworzę na iPadzie wieczorem w ho-

telowym pokoju, a gdy poruszam 

się po mieście, wygodniej mi jest 

korzystać z iPhone’a. Dodatkowe za-

lety to elegancki design, prostota 

obsługi i dostosowanie aplikacji do 

najnowszych urządzeń. Wszystkie te 

cechy sprawiają, że City Maps 2Go 

to podróżniczy must-have.

Link

40City Maps 2Go – turystyczne mapy offline
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https://itunes.apple.com/us/app/city-maps-2go-travel-guide/id408866084?mt=8 
https://twitter.com/t_szykulski
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ROME2RIO
PODRÓŻNICZY MUST-HAVE
TOMASZ SZYKULSKI

W dzisiejszych czasach 

nawigowanie po nieznanych 

miejscach nie powinno 

nikomu sprawić problemów. 

W większości wypadków 

wystarczającym narzędziem 

okazuje się aplikacja 

z mapami zainstalowana 

na smartfonie lub 

tablecie. Jednak co zrobić, 

gdy punkt docelowy znajduje 

się w znacznej odległości 

od punktu początkowego, 

a podróż wymaga 

skorzystania z kilku środków 

transportu?

Na podstawie własnych do-

świadczeń z czystym sumieniem 

mogę polecić serwis Rome2Rio. 

Zarówno strona internetowa, jak 

i aplikacja mobilna zostały uprosz-
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czone do minimum, co znacznie ułatwia proces 

wyszukiwania interesujących nas tras. Wpisanie 

punktu początkowego i końcowego powodu-

je wyświetlenie niemal wszystkich dostępnych 

opcji – komunikacji miejskiej, pociągów, autoka-

rów, samolotów, taksówek, a nawet ofert z ser-

wisów służących do współdzielenia samochodu 

– w tym popularnego BlaBlaCar.

Kluczową zaletą Rome2Rio jest przedstawienie 

czasu podróży, rozkładu jazdy oraz orientacyj-

nej ceny biletów na wybrany środek transpor-

tu. W przypadku podróży składającej się z kilku 

odcinków informacje te są czytelnie prezento-

wane z podziałem na kolejne etapy. Dodatko-

we ułatwienia to wyświetlenie trasy na mapie po 

wybraniu jednej z proponowanych opcji, a tak-

że dodanie przycisku przenoszącego do strony 

internetowej wybranego przewoźnika.

Z Rome2Rio korzystałem wielokrotnie i muszę 

przyznać, że radzi sobie bardzo dobrze nawet 

z bardziej skomplikowanymi lub mniej popular-

42Rome2Rio – podróżniczy must-have

Baza przewoźników jest bardzo 
bogata, a prezentowane 
informacje precyzyjne – jedną 
z proponowanych opcji na polskich 
trasach krajowych jest PolskiBus, 
a nawet mniejsze, regionalne firmy 
przewozowe.
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nymi zapytaniami. Baza przewoźników jest bar-

dzo bogata, a prezentowane informacje precy-

zyjne – jedną z proponowanych opcji na polskich 

trasach krajowych jest PolskiBus, a nawet mniej-

sze, regionalne firmy przewozowe. Serwis po-

mógł mi po raz pierwszy, gdy w maju 2014 roku 

planowałem podróż z San Francisco do Cuper-

tino, a ręczne wyszukiwanie informacji o pocią-

gach i autobusach w internecie nie przynosiło re-

zultatu. Finalnie pierwszy odcinek odbyłem na 

pokładzie pociągu CalTrain, a następnie w miej-

scowości Sunnyvale przesiadłem się na autobus 

miejski. Całą relację z tej wyprawy możecie prze-

czytać w poprzednim wydaniu iMagazine oraz 

na moim blogu.

Właściwie jedyną wadą serwisu jest ograniczona 

możliwość wyszukiwania miejsc według konkret-

nego adresu. Częściowo rekompensuje to wyko-

rzystanie GPS, ręczny wybór miejsca na mapie 

oraz bogata baza popularnych miejsc. Jednak-

że szczegółowa baza adresowa byłaby sporym 

udogodnieniem.

Podsumowując: Rome2Rio to doskonałe narzę-

dzie oraz podróżniczy must-have. Prostota ob-

sługi, bogaty wybór proponowanych opcji oraz 

szczegółowe informacje na temat wybranej po-

dróży to cechy, które z pewnością sprawdzą się 

w niejednej sytuacji.

Aplikację na iOS możecie pobrać tutaj. 

Rome2Rio – podróżniczy must-have

t_szykulski

link http://www.szykulski.com/blog/2014/11/16/wyprawa-do-cupertino-czyli-z-wizyt-w-siedzibie-apple
https://itunes.apple.com/us/app/rome2rio-rail-air-road-sea/id569793256?mt=8
https://twitter.com/t_szykulski
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Productive! Magazine to comiesięczna dawka praktycznych i ponadczasowych 
artykułów oraz wywiadów na temat produktywności i rozwoju osobistego. 
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W

BILION TO ZA MAŁO

Wydaje się, że po mniej więcej dwóch latach marazmu, zbierania batów, przyj-

mowania na siebie kubłów z pomyjami Apple znów jest na szczycie podob-

nym jak za czasów Steve’a Jobsa. Ekipa Tima Cooka stosowała złotą zasadę „psy 

szczekają – karawana jedzie dalej” i cóż, mieli rację, że nawet nie reagowali na 

większość poszczekiwań, gdyż teraz powinny one zamieniać się w pełne skrom-

ności skamlenia o wybaczenie przewin poczynionych słowem.

PAWEŁ LUTY

Strzelały korki od szampana w Cupertino i jeszcze kilku miejscach całkiem niedawno – Apple 

to pierwsza firma w historii, która jest warta ponad 700 mld dolarów. W chwili, gdy piszę te 

słowa – prawie 750 mld. Cieszy się kierownictwo, szaleją z radości inwestorzy. I ostrzą sobie 

zęby na więcej.
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Zdaje się, że wszystko w Cupertino jest na swoim miejscu. Inwestorzy doczekali 

się zawrotnych wyników finansowych, których bezpośrednim efektem jest wła-

śnie kapitalizacja na poziomie grubo przekraczającym 700 mld dolarów. Miłośni-

cy sprzętów z logiem nadgryzionego jabłka natomiast już za momencik będą 

mogli sięgnąć po tak wyczekiwany przez niektórych, w tym piszącego te słowa, 

Apple Watcha. Niedowiarkowie z kolei przekonali się, że rozmiar ma znaczenie 

i to wedle powszechnie rozpuszczanych twierdzeń, że znaczenie ma wyłącznie 

większy rozmiar.

Jeszcze półtora roku temu nikt nawet nie wpadł na pomysł, żeby na serio pi-

sać o tym, że Apple wjedzie w biznesy, które do tej pory wydawały się oddalo-

ne o lata świetlne od tego, czym w Cupertino do tej pory zajmowano się na co 

dzień. Kilkanaście miesięcy temu raczej narzekano, że firma straciła swoją sztan-

darową umiejętność redefiniowania całych branż.

A dzisiaj czytamy, że tuż za rogiem czai się samojezdny samochód elektryczny 

Apple. Wspólnie z niektórymi autorami zastanawiamy się, czy Tim Cook uściśnie 

dłoń Elona Muska w geście wieńczącym proces przejęcia Tesli za miesięcy 18 czy 

może wcześniej. Dziś strzelamy, czy Apple za producenta jednych z najbardziej 

pożądanych przez geeków samochodów na świecie zapłaci 75 czy może więcej 

miliardów dolarów.

Magia wróciła do Cupertino – brzmi przekaz udokumentowany niewyobrażal-

nie przeogromnymi stosami gotówki, które są na wyciągnięcie kościstej ręki 

Tima Cooka. Carl Icahn, legendarny rekin spółkojad z Wall Street, krzyczy, że bi-

lion to za mało, że Apple wart jest więcej niż cokolwiek innego na tej planecie. 

Pięknie się dzieje w państwie applowskim. Mozolnie oraz cichaczem tkana przez 

Cooka i Ive’a mozaika zaczyna być widoczna i zachwyca. Musi zachwycać. Bo 

Apple wielką firmą jest i basta.

Ja jednak nieco drżę na myśl o tych 750 miliardach zielonych banknotów z wid-

niejącą na nich podobizną któregoś z byłych prezydentów Stanów Zjednoczo-

nych Ameryki Północnej, które ktoś, nie wiadomo kto, musiałby zapłacić, chcąc 

wykupić tego molocha. Pewnie przez me ciało przechodzą subtelne dreszcze, 

gdy o tych dolarach myślę, ponieważ to naprawdę pokaźna sumka, którą nie 

wszyscy potrafią ogarnąć umysłem.

Bilion to za mało
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Telepie mną nieznacznie także dlatego, że boję się tego, że po chwilowej euforii 

i wszechogarniających uściskach dłoni wyrażających satysfakcję z zaistniałej sy-

tuacji powrócimy do czasów z początków panowania Tima Cooka. Rozbudzona 

wyobraźnia będzie serwowała kolejne biliony kapitalizacji, kolejne rekordowe 

wyniki finansowe, a rzeczywistość okaże się bardziej wymagająca.

Nie zrozumcie mnie źle, gorąco wierzę w powodzenia przedsięwzięć zaplano-

wanych przez kierownictwo miłościwie nam projektującej nowe iPhone’y or-

ganizacji. Powiększenie flagowego smartfona było ruchem wyśmienitym. Za-

pewne i postawienie na smartzegarki takie będzie, bo tak uczy doświadczenie. 

Wierzę, że zyski będą rosły, a kluczowe wolumeny sprzedaży będą także wyka-

zywać tendencje wzrostowe (poza iPadami, rzecz dla mnie jasna). Drżę jednak 

przed rozbudzonymi apetytami. Skoro już Apple jest najdroższą firmą w historii, 

to wszyscy od niej oczekują, że będzie najdroższa jeszcze bardziej. Nie zadowo-

lą się wzrostami rzędu 10 proc., bo ich ambicja podpowiada im procentów 40. 

Teraz Timowi Cookowi udało się odrąbać złe języki, ale czy będzie w tym równie 

skuteczny, kiedy już faktycznie pęknie bariera bilionowa kapitalizacji firmy?

Apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia i trzeba uważać, żeby nie pęknąć z ła-

komstwa. Apple może to grozić. Wizja iSamochodu wydaje się kusząca, ale czy 

uda się na nim wygospodarować takie marże jak na iPhonie? Mam wątpliwości. 

A nawet jak się uda, to co dalej? iSamolot? iRakiety Kosmiczne? A może pralki, 

lodówki, suszarki i inne czołgi?

Dla mnie magia i siła Apple leży w tym, co pięknie ilustruje legendarna brutal-

ność Steve’a Jobsa, jeżeli chodzi o portfolio komputerów Apple. Mniej znaczy 

więcej. To się naprawdę sprawdza, co zobrazować można tymi 750 mld dola-

rów, którymi już po raz kolejny wycieram sobie klawiaturę. Ja rozumiem, że ze-

garki i samochody to pasje Jony’ego Ive’a i Tim Cook prawdopodobnie pozwoli 

je Brytyjczykowi realizować pod applowskim sztandarem. Tylko żeby nie okaza-

ło się, że ten bilion, jak już wjedzie na stół, nie okaże się posiłkiem trudnym do 

strawienia.

Apple’u, rośnij zdrowy, ale nie zacznij tylko rozmieniać się na drobne, kiedy oka-

że się, że w portfelu masz tylko grube nominały.

PawelLuty

Bilion to za mało

http://www.twitter.com/PawelLuty
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APPLE CAR W TRZECH 
(SKRZYWIONYCH) AKTACH

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Podobnie dzisiaj nie rozumiem zachwytu nad takimi samochodami jak Tesla, czy-

li elektrycznymi, napędzanymi z gniazdka w ścianie. Nie dość, że są mniej ekologicz-

ne, to na dodatek nie wydają z siebie żadnego sensownego dźwięku, a dla entuzjasty 

to jeden z ważniejszych elementów doświadczenia, jakim jest prowadzenie samo-

Motoryzacja to jedno z moich ulubionych hobby. Śledzę Formułę 1 od dziecka, kiedy to 

zainteresował mnie nią mój Tata. Nie rozumiałem wtedy do końca animozji pomiędzy 

Ayrtonem Senną a Alainem Prostem – miałem w końcu zaledwie pięć czy sześć lat.
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chodu. Osobiście nie interesuje mnie przemieszczanie się od punktu A do punktu B 

w najkrótszym możliwym czasie – liczą się przede wszystkim wrażenia i emocje pod-

czas takiej podróży. Wyprawa może być zresztą celem samym w sobie, dla samej 

przyjemności prowadzenia dobrego samochodu. Emocje wywoływane przez bulgot 

silnika, strzelanie z wydechu, to, jak nadwozie zachowuje się w zakręcie − to wszystko 

dodatkowe plusy, które przy odpowiednich proporcjach znacząco wpływają na zmy-

sły. Nie interesuje mnie też specjalnie maksymalne przyspieszenie na prostej drodze 

– musi być oczywiście „wystarczające”, ale clou leży w tym, jak samochód jest zwinny 

i jak się prowadzi. Aby zaspokoić takie żądze, nie potrzeba też wydawać fortuny na 

najnowsze „Ferrari The Ferrari” – większość kierowców zaspokoi taka używana Mazda 

MX-5, która pomimo niewielu koni pod maską daje ogromną frajdę właśnie przez to, 

jak się prowadzi.

Prawdopodobnie nie jestem najodpowiedniejszą osobą do oceniania planów Apple 

w sektorze motoryzacyjnym właśnie z powyższych powodów. Bo gdyby plotki się 

rzeczywiście potwierdziły, to najprawdopodobniej byłby to samochód napędzany 

silnikiem elektrycznym i być może nawet potrafiący samemu się przemieszczać po 

drogach.

Akt I – Gdyby Apple stworzyło samochód
Gdyby Apple zbudowało własną wizję samochodu, to niewątpliwie przejąłby on kul-

turę korporacyjną firmy, tak silną w jej strukturach i tak ważną dla produktów, które 

wychodzą z Cupertino.

To oczywiście oznaczałoby, że Apple Car potrafiłby się poruszać po trzydziestu pro-

centach dróg w naszym kraju, ale dopiero po tym, jak ich zarządcy podpisaliby sto-

sowne umowy z firmą. W innym przypadku kierowcy byliby zmuszeni wcześniej 

zaznaczyć odpowiednią opcję w ustawieniach samochodu, czym potwierdzają, iż ro-

zumieją, że drogi, po których się będą poruszali, nie są przetestowane pod kątem  

Apple Car.

Samochód z Cupertino niewątpliwie byłby napędzany silnikiem elektrycznym, ale 

w odróżnieniu od tych stosowanych powszechnie na rynku, miałby specjalnie wypro-

filowane elementy ruchome, aby generowały mniej hałasu od konkurencji. Jednocze-

śnie Apple Car można by było ładować jedynie na stacjach Apple dzięki specjalnym 

wtyczkom Thunder & Lightning. Jeśli inne stacje chciałyby mieć możliwość ładowa-

Apple Car w trzech (skrzywionych) aktach
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nia samochodów Apple, to obowiązkowo musiałyby przystąpić do specjalnego pro-

gramu MFAC – Made for Apple Car – dzięki któremu miałyby dostęp do stosownych 

przejściówek i licencji na tworzenie własnych.

Wnętrze Apple Car kryłoby jeszcze ciekawsze innowacje. Po pierwsze, samochód 

otwierałoby się przez Touch ID, a po dziesięciu nieudanych próbach zamieniałby się 

on w kulę ognia, aby nikt niepowołany nie uzyskał do niego dostępu – może być 

to w stylu lotusa Jamesa Bonda. Po drugie, przy pierwszym uruchomieniu prosiłby 

o podanie danych do konta iCloud. Ten wymóg powtarzałby się po każdym uaktual-

nieniu oprogramowania. Po trzecie, można by włączyć podwójne uwierzytelnianie, 

ale w przypadku utraty naszego prywatnego klucza stracilibyśmy dostęp do niego, 

a Apple nie miałoby możliwości pomóc go nam odzyskać. Po czwarte, fotele byłyby 

dostępne tylko w trzech rozmiarach – 32 centymetry szerokości dla osób szczupłych, 

64 centymetry dla normalnych oraz 128 centymetrów dla osób otyłych. Niestety nie 

byłoby możliwości wymiany foteli w przyszłości – należałoby wymienić cały samo-

chód na nowy. Podobnie zresztą wyglądałaby konfiguracja pozostałych podzespo-

łów samochodu, jak silnika czy rozmiaru kierownicy – byłyby dostępne w trzech wer-

sjach bez możliwości ich późniejszej wymiany. Analogicznie nie byłoby możliwości 

wymiany samego akumulatora na nowy, gdyby uległ uszkodzeniu. Na szczęście  

Apple oferowałoby program wymiany samochodu na nowy za 50% jego wartości.

Apple, wprowadzając na rynek swój własny pojazd, po pięciu latach zgarnąłby 98% 

zysków i przy okazji zniszczył obecnych liderów. Volkswagen zostałby sprzedany za 

ułamek jego poprzedniej wartości właścicielowi małej piekarni na przedmieściach 

Barranquilli w Kolumbii. Microsoft w tym czasie wprowadziłby swojego człowieka do 

zarządu Toyoty, który wyniszczyłby firmę od wewnątrz, a potem odsprzedałby ją, po-

nownie za grosze, gigantowi z Redmond.

Oczywiście przed pojawieniem się Apple Car w sprzedaży firma ogłosiłaby publiczną 

betę, dzięki której przyszli użytkownicy mogliby go przetestować i pomóc w wyelimi-

nowaniu wszystkich bugów. Aby dostąpić tego zaszczytu, należałoby wpłacić firmie 

100% wartości samochodu.

Akt II – Plotki
Pierwsze plotki o tym, że Apple przygotowuje się do produkcji samochodu, pojawi-

ły się wkrótce po zdjęciach tajemniczych minivanów wyposażonych w bliżej nieokre-

Apple Car w trzech (skrzywionych) aktach
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ślony sprzęt na dachu. Spekulowano, że Apple przygotowuje się do alternatywy dla 

Google Street View – nadal nie jest to wykluczone, bo mogą przecież równolegle 

prowadzić kilka projektów. Teoretycznie mogą to też być przygotowania do samojeż-

dżących samochodów. Nie musi to nawet oznaczać, że Apple zbuduje je od podstaw 

– może chodzić o samo oprogramowanie i osprzęt dla innych producentów.

Kilka dni później pojawiły się jednak nowe plotki. Tym razem „Wall Street Journal” 

napisał o zespole Steve’a Zadeskiego, który przeszedł do Apple z Forda. Przy okazji 

oliwą do ognia były informacje, że firma z Cupertino kradnie pracowników od Tesli 

(odwrotny proceder również rzekomo ma miejsce). Najpierw spekulowano, że celem 

Apple jest przejęcie wszystkich systemów multimedialnych – że CarPlay to jedynie 

wstęp do znacznie ambitniejszych planów tworzenia całych systemów audio i wi-

deo dla producentów samochodów. W tym czasie jednak 9to5Mac opublikował listę 

osób zatrudnionych przez Apple w ostatnim czasie – po ich specjalizacjach można 

się raczej spodziewać czegoś na znacznie szerszą skalę. Dla przykładu, nowo zatrud-

niony David Nelson w Tesli odpowiadał za projektowanie, przewidywanie i weryfika-

cję wydajności silników i skrzyń biegów. Pete Augenbergs, podobnie jak David, zaj-

mował się aspektami mechanicznymi w tej samej firmie. Johann Jungwirth to z kolei 

były szef działu badań i rozwoju w Mercedesie. Zadesky rzekomo dostał pozwolenie 

na stworzenie zespołu liczącego około tysiąca osób i patrząc na ich listę, nietrudno 

zauważyć, że wielu z nich zajmowało się przede wszystkim mechaniką oraz powią-

zanymi z nią tematami. W tym samym okresie pojawiły się też informacje na temat 

pozwu sądowego firmy A123 przeciwko Apple, któremu zarzuca ona kradzież talen-

tów. A123 zajmuje się produkcją zaawansowanych akumulatorów i systemów maga-

zynowania energii.

Wszystko zatem wskazuje na to, że Apple rzeczywiście planuje wyprodukować wła-

sny samochód. Bloomberg nawet przewiduje termin jego wprowadzenia na rynek 

– rok 2020. Gdybym miał obstawiać jakąś datę (przy założeniu, że w tym roku nadal 

w USA będzie obowiązywał zapis daty w postaci miesiąc/dzień/rok), to moje żetony 

powędrowałyby na pola 2/10/20, 5/10/20 i 10/10/20.

Akt III – O czym należy pamiętać
W 2006 roku prezes Palma – Ed Colligan – wypowiedział następujące słowa:

PC guys are not going to just figure this out. They’re not going to just walk in.

Apple Car w trzech (skrzywionych) aktach
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Co znaczy: „Pecetowcy nie rozwiążą ot tak problemów. Nie wejdą [na rynek – przyp.

red.] tak po prostu”. Podobnego sformułowania w odniesieniu do samochodów użył 

niedawno były prezes General Motors, Dan Akerson.

Podejrzewam, że producenci obecni na tym rynku od lat myślą, że Apple po pro-

stu wybuduje podobne fabryki i zacznie w nich tworzyć samochody. Apple ma jed-

nak historycznie potwierdzony zwyczaj robić pewne rzeczy inaczej. Zaburzyli ry-

nek smartfonów, tworząc komputer, który mieści się w kieszeni zamiast naśladować 

innych, którzy dodawali funkcje przejęte z komputerów do istniejących telefonów. 

Stworzyli niesamowicie płynny i responsywny interfejs użytkownika, który wyznaczył 

przyszłość w tym segmencie. Nie wyobrażam sobie, aby w kwestii motoryzacyjnej 

miało być inaczej, a daleko nie trzeba szukać, aby dostrzec w niej wiele problemów.

Apple słynie z optymalizacji procesów produkcyjnych swoich produktów i nie wąt-

pię, że tym odróżnialiby się od istniejących producentów. Dla przykładu, Volkswagen 

przed paroma laty miał ogromny problem z Golfem, który był dostępny w tak wielu 

konfiguracjach, że znacząco wpływało to na całkowity koszt jego produkcji. Nietrud-

no to sobie zresztą wyobrazić, patrząc na listę wyposażenia dodatkowego: elektrycz-

ne lusterka, elektryczne samościemniające się lusterka, elektryczne samościemnia-

jące się i automatycznie składane lusterka, klimatyzację manualną, klimatyzację 

automatyczną dwustrefową, klimatyzację automatyczną czterostrefową i tak w nie-

skończoność. Prawda jest taka, że o ile klienci wymagają pewnych standardów w dzi-

siejszych czasach, to akurat tak bogate portfolio opcji nie jest priorytetem.

Największym problemem współczesnej motoryzacji jest fakt, że na drogach jest tak 

wiele samochodów. Pamiętam czasy, gdy potrafiłem przejechać trasę z Wrocławia 

do Warszawy w trzy i pół godziny, lekko jedynie naciągając przepisy i stosując się do 

ograniczeń na terenie zabudowanym. A do Gdańska w pięć. Dzisiaj do Wrocławia 

również muszę liczyć przynajmniej trzy i pół godziny, z tą różnicą, że 360 z 400 kilo-

metrów pokonuję autostradą, na której mogę legalnie jechać 140 km/h. Do Gdańska 

potrzebuję znacznie więcej. A w miastach jest jeszcze gorzej, szczególnie gdy w jed-

nym z nich nagle spłonie kluczowy dla komunikacji most. To właśnie wszechobecne 

korki są obecnie zmorą kierowców, a nie to, czy mają lusterka takie czy owakie – fer-

rari w nich (korkach, nie lusterkach) porusza się w takim samym tempie jak maluch. 

A odpowiedź producentów przez te wszystkie lata narastania ruchu była jedna: do-

dali do samochodów uchwyty na kubki.

Apple Car w trzech (skrzywionych) aktach
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Rynek samochodów, pomimo że sprzedaje się w nim „zaledwie” 66 milionów samo-

chodów rocznie, to potencjalnie bardzo łakomy kąsek, oczywiście pod warunkiem, 

że Apple zdoła na nim zaistnieć. Jedną z najważniejszych kwestii będzie to, jak firmie 

z Cupertino uda się wprowadzić zamieszanie na rynku. Wspomniana wysoka wydaj-

ność i optymalizacja linii produkcyjnych to niewątpliwie jeden ze sposobów. Do tego 

prawdopodobnie dojdzie też efekt skali, z którego Apple słynie. Niska lub nawet kon-

kurencyjna cena samego samochodu nie powinna mieć znaczącego wpływu na ry-

nek w dzisiejszych czasach – Chińczykom ten zabieg nie pomógł i nawet Hindusi 

mieli pretensje do Volkswagena, że model przeznaczony na ich rynek jest zbyt ubogi 

w podstawowe elementy bezpieczeństwa i tym samym zbyt niebezpieczny.

Jeśli Apple rzeczywiście zdecyduje się na produkcję własnego samochodu i oczywi-

ście zakładając, że będzie wyposażony w napęd elektryczny (lub ewentualnie wy-

korzystujący dodatkowo energię słoneczną), to największe szanse na przeskoczenie 

dużych graczy mają przez optymalizację swojego procesu produkcyjnego oraz dzię-

ki zastosowaniu efektu skali, co powinno znacząco wpłynąć na wartości zamówień 

podzespołów u producentów części. Największym ich problemem będzie jednak na-

dal to, co trapi chociażby Teslę – niewielki zasięg na jednym ładowaniu. Dla osób po-

ruszających się jedynie w obrębie jednego miasta lub jego okolic już jest przyzwoicie, 

ale nadal nie jestem w stanie sobie wyobrazić podróży z Polski na wakacje chociaż-

by do Chorwacji czy innego kraju oddalonego o ponad tysiąc kilometrów. Tesla ma 

możliwość pokonania około 400 kilometrów na „pełnym baku”. Jeśli po drodze spo-

tkamy ich Supercharger, to po pół godzinie ładowania pokonamy kolejne 272 kilo-

metry. A jeśli gniazdko 240 V / 40 A, to pełne ładowanie niestety zajmie nam aż dzie-

więć godzin. W samochodzie benzynowym potrzebujemy około dziesięciu minut na 

zatankowanie.

Samochód samochodem, ale jeśli Apple swoim projektem rozwiąże problem korków 

w miastach i poza nimi, to będę skłonny zrezygnować z bulgotania pod maską, aby 

gdzieś dojechać bez marnowania czasu w oparach z rur wydechowych. Nawet jeśli 

będę musiał każdorazowo wpisywać swoje hasło do iClouda.

Ale na weekend i tak zostawię sobie jakąś wyjątkową zabawkę napędzaną benzyną…

morid1n
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„ZADZWOŃ DO APPLE. 
TYLKO ONI MOGĄ ZRESETOWAĆ/
PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIA”

ŁUKASZ MIROCHA

Wyobraźcie sobie, że nagle przestają Wam działać na komputerze Messages (dawniej iMessages). 

Restartujecie system – pierwszy raz od kilkunastu dni – zero efektu. Wylogowujecie się z iCloud 

– nic. Między tymi czynnościami otrzymujecie i wysyłacie wiadomości z iPhone’a i iPada. Po tym, 

jak wypróbowaliście przelogowanie się w całym Apple ID, wytaczacie cięższe działa – kopia zapa-

sowa z Time Machine, ponowna instalacja systemu, wreszcie – zainstalowanie kompletnie czystej 

wersji OS X. Aplikacje Wiadomości oraz Kontaktów w dalszym ciągu pozostają niesprawne.

Dni mijają, zaległości się piętrzą. Wystarczyłoby jedynie odtworzyć system z kopii zapasowej 

i odpuścić sobie na jakiś czas korzystanie z aplikacji Wiadomości. Ale macuser tak nie postępu-

je, macuser płaci za „najbardziej innowacyjny system operacyjny na świecie” i oczekuje niczym 

niezmąconego user experience. Drążyłem więc dalej. Dzień. Dwa. Sięgnąłem wreszcie po ostat-

nią deskę ratunku – napisałem do Wojtka, Dominika i Norberta z prośbą o radę. Skoro Wiadomo-

ści i Kontakty działają bez zarzutu na urządzeniach z systemem iOS, a te same aplikacje nie funk-

cjonują nawet na czystym OS X, sugerowałem, że wina leży ewidentnie po stronie Apple – ich 

chmur, serwerów, ustawień. Czegokolwiek. Wojtek odpisał od razu: „Zadzwoń do Apple. Tylko oni 

mogą zresetować/przywrócić ustawienia”. Tak zrobiłem.

Rozmowa z konsultantem rozpoczęła się od typowych pytań w rodzaju: „Czy Pana komputer jest włą-

czony?”, „Czy ma Pan aktualny Apple ID?”, Dwie godziny (!) później zakończyliśmy naszą znajomość 

smutną konstatacją pana Mariusza: „Wygląda na to, że nie mogę w tym przypadku pomóc. Przekieru-

ję Pana do wyższego działu – oni mają lepsze narzędzia”. I wtedy poważnie się zaniepokoiłem.

Dzwoni Apple. Odbieram, a w słuchawce odzywa się ciepły, miękki głos: „Dzień dobry, mam na 

imię Monika, będą Pana osobistą konsultantką”. Pani Monika okazała się świetnie przygotowa-

Zepsułem iCloud. Poważnie. Co właściwie stało się z moim komputerem i jak dzięki temu 

poznałem panią monika@apple.com?
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ną i bardzo kompetentną kobietą na właściwym miejscu. Serio. Od razu zgodziła się, choć nie 

wprost – Apple się przecież nie myli – że na 99% coś u nich nawaliło. „Wie Pan, mieliśmy już takie 

przypadki, proszę dać mi kilka godzin” – wyjaśniła rzeczowo. Umówiliśmy się na telefon po połu-

dniu. W tym czasie otrzymałem od pani Moniki maila z dodatkowymi pytaniami.

Kolejny dzień bez komputera – nie chciałem odtwarzać kopii sprzed kilku dni – pani konsultant-

ka poleciła „nie wykonywać żadnych operacji w systemie”. Otrzymałem kolejnego maila z lin-

kiem do zaawansowanego narzędzia diagnostycznego Apple. Po zebraniu logów dotyczących 

Wiadomości odesłałem wygenerowany plik z powrotem do „mojej prywatnej konsultantki”. 

I wtedy pani Monika zapadła się pod ziemię. Po kolejnych dwóch dniach odtworzyłem system 

sprzed tygodnia, żegnając się jednocześnie z wiadomościami i SMS-ami na Macu.

Niedziela rano. Wybudzam komputer, po kilku sekundach odbieram wiadomość w aplikacji Mes-

sages. Minutę później kolejną. Potem SMS-a. Działa. Już od kilku tygodni mogę cieszyć się pełną 

funkcjonalnością OS X.

Co właściwie stało się z moim iCloud? Apple zadzwoniło po kilku dniach. Konsultant ucieszył się, 

że wszystko wróciło do normy, zaznaczając jednocześnie – „dla nas sprawa nie jest zamknięta, 

będziemy to monitorować, gdyby usterka wróciła, proszę pisać na mój adres”.

Mam jednak kandydata na winnego. Ostatnią poważną czynnością, jaką wykonałem przed awa-

rią, była instalacja wirtualnej maszyny OS X Yosemite na VMware Fusion, do której zalogowałem 

się oczywiście przy pomocy swojego Apple ID. Być może, gdy serwery Apple wykryły dwa sys-

temy, które korzystały de facto z tego samego połączenia internetowego / konta iCloud / har-

dware’u, ich chmury zgłupiały. Tłumaczyłoby to dosyć chirurgiczną skalę awarii – na iOS wszyst-

ko działało bez zarzutu.

Morał? Usterka mojego iCloud pokazała, w jak małym stopniu kontrolujemy dziś oprogramowa-

nie i sprzęt. W przeszłości mogliśmy po prostu sformatować dysk – dziś, gdy nasze urządzenia 

są de facto terminalami podłączonymi do farm serwerów przechowujących nasze dane, może-

my jedynie czekać na ruch Wielkiego Brata. Powinniśmy zatem wybrać tego, na którym możemy 

polegać. Co do pomocy technicznej Apple – chwilę im to zajęło, ale usterka została naprawiona, 

a kontakt z ekipą przypominał doświadczenie z użytkowania „najbardziej innowacyjnego syste-

mu operacyjnego na świecie”. Piątka.

*Imiona konsultantów Apple zostały zmienione. LukaszMirocha

„Zadzwoń do Apple. Tylko oni mogą zresetować/przywrócić..."

http://www.twitter.com/LukaszMirocha
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#LIFEHACKER
BEZ PRĄDU JAK BEZ RĘKI

KINGA OCHENDOWSKA

W końcu, po kilku latach, zapamiętałam swój numer telefonu. Nie dlatego, że jest ja-

kiś wyjątkowo trudny – wręcz przeciwnie! Po prostu tej informacji nie używa się czę-

sto. Obcym ludziom daję wizytówki. Problem pojawia się, gdy o numer telefonu py-

tają na jakiejś infolinii, a ja właśnie z niego dzwonię. Co ważniejsze, nikt nie dziwi się 

mojemu uroczemu zażenowaniu i prośbie o poczekanie chwilę, bym mogła ten nu-

mer sprawdzić. Znaczy, że nie tylko ja tak mam.

Od kiedy komórki stały się centrum naszego życia, wizja czerwonego znaczka bate-

rii przyprawia nas o palpitacje. Bo komórka jest wszystkim – telefonem, nawigacją, 

skrzynką pocztową i przepustką do internetu. I co się stanie, jeśli przez kilka godzin 

będziemy odłączeni? Zdradzę Wam tajemnicę – nic się nie stanie. Zupełnie nic. Bez 

nas internet się nie zawali, zapewniam. Są jednak okoliczności, kiedy brak połącze-

nia ze światem jest sytuacją wysoce niekorzystną. Jak się przed nią bronić?

1. Widzisz tani kabel – kup dwa
Aby cokolwiek naładować, potrzebujemy kabla. Tani kabel czy drogi kabel – żadna 

różnica. I tak się popsuje po jakimś czasie, biorąc pod uwagę legendarną jakość ka-

bli dostarczanych przez Apple. Widzisz tanie kable – nie zastanawiaj się i kup dwa. 

Od przybytku głowa nie boli.

2. Jeden w domu, jeden w pracy, jeden w samochodzie, 
jeden w torbie
Idea posiadania jednego kabla i targania go ze sobą wszędzie jest głupia. Prędzej 

czy później zapomnisz go ze sobą zabrać i będziesz płakać. Kable rozmieszczamy 

w strategicznych punktach tak, żeby pokrywały 100% obszaru, w którym się poru-

Dla niektórych rozładowany telefon oznacza koniec świata.
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szasz. Wtyczki USB też nie zawadzają. Bierzemy pod uwagę różne okoliczności przy-

rody – pobyt w domu, pobyt w pracy. Wyjście z domu z torbą lub jazdę samocho-

dem bez niej. Kabli pod żadnym pozorem nie usuwamy z kluczowych lokalizacji.

3. Pokrowiec z baterią
Obudowa z dodatkową baterią jest świetnym pomysłem. Trzeba tylko pamiętać 

o tym, żeby ją regularnie ładować. Nie nadaje się dla purystów-naturystów, którzy 

telefon akceptują wyłącznie w wersji, w jakiej wyszedł z fabryki.

4. Power bank
Fantastyczne urządzenie. Pozwala na podładowanie różnych urządzeń w biegu. 

Wymaga kabla (patrz punkt pierwszy) i ładowania. Warto trzymać je w strategicz-

nych miejscach – ja jeden przechowuję na stałe w schowku w samochodzie, a drugi 

w torebce. Trzeba pamiętać, żeby raz na jakiś czas sprawdzić poziom naładowania. 

Bardzo uniwersalne rozwiązanie, bo pozwala na zabezpieczenie dostępu do prądu 

dla szerokiej gamy urządzeń.

A kiedy wszystko zawiedzie…

5. Metoda analogowa
Weź kartkę i zapisz na niej kluczowe numery telefonów. Dołóż do tego banknot 

o wybranym nominale i kartę telefoniczną. Wszystko umieść pod pokrowcem swo-

jego telefonu i zapomnij. Kiedy nagle, w środku obcego miasta stracisz prąd, bę-

dziesz miał do kogo zadzwonić, za co zadzwonić i czym zapłacić za taksówkę.

Nie, nie dziękuj. To nie mój pomysł. Podpatrzyłam go u Crazy Russian Hacker:

#lifehacker - Bez prądu jak bez ręki

santee76

https://www.youtube.com/watch?v=sGHuIWSIMNQ
http://www.twitter.com/santee76
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ZIEMNIAK 
CZY POMIDOR?

KINGA OCHENDOWSKA

Jak tak człowiek leży chory i zakutany w koce, to nie ma siły na rozrywki intelektualne. A ileż 

można oglądać „The Good Wife” na Netfliksie? Nie powiem, wciągnęłam się, a konkretnie wcią-

gnęło się jedno moje oko, bo drugie nie bardzo chciało się otworzyć. W końcu jednak postano-

wiłam porzucić problemy prawników i wybrać się na YouTube. Tam też nie jest specjalnie inte-

lektualnie, ale odcinki krótsze i bardziej różnorodne. W oczy rzucił mi się TED i wykład Jamie’ego 

Oliviera. Wiecie, to ten brytyjski kucharz. Pomyślałam, że nie obciąży mi zbytnio zwojów mózgo-

wych. Niestety, jak się okazało, zupełnie je przepalił. Wykład dotyczył oczywiście zdrowego od-

żywiania. Nic rewelacyjnego dla nas, dla Amerykanów prawdopodobnie przeżycie otwierają-

ce oczy. Moją uwagę zwróciły dwie kwestie. Może słowo „zwróciły” nie oddaje do końca sedna 

problemu. Dwie kwestie sprawiły, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak wysoką mam w tej 

chwili gorączkę i czy aby przypadkiem nie halucynuję.

O Stanach można powiedzieć wiele rzeczy i różne krążą o nich mity. Jakiś czas temu media po-

dawały, że z powodu niskiego spożycia warzyw i owoców przyjęto, że pizza kwalifikuje się 

jako… warzywo. I wlicza się ją do statystyk spożywania „zdrowych” produktów. Pewnie. Czego 

się nie zrobi dla statystyk. W wykładzie Jamie’ego usłyszałam również, że do warzyw zaliczamy 

również frytki. Są przecież zrobione z ziemniaków, a ziemniaki to warzywo. Jako żywo. To pierw-

szy moment, w którym stwierdziłam, że mogę mieć halucynacje. Potem było tylko lepiej.

Otóż Jamie pojawił się w klasie wypełnionej dzieciakami, żeby porozmawiać o odżywianiu. Przy-

niósł ze sobą pomoce edukacyjne, czyli warzywa. Latorośle może nie najstarsze, na oko 5-6 lat. 

Jamie pokazuje cztery dorodne pomidory i pyta, jak nazywa się to warzywo. Chłopczyk odpo-

Wiedzieliście, że w Stanach pizza i frytki to warzywa? Ja też nie.
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wiada – ziemniak! OK. To się czasem zdarza. Jamie wyciąga kolejny przykład – kalafiora. Wycią-

ga go w stronę blondynka i pyta: „Wiesz, co to jest?”. Blondynek przecząco kręci głową i wzrusza 

ramionami. Kolej na dziewczynkę. Jamie macha jej przed oczami pęczkiem buraków. Na pytanie 

„Co to jest?”, dziewczynka odpowiada: „Seler?”. Nie mają szczęścia również następne produkty 

– pieczarki i ziemniaki. A przecież z ziemniaków robi się frytki, prawda? Czujecie poziom abstrak-

cji? To jak w starym dowcipie, w którym na pytanie „Skąd się bierze mleko?”, dzieci odpowiadają: 

„Z kartonu!”. Kiedyś to może było śmieszne, dzisiaj staje się przerażające. Bo założę się, że każde 

z tych dzieci potrafi obsłużyć tablet, komórkę i komputer.

Jak to zatem możliwe, że w czasach, kiedy mamy ciągły i nieprzerwany dostęp do wirtualnie każ-

dej informacji znanej rasie ludzkiej, nasze dzieci nie odróżniają pomidora od ziemniaka?! Prze-

cież to pokolenie, które urodziło się z komórką w ręku. Pokolenie ery komputerów i internetu. 

Czy to już ten moment, w którym realną rzeczywistość zastępuje wirtualny świat? Nie jestem na-

wet w stanie wyobrazić sobie, co przeoczyliśmy i gdzie popełniamy błąd. Mamy fantastyczne 

narzędzia na wyciągnięcie ręki. Takie, które w idealnym, utopijnym świecie mogłyby połączyć 

całą ludzkość, udostępnić całą zgromadzoną przez nas wiedzę, stworzyć piękne rzeczy. Dlacze-

go w takim razie używa się ich do prania mózgu najmłodszym pokoleniom?

Ze swojego dzieciństwa pamiętam, że jak szliśmy przez las, Tata opowiadał mi o każdej napo-

tkanej roślinie. O tym, które jagody i grzyby można jeść, a od których trzymać się z daleka. Któ-

re kwiaty są chronione. Jak nazywają się mijane drzewa i do czego się ich używa. Gdzie są zatem 

rodzice i jak to możliwe, że gotując obiad, nie mówią dzieciom, że to ziemniak a tamto pomi-

dor. Chyba że nie gotują, tylko przynoszą gotowce z supermarketu. Wtedy rzeczywiście nie ma 

o czym gadać.

Można oczywiście argumentować, z bardzo odległej perspektywy, że świat się zmienia. Że nie 

trzeba mówić dzieciom, co jest jadalne a co nie, bo owoce kupuje się zafoliowane na tackach, 

rozmiarami i kształtem zgodne z dyrektywami tej czy tamtej agencji. A jak będą chciały wie-

dzieć, jak się owoc nazywa, to sobie przeczytają na opakowaniu. Niby prawda. Ale czy aby na 

pewno? Trudno mi sobie wyobrazić, że są dzieci, które nie odróżniają konia od krowy i kaczki od 

kury. To żart? Jeśli tak, to w bardzo złym guście. Może warto się zainteresować, do czego dzieci 

używają internetu? I jak daleko sięga ignorancja nauczycieli i rodziców?

Część błędów wynika zapewne z faktu, że nie potrafimy wczuć się w świat, w którym dorasta-

ją nasze dzieci. Do tego musimy spojrzeć z zupełnie innej, nieznanej nam perspektywy. Oni nie 

znają świata bez komputerów i internetu. Nie znają świata, w którym nas wychowano. Oczywi-

Ziemniak czy pomidor?
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ście, można tak powiedzieć o każdym kolejnym pokoleniu. Tyle że różnice pomiędzy dotychcza-

sowymi pokoleniami nie były tak drastyczne jak teraz. A przynajmniej nie w tak podstawowym 

zakresie jak organoleptyczne poznawanie otoczenia. I tu sama siebie skoryguję – bo łatwo o tym 

zapomnieć. Pierwsze komputerowe pokolenia to już teraz dorośli ludzie – ludzie, którzy nie zna-

ją świata bez elektronicznych gadżetów. Bez internetowej komunikacji. Bez Facebooka, Snap-

chata i Vine. Jeśli nie nauczymy ich używać tych narzędzi w konstruktywny sposób, będą ich 

używać pasywnie i bezmyślnie. Czas już najwyższy, by obudzili się zarówno nauczyciele, jak i ro-

dzice. By jedni i drudzy nie tylko używali technologii, ale również uczyli, jak jej używać. Od naj-

młodszych lat.

Z drugiej strony trzeba podkreślać rolę rzeczywistości. Tej realnej, nie wirtualnej. To trudne za-

danie. Nawet pisząc te słowa, bezradnie kręcę głową, bo poziom abstrakcji takiego stwierdze-

nia przekracza granice, w których zwykłam się poruszać. Dla większości z nas to rzeczywista rze-

czywistość pełniła zawsze rolę dominującą. Jak więc możemy odnaleźć drogę w świecie naszych 

dzieci, w którym przeważa rzeczywistość wirtualna?

Zmiany, które zachodzą wokół nas, są największe od stuleci. W czasie, w którym nie zdążyło 

odejść nawet jedno pokolenie, świat zmienił się nie do poznania. A gdy jeszcze pomyślimy, że za 

większość tych zmian odpowiedzialna jest firma z Cupertino i dwóch facetów – jeden, który ma-

rzył, by komputery były dostępne dla wszystkich i drugi, który umiał je sprzedać… jak trafiliśmy 

do Cupertino i cofnęliśmy się w czasie o 40 lat, zaczynając od pomidora, ziemniaka i kucharza 

z Essex?

Skoro już jesteśmy tym pokoleniem, które pamięta jeszcze analogowe czasy, na nas spoczywa 

odpowiedzialność za właściwe przekazywanie posiadanej wiedzy. Zamiast bezmyślnie klepać 

w klawiaturę, nauczmy młodzież, jak odnajdywać informacje, weryfikować je i wartościować. To 

dzisiaj ta umiejętność, która kiedyś przyda im się w życiu. Nie będą łykać każdej bzdury jak Wojt-

ka Pietrusiewicza ulubiony „pelikan cegłę”.

I dajmy im potrzymać w ręku pomidora, brudnego ziemniaka, kalafiora oraz pęczek buraków. 

Żeby mogli kiedyś wyśmiać tych, którzy będą im wmawiać, że pizza i frytki to warzywa. Zgodnie 

z dyrektywą jakiejś tam agencji.

Wspomniany wykład Jamie’ego Oliviera znajdziecie na stronie TED (polskie napisy). 

I nie myślcie, że Ameryka jest daleko. Jest bliżej, niż myślicie.

santee76

Ziemniak czy pomidor?

http://www.ted.com/talks/jamie_oliver?language=pl#t-694978
http://www.twitter.com/santee76
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CZYM JEST IPAD?
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Jeszcze przed startem sprzedaży wiele osób odpowiadało „większym iPhone’em”. 

Po części mają rację. Podobnie jak iPhone, iPad jest wpakowany w metalową obudo-

wą, zaś szklany front dominuje ekran dotykowy. Różnica jest taka, że gdy telefon za-

trzymuje się na przekątnej 5,5" w proporcjach 16:9, iPad oferuje wyświetlacz nawet 

3,5 razy większy. Użycie słowa „większy” w odpowiedzi jest więc w pełni uzasadnio-

Pierwsza publicznie dostępna reklama iPada, pokazana niedługo po premierze tabletu 

w 2010 roku, pytała: „Czym jest iPad?”. Ku zaskoczeniu widzów, narrator zamiast prostej 

odpowiedzi opisywał iPada. Na końcu pada stwierdzenie, że już wtedy był rewolucją, a to 

dopiero początek. Na reklamę zwróciłem szczególną uwagę dzisiaj, prawie 5 lat po jej emisji. Czy 

zapowiadana rewolucja przyszła? To na pewno. Ale czy znamy odpowiedź na to, czym jest iPad?
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ne. Gorzej z resztą. Wystarczy zajrzeć na specyfikację tabletu, żeby odkryć znacze-

nie mocniejszy procesor A8X oraz 2 GB pamięci RAM. „Mocniejszy, większy iPhone”? 

Patrząc na urządzenia przez pryzmat sprzętu – tak. Ale na finalny produkt składa się 

jeszcze oprogramowanie. Spróbujmy innego podejścia.

W dzisiejszych czasach, gdy szukamy odpowiedzi na jakieś pytanie, zazwyczaj się-

gamy po jedno z dwóch źródeł: Google (ogólniejsze) oraz Wikipedia (dokładniej-

sze). To drugie to internetowa encyklopedia tworzona przez miliony internautów, 

a iPada definiuje tak: „tablet przedsiębiorstwa Apple”. Niezbyt pomocne. Całe szczę-

ście, za słowem „tablet” stoi kolejna definicja: „przenośny komputer większy niż te-

lefon komórkowy lub smartfon, którego główną właściwością jest posiadanie du-

żego ekranu z zastosowaną technologią Multi-Touch”. Lepiej. Ale zaraz – zapytacie 

– komputer?

Czy przed chwilą nie nazywaliśmy iPada telefonem?
Słynny youtuber, Marques Brownlee, znany w sieci jako MKBHD w swojej recenzji 

iPada Air poprzedniej generacji nazwał go najlepszą przenośną konsolą do grania. 

Tim Cook mówił o iPadzie jako o aparacie – szybki wypad do dowolnej z atrakcji tu-

rystycznej pozwala potwierdzić tę tezę. Wojtek Pietrusiewicz określił swojego iPada 

mianem maszyny do pisania. Znam osoby, dla których to najlepszy czytnik e-boo 

ków. Dla niektórych iPad to faktycznie jedyny komputer, z którego korzystają.

Kto z nich ma rację?
Prawda leży gdzieś pośrodku. iPad faktycznie świetnie się sprawuje jako narzędzie 

do komunikacji. FaceTime jest znacznie wygodniejszy od tradycyjnych rozmów, po-

dobną przewagę nad SMS-ami ma iMessage. Trudno znaleźć na rynku przenośną 

konsolę, która wytrzyma tyle na baterii co iPad, oferując takie bogactwo łatwo do-

stępnych, tanich gier. Wielki ekran, który działa jako wizjer, a także setki aplikacji po-

zwalających na obróbkę zdjęć bez konieczności przenoszenia ich na osobne urzą-

dzenie z całą pewnością przyciągają osoby szukające prostego aparatu. Wojtek 

mówi, że tablet jako jedyne urządzenie pozwala mu skupić się na tekście.

Czyli iPad jest wszystkim?
Trochę tak. To komputer, który dzięki przybraniu formy przerośniętego smartfona 

pozwala na złudzenie korzystania z produktu stworzonego specjalnie do wykony-

wania zadania, którego od niego wymagamy. Jeśli dobierzemy odpowiednie opro-

Czym jest iPad?
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gramowanie oraz akcesoria, możemy wycelować iPada dokładnie w źródło proble-

mu, który chcemy rozwiązać, a następnie precyzyjnie go wystrzelić.

Więc dlaczego jeszcze korzystamy ze standardowych 
komputerów?
Na to pytanie świetnie odpowiedział twórca bloga Minimally Minimal, Andrew Kim: 

„[iPad] To jest komputer osobisty, który był nam obiecywany przez ostatnią dekadę, 

ale my po prostu nie jesteśmy gotowi zaakceptować ten fakt”. Ostatnia część zda-

nia jest kluczowa. Z jakiegoś powodu w naturze ludzkiej leży nieuzasadniona ko-

nieczność używania armaty do zabicia muchy. Ile to razy widziałem osoby przyci-

nające zdjęcie w Photoshopie bądź piszące notatki w Wordzie! Nie zrozumcie mnie 

źle, każdy może używać tego, na co ma ochotę, ale w tych wypadkach skorzysta-

nie z oprogramowania stworzonego specjalnie do tego celu będzie efektywniejsze 

i wygodniejsze. Podobnie jest z iPadem.

No tak, ale przecież jest wiele rzeczy, których na iPadzie 
nie zrobię!
Czy na pewno? Zapytałem o to Pawła Orzecha, prawdopodobnie najbardziej zakrę-

conego na punkcie korzystania tylko z iPada człowieka, jakiego znam:

− Na co dzień wykorzystuję iPada do tego, żeby czytać i pisać w socialach, oglą-

dam filmy i seriale z serwera domowego, słucham muzyki, czytam RSS-y, książki i In-

stapaper – zaczyna Paweł. − Przygotowuję prezentacje do pracy, edytuję swoje do-

kumenty i ostatnio nawet – robię frontendy na iPadzie. Tak więc wszystko, poza 

hardkorowym kodowaniem, prowadzeniem dużych rozmów konferencyjnych i na-

grywaniem podcastu mogę robić na iPadzie. I robię to. Docelowo chciałbym zrezy-

gnować z Maca (albo chociażby z MBA, a w domu miałbym iMaca) po to, żeby iPad 

był takim prawdziwym PC jako personal computer.

Paweł nie tylko odnosi się do słów Kima cytowanych wcześniej, ale również zwraca 

uwagę na jedną rzecz: sam siebie zaskakuje tym, co może robić na tablecie.

Podobnym przykładem jest moja Mama, która początkowo była bardzo sceptycz-

nie nastawiona do idei tabletu. Zaczynała powoli, od przeglądania na nim interne-

tu. Z czasem podpięła do niego swojego maila, zainstalowała Skype’a. Kolejnym 

krokiem było przekonanie się, że prowadzenie bankowości z iPada jest znacznie wy-

Czym jest iPad?
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godniejsze. Ciągle jednak – ze względu na swoją pracę – używała laptopa do korzy-

stania z arkuszy kalkulacyjnych. Pewnego dnia i ta bariera pękła.

Trzeba by tego spróbować
Oczywiście! Swego czasu określiłem iPada najmniej potrzebnym urządzeniem, jakie 

posiadam, które jednocześnie najtrudniej byłoby mi sprzedać i dotychczas uważam 

to za kwintesencję tabletu. Nie otwiera on nowych możliwości, raczej pozwala osią-

gnąć cel w zupełnie inny sposób. Korzystając z iPada można skupić się na tym jed-

nym, konkretnym zadaniu i się w nim zatopić.

Apple dostarcza sprzęt. Programiści dostarczają aplikacje. Co z tym zrobisz, zale-

ży tylko od Ciebie. Właśnie dlatego iPad jest pierwszym prawdziwie osobistym 

komputerem.

mikeyziel

Czym jest iPad?
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http://www.twitter.com/mikeyziel
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J

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Jubileuszowa wizja
Niemiecki serwis Curved.de przedstawił na początku roku koncept nowej odsłony 

kultowego komputera (wizualizacja dostępna tutaj), w którym zamknął konfi-

Był rok 1984. Steve Jobs w Auli Flinta w De Anza Community College w Cupertino 

zaprezentował światu Macintosha – komputer dla każdego i na każdą kieszeń, który przez 

lata stał się ideałem wzornictwa przemysłowego oraz znakiem rozpoznawczym marki Apple. 

Prostoty i minimalizacji – tej sprzętowej oraz wizualnej. W styczniu ta konstrukcja skończyła 

31 lat, a zachowane pod strzechami kolekcjonerów egzemplarze osiągają na internetowych 

aukcjach ceny na poziomie kilkudziesięciu tysięcy dolarów.

DLACZEGO KUPIŁBYM 
RETRO-MACINTOSHA?

https://www.youtube.com/watch?v=x70FilFcMSM
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gurację zbliżoną do obecnych MacBooków Air – w odchudzonej obudowie przypo-

minającej tę Classica. I tak: zamiast stacji dyskietek, w tym samym miejscu, znalazł 

się czytnik kart pamięci, a monitor CRT zastąpił 11,6-calowy panel Retina. Do tego 128 

GB SSD, 8 GB RAM-u i procesor Intel i7. Nowy Classic miałby być dostępny, rzecz ja-

sna, w trzech kolorach – takich jak iPhone 6 i iPady 2 Air: złotym, srebrnym i − bo-

żyszczem wielu – gwiezdnej czerni.

Realne jest tylko to ostatnie. Według mnie Apple pokaże w tym roku odświeżone li-

nie MacBooków – nie tylko mitycznego 12-calowego Aira, ale także nowe MB Pro. 

Pokaże je wszystkie w trzech wspomnianych kolorach. Takie jest po prostu zapotrze-

bowanie rynku. Chcemy tego tak bardzo, że gotowi jesteśmy – np. Norbert czy ja, 

poddać nasze MacBooki procesowi zmiany koloru. Czekamy, aż odpowiednia firma 

dopracuje technologię przefarbowania anodyzowanego aluminium. Apple, moim 

zdaniem, zrobi to wcześniej. Patrząc jednak na powyższe parametry techniczne kon-

figuracji nowego Classica, staje się jasne, że to nierealne zestawienie. Nie ma to jed-

nak najmniejszego znaczenia.

„Kupiłbym chociażby po to, aby wyglądał”
Taki był komentarz Wojtka Pietrusiewicza (@morid1n). Tak też na koncept nie-

mieckiego serwisu zareagowała większość moich znajomych. Jest coś niezwykłe-

go w tym, jak bardzo cenimy w Apple sam design produktów – jak tęsknimy do 

tego, aby zobaczyć coś niezwykłego, a niekoniecznie kolejny lifting. Sam tak mam. 

Być może jest to wynik tęsknoty za Jobsem i jego wizjonerskim stylem wprowadza-

nia produktów na rynek, a być może zwyczajnie znudzenie kolejnym iPadem czy 

MacBookiem. Nasza redakcyjna koleżanka – Kinga Ochendowska – zalicza siebie 

do osób, które komputer wymieniają dopiero wówczas, gdy obecny przestaje speł-

niać stawiane przed nim zadania. W przypadku ekosystemu Apple – gdzie software 

i hardware to synergia, może to być i siedem lat.

Wcale mnie to nie dziwi i mam wrażenie, że takich osób jak Kinga jest coraz więcej. 

Można się bowiem zżymać na to, że Apple kupuje się, bo ładnie wygląda i jest mod-

ne, a i tak jest to nadal jedna z wizytówek firmy. Apple Watch odniesie sukces dlate-

go, że jest unikatowy. Cook i Ive dobrze o tym wiedzieli, pozycjonując go jako pro-

dukt modowy. Dokładnie tak samo było wtedy, kiedy Steve Jobs prezentował światu 

iPoda, a białe słuchawki wszyscy podówczas uważali za niepraktyczne.

Dlaczego kupiłbym retro-Macintosha?

https://twitter.com/morid1n
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Żyję dodatkowo w czasach wielkich powrotów. Daleko szukać nie trzeba. Chociaż-

by słuchawki Unitra, które w zeszłym roku trafiły ponownie do sprzedaży – na-

szpikowane nowoczesną elektroniką, ale nadal w niezmienionej obudowie sprzed 

ponad 40 lat.

#iPadOnly i nowe MacBooki Air to to samo pragnienie
Mamy z Wojtkiem jeszcze jedno wspólne marzenie, którym jest coś w rodzaju sta-

cji dokującej dla iPhone’a i iPada, po której podłączone urządzenie staje się pełno-

wymiarowym komputerem, a iOS przełącza nas w tryb pracy na OS X. Podobne 

do tego rozwiązanie pokazał w tym roku Microsoft przy okazji premiery Windows 

10. Oni jednak chcą jeden system dla wszystkich urządzeń, co w przypadku logiki 

Apple mija się z celem. Nasze marzenie, mam wrażenie, ogniskuje się wokół wizji 

curved.de. Dlaczego? Dlatego, że nawet 12-calowy ekran wmontowany w rzeko-

mego nowego Classica nie ma sensu jako element komputera stacjonarnego. Jest 

za mały. Co innego jednak gdyby kultowa obudowa nagle okazała się stacją dla 

naszego iPada Air 2 czy modelu Pro z ekranem Retina 12 cali. Gdyby taki produkt 

trafił do sprzedaży, kupiłbym go bez wahania.

Michał Śliwiński z nozbe.com, jak zapewne dobrze wiecie, jest autorem pierw-

szej na świecie książki o pracy wyłącznie na iPadzie (#iPadOnly). Tak sobie myślę, 

że gdyby Apple wytyczyło segmentowi tabletów nowy kierunek, w którym mo-

głyby one pełnić na życzenie rolę pełnowymiarowych komputerów, takich osób 

by błyskawicznie przybyło. Pragnienie posiadania lekkiego jak iPad Air 2 i wydaj-

nego jak MacBook Air urządzenia mobilnego w średniej konfiguracji jest już tak 

silne na rynku, że to Apple moim zdaniem je zaspokoi. Zrobi to zapewne przy po-

mocy nowej generacji Airów i wówczas, jak za dotknięciem różdżki z Cupertino, 

nikomu nie będzie przeszkadzał jeden port USB. Ten tekst powstawał przez 30 mi-

nut w drodze do biura. W Pages. Na iPhonie 6.

Żyjemy bowiem w czasach mobilności. Tego nie zminimalizujemy.

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

sjonat Apple, perfekcjonista

kolaczkrzysztof

Dlaczego kupiłbym retro-Macintosha?

https://curved.de
http://nozbe.com
https://twitter.com/kolaczkrzysztof


   /   FELIETONY   /   71Przełączyć myślenie, czyli macuser to…

Z

PRZEŁĄCZYĆ MYŚLENIE, 
CZYLI MACUSER TO…

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ 

Jak można zarabiać na wiedzy?
Znajomy podszedł do mnie i z niedowierzaniem opowiedział mi o byłym pracow-

niku jednego z resellerów Apple w Polsce. Delikwent założył bowiem, że skoro po-

siada wiedzę z zakresu wykorzystania potencjału OS X oraz obsługi pakietów iWork 

i iLife, podzieli się nią z innymi. Przy okazji udaje mu się na tym całkiem nieźle zaro-

bić. I tu jest pies pogrzebany.

Nie akceptujemy tego, że produkty Apple (software i hardware) mogą przysparzać 

jakichkolwiek kłopotów. Aplikacje mają za nas myśleć, chronić nas przed błędem, 

zgadywać, jaki krój czcionki nam się podoba. Komputery zaś powinny być długo-

wieczne (to akurat Apple na złość wychodzi), a coś takiego jak serwis nie ma pra-

wa istnieć. Podobnie ich użytkownicy – skrajni głupcy, jeśli potrzebują szkoleń i jesz-

cze za nie płacą, a przecież to najbardziej intuicyjny ekosystem usług na świecie! 

Skandal.

„Skażeni przez Windows”
Nasza redakcyjna mistrzyni ciętej riposty dobrze ujęła jedną kwestię w którymś 

z lutowych odcinków Nadgryzionych, przy okazji relacji z frustrującej naprawy PC 

znajomych, podczas której Windows twierdził uparcie, że nadal ma zainstalowany 

program, który chwilę wcześniej odinstalował. Znacie to, prawda?

Zdecydowana większość nowych użytkowników produktów Apple to tzw. switche-

rzy, czyli osoby, które przechodzą ze środowiska Windows do środowiska OS X. Do-

słownie – „przełączają” swoje nawyki. To wcale nie jest proste, ponieważ − jak słusz-

Panuje jakieś społeczne przekonanie o tym, że macuser jest osobą skrajnie mądrą lub skrajnie 

głupią. Ostatnio uświadomiła mi to pewna sytuacja.
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nie stwierdziła Kinga Ochendowska − logika Windows jest kompletnie różna od logiki 

OS X. Czy w takim razie, jeśli taka osoba chce się nauczyć obsługi Pages czy Keynote, 

ma czuć się gorsza?

Każdy ma inną percepcję i inaczej przyswaja wiedzę. Najbardziej jednak dziwi mnie, 

dlaczego gdy spory odsetek społeczeństwa chodzi na kurs Microsoft Office (młodzi 

mają – przynajmniej w teorii, w szkołach; starsi zazwyczaj płacą) to nie wzbudza to fali 

hejtu, ale gdy na szkolenie przypadkiem idzie macuser, a już nie daj Boże, gdy to szko-

lenie prowadzi – od razu staje się durniem.

Jeszcze jedna kwestia. Nie każdemu potrzebna jest biegła znajomość każdej aplikacji. Je-

śli by tak było, wszystkich można by zatrudnić w Hollywood, ponieważ znają Final Cuta?

Jabłka kupują bogaci i to ich stać ich na szkolenia
Przy okazji podobnych sytuacji zawsze, jak bumerang, wraca jeszcze jedna kwestia. 

Syndrom szpanu i grubego portfela, z którym nad Wisłą ludzie mają gigantyczny pro-

blem. Macuser musi mieć Beatsy, nosić MacBooka w drogim etui, ubierać się w marko-

wych sklepach. Nie, nie musi.

Komputery Apple kupują tylko najbogatsi? Nie, kupuje je także klasa średnia (mówimy 

o realiach polskich i polskich progach umownej przynależności do danej warstwy spo-

łecznej). Dlaczego? Ponieważ średnio zarabiających ludzi nie stać na kupowanie nowe-

go sprzętu co trzy lata (jak to bywa zazwyczaj w przypadku PC). Wolą zainwestować 

raz i cieszyć się po prostu działającym sprzętem przez pięć, sześć, siedem lat? Mogę to 

potwierdzić z autopsji, jako były switcher i obecny macuser. Kinga także. Maki po pro-

stu działają.

Znajomy miał absolutne prawo być zdziwionym, że na rynku Apple istnieje coś takie-

go jak szkolenia. Winowajcą takiego myślenia jesteśmy my sami, za każdym razem, gdy 

rzucamy na prawo i lewo sloganami: „Apple jest niezawodne, Apple myśli za Ciebie, 

Apple jest po prostu doskonałe”. Jeśli naprawdę chcesz zachęcić kogoś do „przełącze-

nia” się na OS X, mów o konkretach. To proste.

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

sjonat Apple, perfekcjonista

kolaczkrzysztof

Przełączyć myślenie, czyli macuser to…

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


http://retrorocketnetwork.pl/category/nadgryzieni/
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A

MERCEDES 
Z JABŁKIEM NA MASCE

PAWEŁ HAĆ

Apple jest obecnie dobre nie tylko w tworzeniu świetnych komputerów, smart-

fonów i tabletów. Od dawna bowiem iPhone czy Mac nie są po prostu kom-

puterami, konkurującymi z innymi parametrami czy wachlarzem funkcji. To 

urządzenia z historią w tle, które mają ułatwić nam życie, ale jednocześnie pozo-

stawać w cieniu tego, co aktualnie przeżywamy. Nieważne, czy to praca w biu-

rze, czy wyjazd na Karaiby – wszędzie tam towarzyszą nam produkty Apple, 

a my nie mamy nic przeciwko. Niedługo pojawi się też Apple Watch, którego 

obecność w codziennym życiu będzie bardzo naturalna – bardziej niż smartfona 

czy tabletu, bo zegarków używamy od wieków. Tu nie chodzi wcale o to, jakie 

będzie miał parametry, ale o to, jak uprości codzienność, nie zaburzając jej ryt-

mu. Apple nie tworzy komputera na rękę, natomiast z całą pewnością sprzeda-

wać będzie zegarek, który przy okazji da użytkownikowi solidną garść nowych 

możliwości.

Gdy na rynku pojawiła się Tesla, nieszczególnie mnie zainteresowała. Ot, sa-

mochód, tyle że elektryczny i o wnętrzu przypominającym bardziej pokój ge-

eka, zagracony ekranami i puszkami po Red Bullu niż kokpit samochodu wyż-

szej klasy. Sprawiał wrażenie bardzo zwyczajnego, choć niesamowitego pod 

Giganci pokroju Apple budują swoją pozycję przez lata. Muszą więc funkcjonować na rynku, 

który nieustannie się zmienia, dostosowują się więc do niego, inwestują w rozwój produktów, 

zaczynają działać w innym obszarze. Ostatnie plotki dotyczące planów firmy z Cupertino 

odnośnie stworzenia własnego samochodu to… plotki, ale wciąż prawdopodobne. 

Podejrzewam, że Apple zbuduje własny samochód. Bo może.
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względem swojego napędu i samej koncepcji – pojazd, który ładujesz z gniazd-

ka w garażu albo w słupku, albo gdziekolwiek indziej i jeździsz. A przy tym nie 

wygląda pokracznie jak Prius czy pojazd Google, no i jednak nie udaje samo-

chodu elektrycznego, tylko nim w pełni jest. Zero kompromisów pod wzglę-

dem wdrażania własnych rozwiązań, ale też trzymanie się klasycznych kształ-

tów, do których przyzwyczailiśmy się przez lata. Dopiero po pewnym czasie 

to do mnie dotarło – samochody nie potrzebowały rewolucji, lewitowania nad 

ziemią ani samodzielnego pokonywania dróg. W zupełności wystarczyła odpo-

wiednio ukierunkowana ewolucja, realizowana konsekwentnie przez ludzi z wi-

zją końcowego efektu.

Gdybym miał wymienić firmy, które mogą pozwolić sobie finansowo na wejście 

na rynek motoryzacyjny, choć obecnie jest on im kompletnie obcy, spędziłbym 

pewnie nad tym sporo czasu. Środki pieniężne to jednak nie wszystko – każdy 

produkt musi być ukierunkowany na konkretnego odbiorcę, a procesowi jego 

projektowania towarzyszy zawsze jakiś cel.

Apple sprzedało już niejedną historię, w której swoją rolę odnalazło mnóstwo 

klientów, a najnowsza, towarzysząca Apple Watchowi, będzie dla firmy testem 

ostatecznym. Dobre przyjęcie zegarka na rynku udowodni bowiem, że Apple 

potrafi sprzedawać nie tylko elektronikę, jaką znamy obecnie, ale też ulepszać 

znane już i, zdawać by się mogło, dopracowane do perfekcji produkty. Jeśli ktoś 

zmieni swój zegarek na Apple Watch, to da się też łatwiej przekonać do samo-

chodu tej firmy.

Do tej pory mamy do czynienia jedynie ze spekulacjami, które jednak są bar-

dzo sensowne. Apple ma niesamowite zasoby finansowe, ogrom doświadczenia 

w tworzeniu produktów masowych, a teraz zdobywa również wiedzę w zakresie 

wprowadzania do oferty zupełnie nowych i nie do końca powiązanych z branżą 

elektroniki użytkowej produktów. Samochód byłby kolejnym krokiem w rozwo-

ju firmy – rynek stopniowo się nasyca, a powodzenie, jakim cieszy się Tesla, udo-

wadnia, że ten projekt miałby wielkie szanse na sukces. Obecnie nieważne jest 

jednak to, czym dokładnie byłby ten pojazd, istotne jest natomiast to, jaką histo-

rię dopowiedziałoby do niego Apple.

pawelhac

Mercedes z jabłkiem na masce

http://www.twitter.com/pawelhac


https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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Piszę do iMagazine od początku jego istnienia i bardzo się cieszę z tego, że jestem częścią 

ekipy redakcyjnej. Oprócz wspólnych zamiłowań do sprzętu spod znaku Apple, wszyscy mamy 

też podobne wartości. Chcemy, aby nasze (redakcji i Czytelników) życie było przede wszystkim 

bardziej przyjemne, ale też lepiej zorganizowane oraz abyśmy nigdy nie zapominali o tych, 

którzy mogą potrzebować naszej pomocy.

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

PRODUKTYWNOŚĆ W 2015 
OPIS OKŁADKI NOZBE Z 50. NUMERU IMAGAZINE
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Dlatego decyzję zarządu iMagazine, by raz w roku okładkę naszego magazynu da-

wać pod młotek i przekazywać cały dochód z tej „imprezy” na WOŚP, uważam za 

genialny. W tym roku wraz z zespołem Nozbe postanowiliśmy spróbować naszych 

sił. Jak wiecie, udało się podbić cenę do rekordowego poziomu i wygrać okładkę lu-

towego, 50. już numeru iMagazine. W dzisiejszym felietonie chciałbym opowiedzieć 

o projekcie tej okładki, gdyż nie był on wcale przypadkowy.

Na początku było sporo pomysłów…
Mamy w zespole dwóch designerów i jak tylko dowiedzieli się, że wygraliśmy 

(a było to o pierwszej w nocy z soboty na niedzielę − był stres!), ruszyli w wir pra-

cy. W następnym tygodniu powstało ponad 20 propozycji. Badaliśmy różne kierun-

ki, bardziej marketingowe, mniej, bardziej motywacyjne… i w końcu stwierdziliśmy, 

że okładka nie może być reklamą. Okładka powinna motywować, bo przed nami 

wszystkimi jest rok 2015 i chcemy, aby był jak najlepszy. Wobec tego i mimo wie-

lu świetnych propozycji, na czoło wyścigu zaczął wysuwać się pomysł z ludzikiem, 

który „kontroluje rzeczywistość”. Gdy już mieliśmy punkt wyjścia, reszta pracy szła 

nam sprawnie.

Hasło: „Kontroluj rzeczywistość”
Hasłem Nozbe jest angielskie: Simply Get Everything Done, które na nasze tłuma-

czymy jako: „Po prostu działaj skutecznie”, ale zamiast używać naszego głównego 

sloganu zdecydowaliśmy się na nowe hasło. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nowy 

rok, że nowe wyzwania, że często tracimy kontrolę nad tym, co się wokół dzieje. Je-

steśmy zewsząd bombardowani informacjami i coraz częściej brakuje nam poczu-

cia kontroli – a tylko dzięki niemu może nam się udać zapanować nad wszystkim 

i zwiększyć produktywność.

Mamy czasami aż 4 ręce!
Nie, nasz ludzik z okładki wcale nie jest kosmitą. Ma aż 4 ręce, ponieważ często wy-

daje nam się, że aby zapanować nad wszystkim, co się wokół dzieje, potrzeba do-

datkowych rąk! Nie miewasz czasem wrażenia, że żonglujesz większą liczbą spraw 

niż fizycznie da się ogarnąć? Stąd te cztery mocno zakręcone ręce.

Notatnik
Notatnik na samej górze rysunku trzymany przez naszego ludzika jest symbolem 

tego, że trzeba sprawy zapisywać. Niekoniecznie w notatniku, można w aplikacji, 
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w telefonie, w komputerze, na tablecie… Gdziekolwiek. Symbol notatnika oznacza: 

„zapisuj sprawy”. Jeśli śledzisz moje felietony, pamiętasz pewnie ten z zeszłego roku 

o „inboksach”. Pisałem, że nie powinno się polegać wyłącznie na swoim umyśle. Le-

piej go odciążyć, zapisując wszystkie ważne myśli, pomysły, o wydarzeniach już nie 

wspomnę, w konkretnych miejscach i potem je regularnie przeglądać. Symbolem 

takiego właśnie podejścia jest notatnik.

Hantle do ćwiczeń
Jeśli śledzisz mnie na Twitterze, Instagramie lub czytasz mojego bloga (polecam!), 

to wiesz, że w zeszłym roku zrzuciłem około 10 kg i zacząłem regularnie uprawiać 

sport i nawet wystartowałem w kilku triatlonach. Nie ma produktywności bez do-

brej kondycji fizycznej. Ten ciężarek pokazuje, że w formie można dużo więcej osią-

gnąć. Jeśli uprawiasz sport, Twoje ciało dostaje regularną dawkę endorfin, czyli 

naturalnego narkotyku szczęścia i sam ze sobą czujesz się lepiej. Oprócz tego osią-

ganie kolejnych celów (zrzucanie kilogramów, bicie własnych rekordów) w ćwicze-

niach motywuje do podobnie ambitnego działania w życiu zawodowym.

iPhone z zainstalowaną aplikacją do zadań
Oczywiście nie mogliśmy się powstrzymać i pokazaliśmy iPhone’a z aplikacją Nozbe. 

Co więcej, jeśli się uważnie przyjrzysz okładce, nasz ludzik wykonuje gest „swipe ri-

ght” na zadaniu, co powoduje zaznaczenie tego zadania jako zrobione. I o to nam 

chodziło. Chcemy pokazać, że smartfon może być świetnym narzędziem do zarzą-

dzania zadaniami, przy czym odhaczanie zadań przez tapnięcie albo gest daje nie-

samowite poczucie satysfakcji. Jak wiesz, Nozbe jest dostępny na wszystkie liczące 

się platformy, a obecna wersja aplikacji wybitnie dobrze sprawdza się iPhonie.

Słuchawki do telefonu
Dodatkowym elementem są słuchawki podłączone do iPhone’a. Nasz ludzik, po-

dobnie jak ja, uważa, że nie ma co marnować czasu – spacerując (lub tak jak on, jeż-

dżąc na deskorolce), można słuchać podcastów (mam nadzieję, że słuchasz „Nad-

gryzionych”?) lub audiobooków. Sam jestem fanem książek audio i dzięki nim 

pochłaniam ponad 30 tomów rocznie. To znaczy… ktoś mi je zawsze czyta.

 Watch z Nozbe…
2015 to rok zegarka od Apple, więc i tutaj nie mogło go zabraknąć. Co więcej, obec-

nie ostro pracujemy nad naszą aplikacją na tego smartwatcha. Chcemy być gotowi 
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z odpowiednią wersją Nozbe już w dniu premiery. Jestem przekonany, że ten zegarek 

bardzo mocno wpłynie na sposób korzystania z telefonów oraz na naszą produktyw-

ność… Stawiamy na to. Nasz ludzik z okładki, jako nowoczesny gość, też w to wierzy.

Piłka
Wracając do tematu czterech rąk i żonglowania – piłka jest tym dodatkowym ele-

mentem, nieprzewidzianym w naszym życiu, nad którym też musimy zapano-

wać. Stąd nasz ludzik, pomimo zapracowania, musi jeszcze kontrolować tę piłeczkę 

– czyli wszystkie niezaplanowane sytuacje, wrzutki i sprawy do załatwiania.

Deskorolka
Na naszej okładce symbolizuje ruchomy grunt, jaki każdemu zdarza się mieć pod 

nogami – bywa, że coś nam ucieka. Deskorolka sprawia, że ludzik musi w całym wi-

rze spraw zapanować jeszcze nad tym, aby mu ziemia nie uciekła spod nóg i aby 

udało mu się utrzymać balans. Wiadomo, że równowaga nie jest czymś stałym, ale 

trzeba jej pilnować i ciągle dbać o jej utrzymanie.

Logo Nozbe
Logo na dole to nasz sposób na podpisanie się pod tym wszystkim, co ta okładka 

reprezentuje i na złożenie Ci życzeń szczęśliwego i owocnego roku 2015. To także 

sposób na podpisanie się pod akcją iMagazine i WOŚP. Mamy szczęście, że Nozbe 

jest dochodowym biznesem, który pomaga setkom tysięcy ludzi na całym świe-

cie. Co miesiąc, płacąc podatek dochodowy, oddajemy pewien stały procent nasze-

go dochodu na cele charytatywne i dzięki temu możemy bez problemu angażować 

się w różne akcje, m.in. takie jak ta w iMagazine. Piszę to nie żeby się chwalić, ale by 

nakłonić Ciebie na zrobienie tego samego. Na odkładanie co miesiąc małego, ale 

stałego procentu dochodu na cele dobroczynne. Z czasem zbiera się niezła kwota 

i wtedy można naprawdę komuś pomóc i zmienić życie na lepsze.

Kontroluj rzeczywistość w 2015 roku!
Tego Ci życzę i mam nadzieję, że nasza okładka oraz cała ta akcja Ci się spodoba-

ła. Przed nami marzec. Zostało jeszcze sporo miesięcy, aby zmienić coś w tym roku 

– coś ulepszyć, zaplanować. Zachęcam Cię do wyznaczenia sobie celów (zobacz 

mój felieton z lutego) i skutecznej ich realizacji w 2015 roku!

MSliwinski
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BEOPLAY H8

NORBERT CAŁA   /   FOT. WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Świat audio z wyższej półki jest równie tajemniczy i pełen magii jak książki z cyklu „Świat 

Dysku”. Na własne uszy słyszałem o cewkach we wzmacniaczu, które są nawijane tylko przy 

pełni księżyca – możecie o tym przeczytać w iMagazine 4/2013.
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To jeden bardziej ekstremalnych przykładów, na co dzień można za to spotkać inne, o wie-

le popularniejsze zabobony. Np. taki, że słuchawki bezprzewodowe są słabe. Jest to na tyle sil-

ne przekonanie, że ze świecą ich szukać w ofercie bardziej ambitnych producentów. Jeśli nam 

na nich zależy, to musimy zadowolić się półką średnią. Inny przykład to aktywne usuwanie szu-

mów tła, które podobno zawsze psuje dźwięk i takich słuchawek nie należy kupować.

Z oboma tymi zabobonami postanowiła się wreszcie rozprawić 

firma sprzedająca sprzęt z wyższej półki. Gdyby miał zgadywać, 

kto to zrobi jako pierwszy, to tego producenta nie uwzględnił-

bym nawet na swojej wstępnej liście. Zobaczmy, czy zadaniu 

sprostały słuchawki BeoPlay H8 od Bang & Olufsen.

Stworzenie bezprzewodowych słuchawek wcale nie jest tak ła-

twe, jak nam się wydaje. W klasycznej konstrukcji mamy pa-

łąk i dwie słuchawki z odpowiednimi membranami w środku. 

W przypadku wersji bezprzewodowej dochodzi jeszcze wzmac-

niacz, układ Bluetooth, układ odpowiedzialny za wyciszanie tła, mikrofon oraz bateria i pew-

nie coś jeszcze. Sporo tego, a wiadomo, że słuchawki muszą być względnie lekkie, bo ciężkie źle 

leżą na głowie. Muszą być też ładne, jeśli ma się taką renomę jak B&O.

Sam nie wiem, jak dokonali tego inżynierowie B&O, ale od strony wizualnej wyszło im lepiej, niż 

mógłbym się spodziewać. BeoPlay H8 zostały zaprojektowane przez wyróżnianego duńskie-
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Świat audio z wyższej półki 
jest równie tajemniczy 
i pełen magii jak książki 
z cyklu „Świat Dysku”.



go projektanta przemysłowego, Jakoba Wagnera. Jeśli znacie inne produkty tego producenta, 

to na pewno zauważycie podobieństwo do słuchawek H6, które zostały muzycznym produk-

tem roku 2013 iMagazine. Poza tym, że H8 są bezprzewodowe a H6 nie, to zasadniczą różni-

ca jest tu konstrukcja. H6 to większe słuchawki typu over-ear, czyli zakrywające uszy. H8 to on-

-ear, czyli opierające się na małżowinie usznej. Reszta jest dość podobna. Słuchawki opierają 

się na pałąku z anodyzowano aluminium, pałąk u góry wykończono bydlęcą skórą, a od środka 

materiałem mającym zapewnić dobre oddychanie głowy. Poduszki na słuchawkach są zaś wy-

konane z bardzo delikatnej skóry jagnięcej. To bardzo ważne, bo ten element będzie cały czas 

dotykał naszych uszu i dużym stopniu zadecyduje o tym, czy wygodnie będzie się nam je no-

siło. W czasie zakupu będziemy mogli wybrać jedną z dwóch wersji kolorystycznych – Gray Ha-

zel (szara leszczyna) i Argilla Bright (jasna glina). Miałem możliwość wybrania do testu dowolnej 
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Świetnie izolują od otoczenia, ale stewardessę 
krzyczącą „W tym typie samolotu kamizelki 
ratunkowe znajdują się w schowkach ponad 
państwa głowami” jednak usłyszymy.



i długo nie mogłem się zdecydować. Obie są świetne. Świetne jest zresztą całe wykonanie. Na-

wet bardzo chcąc doszukać się jakiegoś mankamentu w wyglądzie, nie udało mi się to. Do tego 

waga 225 gramów − to niewiele więcej niż klasyczne przewodowe słuchawki.

BeoPlay H8 są naszpikowane elektroniką. Mamy bowiem układ Bluetooth 4.0 z kodekiem aptX 

i AAC oraz zaawansowany układ wyciszający szumy tła. Ten układ ma dwie bardzo dobre ce-

chy - po pierwsze możemy go wyłączyć, ale jeśli damy mu szansę, to ujawni się jego druga ce-

cha - jest on mało inwazyjny. Oczywiście redukuje szum z otoczenia, ale robi to niesamowicie 

subtelnie. Nieraz zastanawiałem się, czy redukcja szumu jest włączona czy nie. Musiałem wtedy 

wyłączyć ją na chwilę, aby szybko się przekonać, że była włączona. W niektórych słuchawkach 

z podobną funkcją miałem nieprzyjemne wrażenie wpadania do pustej studni. W H8 nic takie-

go się nie dzieje, świetnie izolują od otoczenia, ale stewardessę krzyczącą „W tym typie samolo-

tu kamizelki ratunkowe znajdują się w schowkach ponad państwa głowami” jednak usłyszymy. 

To dobrze, bo taka informacja może się nam przydać podczas „mało prawdopodobnego zda-

rzenia, jakim jest lądowanie na wodzie”.

To nie koniec elektronicznych gadżetów − jest jeszcze jeden, dotykowy interfejs sterujący ukry-

ty w prawej słuchawce. Za pomocą gestów na aluminiowej obudowie słuchawki możemy zmie-

nić utwór, zrobić głośniej lub ciszej, wyłączyć redukcję szumów lub odebrać telefon – słuchaw-

ki działają jako zestaw bezprzewodowy do rozmów. Osoby, które korzystały wcześniej z iPodów 

z dotykowym kółeczkiem sterującym, od razu zauważą podobieństwo wykonywanych gestów.
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Niestety dla mnie ten panel jest minimalnie zbyt mało precyzyjny. Kilka razy zdarzyło mi się wy-

wołać inną funkcję, niż chciałem lub nie wywołać tej, którą chciałem. Na pocieszenie pozostaje 

fakt, że można go obsłużyć w rękawiczkach.

Za zasilanie całej elektroniki odpowiada bateria o pojemności 800 mAh. Według danych pro-

ducenta ma to zapewnić 14 godzin działania z włączonym Bluetooth oraz redukcją szumów. 

W rzeczywistości czas był ten moim zdaniem krótszy i bliższy 10 niż 14 godzinom, ale ja słu-

cham muzyki dość głośno.

W tym wszystkim najlepsze jest to, że nie jesteśmy od tej baterii i elektroniki zależni. Jeśli skoń-

czy się nam prąd w baterii, to zawsze możemy je podłączyć zwykłym kablem do najbardziej 

klasycznego iPoda i pójść dalej, ciągle ciesząc się dźwiękiem.

To dobry moment, aby o tym dźwięku napisać. Testy oczywiście przeprowadziłem przy użyciu 

systemu streamingowego WiMP w wersji zapewniającej muzykę w formacie bezstratnym. Na po-

czątku odsłuchu warto dobrze umieścić słuchawki na głowie, bowiem w tym typie słuchawek 

ma to spore znaczenie. Mnie od początku zachwycił środek dźwięku. Jest bardzo precyzyjny, nie-

samowicie czysty, dynamiczny i buduje szeroką scenę stereo. Większość wokali będzie brzmiała 

znakomicie, ale równie miłe dla ucha będzie słuchanie audiobooków. Największym zaskoczeniem 
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Są to jedne z najbardziej poręcznych “dużych” słuchawek jakie 
miałem przyjemność używać i jednocześnie zapewniają świetny 
dźwięk. Pierwszy raz w życiu korzystałem też z bezprzewodowych 
słuchawek w miejskiej dżungli – to niby niewielka różnica, a przy 
przemieszczaniu się komunikacją miejską robi ogromną różnicę, na 
przykład próbując zapłacić SkyCashem za bilet.

Wojtek Pietrusiewicz



BeoPlay H8               

• Wygląd: 6/6

• Dźwięk: 5/6

jest jednak bas. Tony niskie są naprawdę potężne i ciepłe, nie spodziewałem się tego po tych słu-

chawkach. Jedyna uwaga to taka, że bas będzie brzmiał lepiej w rokowych utworach niż popo-

wych, w których zabraknie mu szybkości. Inaczej jest z górą dźwięku. Ta może czasami wydawać 

się zbyt metaliczna i drażniąca. Jednak to, co jest wadą, gdy słuchamy jazzu czy rocka, będzie za-

letą w muzyce elektronicznej i popie. Dla każdego coś miłego. Co ciekawe, jest naprawdę niewiel-

ka różnica między słuchaniem muzyki po kablu i bezprzewodowo. Wprawne ucho może w tym 

drugim przypadku wychwycić minimalnie mniejszą dynamikę i lekką kompresję słyszalną głów-

nie w dole dźwięku. Patrząc na całokształt, dźwiękowo BeoPlay H8 wypadają na mocne 5/6 − naj-

bardziej brakowało mi czasem więcej mocy w trybie bezprzewodowym.

Słuchawek używam od prawie trzech tygodni, w tym czasie odbyłem kilka lotów i przesłucha-

łem sporo płyt. Początkowo obawiałem się, że słuchawki on-ear będą mnie uciskały, ale nic ta-

kiego się nie stało, są bardzo komfortowe. Oczywiście zależy to od konstrukcji naszej głowy, ale 

żadna z osób, której ich użyczałem do odsłuchu, nie narzekała na brak komfortu. W samolocie 

doceniłem też świetnie działające wyciszanie szumów, którego używałem nawet bez muzyki, 

aby łatwiej w ciszy zasnąć. BeoPlay H8 stały się moim najlepszym przyjacielem podróży i żałuję 

tylko, że nie są składane, bo wtedy byłoby je zdecydowanie łatwiej włożyć do torby.

Cena, jaką musimy za nie zapłacić, to około 2100 zł. Może się to wydawać sporo, ale moim zda-

niem cena wcale nie jest zaporowa. Tyle kosztuje używany iPhone 5s, którego za rok wymieni-

cie na nowszy model. H8 posłużą Wam na pewno zdecydowanie dłużej.

norbertcala
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KOSS
WIRELESS SPEAKER

JAROSŁAW CAŁA

Firma Koss dała się poznać światu właściwie dzięki jednemu produktowi. 

Mowa oczywiście o słuchawkach Porta Pro, których producent sprzedał tyle, że 

prawdopodobnie sam nie jest do końca w stanie tego policzyć.
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Pamiętam, jak kiedyś musiałem przejechać sporą cześć Warszawy komunikacją miejską z kilko-

ma przesiadkami i zacząłem spoglądać na głowy współpasażerów. Nieważny był przedział wie-

kowy, styl czy majętność, słuchawki Koss Porta Pro widziałem wszędzie. Zupełnie jakby Koss 

rozdawał je za darmo. Wtedy pomyślałem, że spokojnie stolica mogłaby mieć dzielnicę nazwa-

ną na cześć tego kultowego modelu. Dzielnica „Porta Pro” zamieszkała przez użytkowników 

wyłącznie jednego modelu słuchawek. Nie mogłem zrozumieć, skąd ten zachwyt do momentu, 

kiedy sam nie sprawdziłem tych słuchawek. Model produkowa-

ny od 1984 miał wszystko co konieczne, aby osiągnąć taki suk-

ces. Ciekawa konstrukcja – check, niska cena – check, solidna ja-

kość dźwięku – check. Największym atutem, który przemawiał 

do wszystkich, był stosunek ceny do jakości.

Koss zgarnął co swoje, ale żeby nie wypaść z rynku potrzebu-

je następnych hitów pokroju Porta Pro. Czy przenośny głośnik 

Wireless Speaker może przynieść firmie chociaż zbliżony suk-

ces sprzedażowy? Jak zwykle czas pokaże, ale na pewno będzie 

bardzo trudno, mimo że biznes plan napisany jest podobnie. 

Głośnik jest tani, ma solidną konstrukcję, a jego jakość w stosun-

ku do ceny jest wysoka. Tak małego głośnika na łamach iMaga-

Koss – Wireless Speaker

Wireless Speaker to 
pierwszy z krwi i kości 
głośnik, którego zadaniem 
jest zajmowanie jak 
najmniejszej przestrzeni 
i wywiązuje się z niego 
fenomenalnie.
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zine jeszcze nie było, co z pewnością jest wiel-

kim plusem modelu Wireless Speaker. Ten 

głośnik waży zaledwie 163 gramy, czyli mniej 

niż iPhone 6 Plus. Jest przerośniętą paczką pa-

pierosów, którą możemy zabrać ze sobą abso-

lutnie wszędzie.

Noszenie tego głośnika w kieszeni dżinsów jest mniej problematyczne niż noszenie w tej samej 

kieszeni wspomnianego wcześniej iPhone’a 6 Plus. Tak sobie teraz myślę, że testowane wcze-

śniej przez nas głośniki przenośne tak szczerze mówiąc wcale nie były przenośne. Wireless  

Speaker to pierwszy z krwi i kości głośnik, którego zadaniem jest zajmowanie jak najmniejszej 

przestrzeni i wywiązuje się z niego fenomenalnie. Kolejną ważną cechą jest prostota obsługi, co 

finalnie wpływa na użytkowość urządzenia. Żadnych niepotrzebnych dotykowych przycisków, 

które w określonych sytuacjach kompletnie się nie sprawdzają. Tylko trzy fizyczne przyciski, da-

jące dostęp do wszystkich funkcji − plus i minus oraz włącznik, służący również do uruchomie-

nia modułu Bluetooth. Faktycznie szału nie ma i raczej za jego pomocą nie włamiemy się na 

serwery NASA, ale uwierzcie mi, to wszystko, czego taki głośnik potrzebuje.

Budowa Wireless Speaker, tak jak wszystkie cechy tego głośnika, jest prosta. Mocna stalowa 

siatka z przodu skrywa logo producenta. Na tyle zaś kryje się jedyne „szaleństwo”, na jakie po-

kusił się Koss – mianowicie mały magiczny plastik, który wysuwa się i tworzy fajną i praktycz-

ną podstawkę. Wszystko zaprojektowane jest tak, żeby nikogo nie zniechęcić do zakupu. Ten 

głośnik w swojej prostocie jest najzwyczajniej ładny, nic nie drażni, każdy detal jest zachowaw-

czy i stonowany. Czyli zamysł producenta powiódł się w 100% − ten głośnik ma trafić do każde-

go. Boczny panel z wejściami USB i line-in kryje również złącze line-out, co jest ciekawym po-

mysłem. Dzięki niemu możemy połączyć ze sobą dwa głośniki Wireless Speaker. Żałuję, że nie 

mam drugiego, bo czuję, że efekt stereo okazałby się idealnym rozwiązaniem.

Tylko trzy fizyczne przyciski, 
dające dostęp do wszystkich 

funkcji. Plus i minus oraz włącznik, służący 
również do uruchomienia modułu Bluetooth.

Koss – Wireless Speaker
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Na koniec wypadałby napisać jeszcze o dźwięku i za-

wsze w przypadku takich małych głośników piszę 

swoją ulubioną regułkę – „głośnik gra”. Jednak tym 

razem jest trochę inaczej, tym razem jestem w stanie 

tę regułkę delikatnie rozwinąć. Ponieważ Koss wpa-

kował do tej „przerośniętej paczki papierosów” coś 

zaskakującego. Gra bardzo czysto i jestem w stanie 

usłyszeć średnie tony, co przy takich rozmiarach gło-

śnika nie jest częstym zjawiskiem. Nawet zdarza się, 

że w niektórych momentach występuje bas. Oczywi-

ście nie będę się tu więcej rozpisywał, bo cudów nie 

można oczekiwać. Przetwornik o takich wymiarach, 

osadzony w takiej obudowie, nie może grać zachwy-

cająco. Jednak tutaj wróćmy do miejsc, gdzie pisałem, że Wireless Speaker jest prawdziwym 

głośnikiem przenośnym, który możemy zabrać zawsze i wszędzie.

Nie sądzę, że osiągnie taki sam sukces jak kultowe słuchawki Porta Pro, ponieważ słuchawki za-

wsze pozostaną urządzeniem bardziej osobistym – takim, do którego ludzie się przywiązują. 

Jednak cały projekt Wireless Speaker jest równie udany, wszystkie cechy, które wyróżniały Porta 

Pro, świetnie odzwierciedlono w przenośnym głośniku. Na pewno użytkownicy znowu docenią 

stosunek ceny do jakości. Być może to za mało na kolejną nazwę dzielnicy Warszawy, ale na ja-

kiś skwerek mniejszej miejscowości Wireless Speaker zasługują.

calamuzyka

Koss – Wireless Speaker

Koss – Wireless Speaker       

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Wydajność: 5/6

Cena – 299 zł

Gra bardzo czysto i jestem 
w stanie usłyszeć średnie 
tony, co przy takich 
rozmiarach głośnika nie jest 
częstym zjawiskiem. Nawet 
zdarza się, że w niektórych 
momentach występuje bas.

http://www.twitter.com/calamuzyka


MUJJO LEATHER WALLET 
SLEEVE DLA IPHONE’A 6

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Być może pamiętacie Slim Fit iPad Air Sleeve, którego opisywałem przed paroma miesiącami 

– Leather Wallet Sleeve dla iPhone’a 6 to jego młodszy i mniejszy brat.
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Rzadko zakładam jakikolwiek pokrowiec na swój te-

lefon – jestem zdecydowanie zwolennikiem nosze-

nia go tak, jak został stworzony. Nie przeszkadza 

mi jednak w niektórych sytuacjach posiłkować się 

takowym. Dotychczas testowałem tylko dwa róż-

ne modele długoterminowo – fabryczny od Apple 

(oczywiście model RED) oraz Mujjo Leather Wallet 

Case 80°. Konstrukcyjnie oba są niemalże identycz-

ne, a różnią się kieszonką na karty, obecną w tym 

drugim. Leather Wallet Sleeve to zupełnie co inne-

go – to „wsuwka”, w której nie da się używać tele-

fonu. Trzeba go każdorazowo wyjmować. Kiedyś 

korzystałem z podobnego rozwiązania za czasów 

iPhone’a 4/4S i chwaliłem je sobie, szczególnie wte-

dy, gdy telefon nie rezydował w mojej kieszeni.

Nie podoba mi się nazewnictwo stosowane przez 

Mujjo, bo pomimo że jestem ogromnym fanem ich 

produktów i korzystam z trzech różnych kopert do 

różnych urządzeń, to nie potrafię nigdy połączyć ich 
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nazw z samymi produktami. Leather Wallet Sleeve wyglą-

da jak mniejsza wersja Slim Fit iPad Air Sleeve, ale nazywa 

się zupełnie inaczej. Koperty na iPady z klapką mają w na-

zwie „Envelope Sleeve” – a czemu nie samo „Envelope”? 

Niemalże identyczne koperty z klapką na MacBooki z ko-

lei to już samo „Sleeve”, jak tytułowy bohater, który klapki 

nie ma. Nie rozumiem tego, ale w sumie jaka to różnica?

Leather Wallet Sleeve wykonano ze skóry, a na ścian-

ce znalazła się kieszonka na karty kredytowe lub banko-

matowe. Skóra jest gruba, przeszyta nicią, a całość sprawia bardzo solidne wrażenie. 

Wkładałem i wyciągałem Sleeve’a z kieszeni kilkadziesiąt razy (jeśli nie kilkaset) przez 

ostatni tydzień i nadal wygląda jak nowa. Patrząc na prawie idealny stan moich pozo-

stałych produktów firmy, podejrzewam, że tak i z tym nie będzie się nic działo.

iPada zawsze poza domem noszę w jednej z moich kopert – to, którą wybieram, za-

leży od tego, czy biorę ze sobą torbę czy nie. iPhone w 99% sytuacji wkładam do kie-

szeni, niezależnie od pory roku, pogody oraz tego, czy akurat występuje przesile-

nie czy nie. Niestety Leather Wallet Sleeve znacząco go pogrubia, więc iPhone jest 

wyraźnie wyczuwalny w przedniej kieszeni moich spodni 504. Co innego, gdy wkła-

dam go do kieszonki swojej torby na ramię – w takiej sytuacji zapewnia mu dodatko-

wą ochronę. Jako że można go bez problemów jedną ręką wyjąć z pokrowca, to w tej 

chwili wypełnia on po prostu szczelnie tę kieszeń.

Coś czuję, że nowy Leather Sleeve Wallet zostanie u mnie na dłużej – idealnie pasuje 

do mojej torby, a jak trzeba, to zmieści się również w przedniej kieszeni jeansów.

Leather Sleeve Wallet dostępny jest obecnie w dwóch wersjach kolorystycznych 

– tan (brązowej) oraz black (czarnej) – i znajdziecie go w ofercie sieci sklepów Cor-

tland (również internetowym) w cenie 149 zł.

Leather Wallet Sleeve 
wygląda jak mniejsza 
wersja Slim Fit iPad Air 
Sleeve, ale nazywa się 
zupełnie inaczej.

morid1n
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http://www.twitter.com/morid1n
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SPHERO OLLIE

NORBERT CAŁA

Sphero Ollie

Około rok temu testowałem pierwszą zabawkę od Sphero, czyli sterowaną z iPhone’a kulkę. 

Pamiętam, że miałem równie dużo zabawy co mój syn. Teraz wspólnie bawimy się nową 

zabawką tej firmy, czyli Ollie. Zabawy jest jeszcze więcej niż przy Sphero, a to znaczy, że albo 

Ollie jest fajniejsze, albo starszego już synka (4 l.) po prostu bardziej kręcą takie zabawki.



Ollie to robot w kształcie walca wielkości puszki z Coca-Colą, zaprojektowany 

tak, by osiągał jak największe szybkości. Na końcach walca są dwa koła, każde na-

pędzane niezależnym silnikiem. To powoduje, ze Ollie może przemieszczać się 

z szybkością ponad 20 km/h i zawracać dosłownie w miejscu. To może wydawać 

się niewiele, ale mknący po domu walec z tą szybkością robi ogromne wrażenie. 

Można mieć spore obawy o to, co się stanie, jeśli uderzy w ścianę lub mebel. Te 

obawy powinny dotyczyć jednak ściany lub mebla, bo wykonany z poliwęglanów 

Ollie jest odporny na uderzenia lub skoki nawet z wysokiego stołu. Na jego koła 

możemy założyć dostarczane wraz z nim opony, które sprawdzą się, gdy zabie-

rzemy go na spacer do lasu. Wrażeń wizualnych dopełniają umieszczone na walcu 

diody, które świecą w trakcie jazdy lub wykonywania trików.
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Oczywiście Ollie jest sterowany przez aplikację na iPho-

nie lub iPadzie i połączony z nim przez Bluetooth 4.0 LE. 

Daje to teoretyczną możliwość sterowania z około 30 m, 

choć w praktyce jest to sporo mniej − myślę, że maksy-

malnie około 20 m. Naładowana do pełna bateria zapew-

nia nam godzinę zabawy.

Mój syn najbardziej docenia w Ollie łatwość sterowania. 

Prosta aplikacja zapewnia mu dużo zabawy bez dbałości 

o precyzję. Wystarczy, że zacznie palcem wodzić po ekra-

nie, a robot będzie wyczyniał dzikie harce i kręcił triki. To 

oczywiście wyzwala w nim (w synu) całe pokłady śmie-

chu. Gdy jednak zdobędzie się na odrobinę opanowania, 

to potrafi skierować robota w kierunku, w jakim chce, 

a to pozwala mu zabrać go na spacer na podwórko.

Mnie zaś w Ollie najbardziej podoba się szybkość oraz 

przy pewnej wprawie precyzja sterowania. Możemy 

ustawić mu skocznię i na męskim wieczorze przeprowa-

dzić turniej, kto skoczy najbliżej, pije karniaka. Jeśli zaś 

zdejmiemy mu opony i spędzimy trochę czasu na nauce 

sterowania, to będziemy mogli pokonywać trasę efek-

townymi ślizgami. Daje to bardzo dużo frajdy nawet tak 

dużemu chłopcu jak ja.

Ollie to więc zabawka dla dużych i małych. Do walki o Ol-

lie między mną a synem nie dochodziło, ale to dlatego, 

że przez pewien czas mieliśmy dwie sztuki. Największy 

minusem tej zabawki jest jej cena – ponad 400 zł to dość 

dużo, szczególnie że jak wszystkie podobne zabawki po-

trafi się dość szybko znudzić. Na szczęście z nadejściem 

wiosny wróżę jej drugą młodość.

Ocena iMagazine:       – zbyt wysoka cena
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Mknący po domu walec z tą 
szybkością robi ogromne 
wrażenie.

Sphero Ollie

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


LUXA2 SP3

Z każdym kolejnym szkłem ochronnym, które testuję, coraz bardziej przekonuję się do 

tego typu zabezpieczenia ekranu. Na początku denerwuje, później od czasu do czasu 

o sobie przypomni, aż w końcu się do niego przyzwyczajam.

PAWEŁ HAĆ
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Zestaw, jaki otrzymujemy razem ze szkłem, jest wzorowy. Ściereczka z mikrofibry 

ma dużą powierzchnię, na dodatek jest bardzo wysokiej jakości. Do usunięcia tłu-

stych śladów z ekranu służy natomiast nasączona alkoholem szmatka, a ostatnich 

paprochów pozbywamy się specjalnym plastrem, który nie zostawia śladów na 

wyświetlaczu. Naklejanie stanowi najtrudniejszy etap – szkło jest bardzo wąskie, 

ledwo przykrywa ekran, stąd też trzeba nakleić je bardzo precyzyjnie. Wycięcia 

na przycisk Home oraz głośnik są natomiast na tyle duże, że niewielkie przesunię-

cie w górę czy w dół nie zasłoni żadnego z tych elementów.

Szerokość naklejanego szkła jest dość problematyczna nie tylko ze względu na 

wymaganą precyzję montażu. Gdy patrzymy na ekran telefonu z boku, na wy-

świetlanym obrazie widoczna jest krawędź osłony. Wiem, że teoretycznie za-

wsze obserwujemy smartfona, patrząc na niego na wprost, ale już w momencie, 

gdy chcemy na przykład komuś coś pokazać, wada ta jest widoczna. Poszerze-

nie szkła wymagałoby natomiast zaokrąglenia jego krawędzi tak, by dopaso-

wane były do obłego kształtu smartfona, co wiąże się z dodatkowymi koszta-

mi produkcji. Producent poszedł więc na kompromis. Nie lubię kompromisów. 

Pozostałe wrażenia są już pozytywne – szkło zbiera co prawda odciski palców, 

ale dzięki powłoce oleofobowej znikają one rów-

nie szybko, co się pojawiają. Nie powstają też nad-

mierne refleksy światła, co zwiększa czytelność. 

Powierzchnia osłony jest też dzięki temu przyjem-

niejsza w dotyku. Czułość ekranu jest jedynie mi-

nimalnie obniżona, podobnie jest z czytelnością. 

Pomimo tego, że krawędzie szkła nie są zaokrąglo-

ne, nie przeszkadza to w wykonywaniu gestów, 

i to pomimo grubości 0,3 mm.

Luxa2 po raz kolejny pokazała bardzo dobry pro-

dukt. SP3 nie jest co prawda tak szerokie i tak do-

brze dopasowane do iPhone’a jak osłony kon-

kurencji, ale z pozostałych zadań wywiązuje się 

świetnie. Jest niemal niezauważalne, nie brudzi się 

specjalnie ani nie rysuje – doskonale spełnia więc 

swoją funkcję.

pawelhac

Szkło zbiera co prawda 
odciski palców, ale dzięki 
powłoce oleofobowej 
znikają one równie szybko, 
co się pojawiają.

Luxa2 SP3           

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena: 79 zł

Luxa2 SP3

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

PAWEŁ HAĆ

iBattz Refuel InVictus

Każdy smartfon, niezależnie od tego, jak dobrą ma baterię, może rozładować 

się w najmniej oczekiwanym momencie. Najprostszym rozwiązaniem jest power bank 

i to taki, który możemy mieć zawsze przy telefonie.
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Odkąd korzystam z iPhone’a, różnego rodzaju ze-

wnętrzne baterie były obowiązkowym dodatkiem. 

Korzystałem z nich co prawda sporadycznie, bo ba-

teria rozładowywała się mi przed wieczorem je-

dynie w ciągu bardzo intensywnego dnia. Wraz 

z iPhone’em 6 się to zmieniło i teraz ładuję smartfo-

na co dwa dni. Nie oznacza to jednak, że nie jestem 

w stanie wyczerpać jego akumulatora w ciągu kilku 

godzin – nawigacja, rozmowy telefoniczne, kiepski 

zasięg i robienie zdjęć potrafią zabić nawet najlep-

szą baterię. Dlatego też Refuel InVictus jest nie-

zbędnym akcesorium, którego nie muszę używać, 

ale wolę mieć je ze sobą.

Nowe urządzenie iBattz to nic innego jak obudowa 

z wbudowaną baterią. I to bardzo zgrabna obudo-

wa – fakt, znacznie pogrubia telefon, sprawia też, 

że jest cięższy i mniej poręczny. Jednocześnie jed-

nak jej zaokrąglony tył i matowa powierzchnia za-

iBattz Refuel InVictus
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pewniają bardzo wysoki komfort obsługi smartfona. Dodatkowo górna i dolna krawędź są de-

likatnie wypukłe, więc ekran telefonu jest dodatkowo zabezpieczony przed zarysowaniami. To 

właśnie za górną krawędź należy pociągnąć, by rozłożyć obudowę, wcześniej należy jednak 

zdjąć tylną klapkę – to trochę skomplikowane, ale dzięki temu obudowa przypadkiem się nie 

otworzy. Telefon podłączamy przez Lightning (InVictus ma certyfikat MFi). Przyciski są przykry-

te, ale mają bardzo dobry skok, natomiast przełącznik wyciszenia pozostał odsłonięty (nie wi-

działem jeszcze obudowy, w której byłby przykryty, a jednocześnie wygodnie się z niego korzy-

stało). O stanie naładowania akumulatora informuje diodowy wskaźnik z tyłu, podświetlamy go 

przyciskiem na dolnej krawędzi. Ten sam przycisk odpowiada za włączenie ładowania, jeżeli te-

lefon jest podłączony do obudowy. Pomimo że znajduje się w bardzo odsłoniętym miejscu, ani 

razu nie wcisnąłem go przypadkowo, co jest zasługą jego niewielkich rozmiarów i dość twarde-

go skoku. Standardowo już w tego typu produktach problemem jest podłączanie słuchawek. 

Port mini Jack jest osłonięty wokół przez obudowę, więc można do niego podpiąć jedynie słu-

chawki o bardzo wąskiej wtyczce (i to nie bez trudu). Pozostałe da się podłączyć dopiero po za-

stosowaniu dodanej do kompletu przejściówki – szkoda, że do tej pory nikt nie wymyślił sen-

sownego rozwiązania tego problemu. Niecodziennym rozwiązaniem jest natomiast bateria, 

którą… można wymienić.

Wymienny akumulator w telefonie nigdy w żaden sposób nie 

wpłynął na moją decyzję o zakupie konkretnego modelu. Aby 

podłączyć naładowane ogniwo, należy bowiem otworzyć obu-

dowę, wyłączyć, a następnie włączyć telefon ponownie. To 

koszmarnie niewygodne. Rozwiązanie zaproponowane przez 

iBattz jest odrobinę inne. Owszem, nadal musimy zdejmować 

tylną klapkę, ale cały proces nie wymaga wyłączania smartfo-

na, możemy więc nieprzerwanie z niego korzystać. Zastosowa-

no ogniwo pasujące do Samsunga Galaxy Note III o pojemności 

3200 mAh. Według producenta pozwala ono na naładowanie 

smartfona o łącznie 120% pojemności baterii, w praktyce jest 

iBattz Refuel InVictus

Górna i dolna krawędź 
są delikatnie wypukłe, 
więc ekran telefonu jest 
dodatkowo zabezpieczony 
przed zarysowaniami
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to odrobinę mniej. iPhone rozładowany do 20% doładował się do 100%, a następnym razem 

od 20% do niemal 40%. Różnica może wynikać z faktu, że urządzenie było cały czas połączone 

z siecią komórkową oraz Wi-Fi. Osiągnięty wynik jest bardzo dobry, na dodatek w razie potrze-

by mogę dokupić kolejną baterię i ją po prostu wymienić.

InVictus to bardzo oryginalny wynalazek. Niby to kolejna obudowa z baterią, ale jednak wy-

różnia się z tłumu, i to nie tylko tym, że ogniwo jest wymienne. Wygląda bowiem doskonale, 

a na dodatek świetnie leży w dłoni. Nie obawiam się też o to, że matowa obudowa pokryje się 

rysami, w czasie testu nie pojawiła się ani jedna. Do tego dochodzą drobiazgi, takie jak świet-

nie działające przyciski i chroniące wyświetlacz zagięcie obudowy. To właśnie one przekonały 

mnie do InVictusa.

iBattz Refuel InVictus          

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena: 329 zł

pawelhac

iBattz Refuel InVictus

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


   /   SPRZĘT   /   104

MOBILNA REFLEKSJA 
– STEELSERIES FLUX 
IN-EAR PRO

KAMIL DYRTKOWSKI

Mobilna refleksja – SteelSeries Flux In-Ear Pro

Próbowałem zebrać się do recenzji tych słuchawek od dłuższego czasu, z powodu 

niechęci do słuchawek dousznych i wrażenia, że wpływają one negatywnie na słuch. 

Niemniej w końcu wziąłem się za siebie i zrobiłem testy, wyniki są warte poznania.
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Pierwsze wrażenie
Steelseries przyzwyczaił nas już do bogatego 

wyposażenia dodatkowego w zestawie. W tym 

przypadku jest tak samo. W pudełku znajdziemy 

pokrowiec, trzy pary silikonowych i jedną parę 

piankowych końcówek. Są one różnych rozmia-

rów, więc każdy dopasuje je do swojego rozmia-

ru tak, aby uszy nie bolały. Ponadto producent 

dołączył parę zauszników i dodatkową koń-

cówkę słuchawek, dla osób chcących korzystać 

z mikrofonu.

Testy
Podczas mobilnych testów używałem słuchawek 

podczas spacerów po mieście, gdzie dały się za-

uważyć ich zalety. Po pierwsze konstrukcja ka-

bla wykonana z miękkiego i ukształtowanego na 

płasko tworzywa sprawia, że się on nie plącze. 

Drugą ważną rzeczą są same końcówki słucha-

wek. Ich specjalna konstrukcja sprawia, że użyt-

kownik nie ma wrażenia „zatkanych kanałów 

Mobilna refleksja – SteelSeries Flux In-Ear Pro
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dousznych”. Elastyczność tego elementu zapobiega ruchom słuchawek wewnątrz ucha 

podczas obracania głowy czy biegania – warte docenienia rozwiązanie. Mimo delikatnej 

konstrukcji wytrzymują bardzo długo bez uszkodzeń. Standardowo, na kablu słuchawek 

umieszczony jest mikrofon z małym pilotem do przeprowadzania rozmów telefonicznych.

Flux In-Ear Pro wykorzystuje 6-milimetrowe przetworniki i zapewnia żywy, dobrze dostro-

jony dźwięk, który zrobił na mnie wrażenie od pierwszego słuchania. Moją uwagę zwróciło 

odtwarzanie dźwięków basowych, które tutaj nie są ostrym łupaniem, ale precyzyjnie do-

branym poziomem natężenia. Przez to nie dostajemy bólu głowy po 10 minutach słuchania.

Średniotonowe dźwięki są najjaśniejszym punk-

tem słuchawek. W tym przedziale cenowym są 

one najlepsze. Utrzymują neutralny sygnał i jest 

to raczej wyważone brzmienie z elementami to-

nów niskich i wysokich.

Mobilna refleksja – SteelSeries Flux In-Ear Pro

Użytkownik nie ma wrażenia 
„zatkanych kanałów dousznych”.
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Tłumienie głosów zewnętrznych
Specjalna konstrukcja wkładek dousznych speł-

nia swoją rolę idealnie. Sam byłem zaskoczony 

jakością stłumionych dźwięków podczas jazdy 

komunikacją miejską, spaceru w centrum miasta 

czy też grając/słuchając muzyki w pokoju, gdzie 

włączony jest telewizor. Dzięki tak dobremu wy-

głuszeniu nie musisz aż tak bardzo rozkręcać 

dźwięku w słuchawkach.

Dla tych, którzy nie chcą czytać 
całości
Steelseries Flux In-Ear Pro to idealne słuchawki 

w przedziale cenowym do 500 zł, które docenią 

zarówno gracze, jak i osoby mobilne chcące po-

słuchać muzyki lub audiobooków w trasie. Mi-

krofon daje dodatkowe możliwości komunikacji 

i jest kolejnym plusem zestawu. Osobom lubią-

cym minimalizm, wygodę i prestiż polecam ten 

właśnie model. Oczywiście warto wspomnieć 

o specyfice słuchawek dousznych. Każde moc-

niejsze szarpnięcie, zaczepienie, trącenie prze-

wodu słuchawek jest dokładniej słyszane niże-

li w zwykłych słuchawkach, co na dłuższą metę 

jest denerwujące.

www.dyrtkowski.com

Flux In-Ear Pro    

plusy:
• dobrej jakości dźwięk

• wygłuszenie

• nieplączący się kabel

• uniwersalność słuchawek

• wyposażenie dodatkowe

minusy:
• specyfika słuchawek dousznych

• mimo wszystko cena

dyr_k

To idealne słuchawki w przedziale 
cenowym do 500 zł.

Mobilna refleksja – SteelSeries Flux In-Ear Pro

http://dyrtkowski.com
http://www.twitter.com/dyr_k
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MAD CATZ MICRO CTRLi

KAMIL DYRTKOWSKI

Mad Catz Micro CTRLi

Micro CTRLi to kontroler do gier na iPhone’a. Łączy się z telefonem za pomocą 

Bluetooth i współgra z wielką liczbą gier wszelkiego rodzaju. Czy wart jest 

sprawdzenia? Czy wyróżnia się czymś na rynku? Zapraszam wszystkich gadżeciarzy 

do oceny moim okiem.
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W wielu przypadkach „mikro” oznacza kompromisy 

między różnymi cechami urządzeń. Ten pad stanowi 

wyjątek, gdyż nie jest aż tak mały, aby nie był wygod-

ny. Bez problemu będą z niego zadowoleni zarówno 

dorośli, jak i dzieci. Producenci zadbali, abyśmy po-

czuli się jak gracze konsolowi, więc dodali do produk-

tu statyw na telefon (nawet iPhone 6 Plus się mieści).

Oprócz samego kontrolera otrzymujemy także dar-

mową aplikację na urządzenia iOS, w której może-

my ocenić kalibrację klawiszy i gałek analogowych. 

Ciekawym wskaźnikiem, z którym się wcześniej jesz-

cze nie spotkałem, jest pomiar intensywności naci-

sku palca na klawisz. Poza tym producent udostęp-

nia tam linki do wszystkich gier przystosowanych 

do urządzenia. Teraz nie musisz już szukać tych ty-

tułów po forach, instrukcjach, na stronach interneto-

wych producenta. Wystarczy kliknąć i przenosisz się 

do App Store.

Testowałem kontroler zarówno w grach przygodo-

wych, akcji, jak i wyścigach. W każdym przypadku ra-

dzi sobie idealnie. Gałki analogowe sprzyjają wcho-

109Mad Catz Micro CTRLi
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Mad Catz Micro CTRLi       

Plusy:
• Gałki analogowe

• Takie same normy jakości jak 
modelu pełnego rozmiaru

• Idealny dla dzieci i dorosłych

• Bardzo przystępna cena

• Statyw

• Dodatkowa aplikacja

Minusy:
• Uzależnia

• Mimo wszystko ledwo mieści 
się w kieszeni jeansów

• Przydałby się statyw do 
ustawienia telefonu w pionie

Mad Catz Micro CTRLi

dzeniu w zakręty na torach wyścigowych, a klawisze 

pomagają w szybkim reagowaniu podczas gier ak-

cji. Mój telefon naprawdę zmienił się w konsolę do 

gier, co z jednej strony daje dużą frajdę, a z drugiej 

umożliwia odczucie dodatkowych doznań.

Mad Catz Micro CTRLi prezentuje naprawdę wyso-

ką klasę i daje dużo radości z gry. Jeśli zetkniemy 

te cechy z ceną, która waha się w granicach 200 zł, 

to skusi każdego użytkownika iPhone’a. Bardzo do-

brym rozwiązaniem jest dodatkowy zdejmowany/

chowany pod spód pada statyw na telefon. Wyróż-

niającą cechą urządzenia jest niewątpliwie cena i to, 

że desygnowane gry korzystają z więcej niż dwóch 

generacji modeli doświadczeń, co wpływa na ja-

kość interakcji kontroler−gra.

www.dyrtkowski.com

dyr_k

Producenci zadbali, abyśmy poczuli 
się jak gracze konsolowi.

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://dyrtkowski.com
http://www.twitter.com/dyr_k
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MY KRONOZ ZEWATCH2
SZWAJCARSKI SMARTWATCH ZA POLSKIE PIENIĄDZE

KAMIL DYRTKOWSKI

My Kronoz ZeWatch2 – szwajcarski smartwatch za polskie pieniądze

My Kronoz, szwajcarski producent elektroniki wprowadził w Polsce do sprzedaży swój 

kolejny produkt – inteligentny zegarek ZeWatch2. Jest to pierwszy tego typu produkt, 

który posiada wszystkie funkcje smartwatchy, jest w rozsądnej cenie i w dodatku 

wykonany z dużą dokładnością.



   /   SPRZĘT   /   112112

ZeWatch2 współpracuje ze wszystkimi smartfonami oraz tabletami. Urządzenie umożliwia 

obsługę podstawowych funkcji naszego telefonu bez konieczności wyciągania go z kie-

szeni. Ponadto rejestruje parametry aktywności ruchowej (kroki, dystans, kalorie) oraz czas 

snu. Wszystkie informacje podawane są za pomocą wyświetlacza OLED. Czego chcieć wię-

cej od nowoczesnego smartwatcha? Otóż ostrzega on również, gdy zapomnimy zabrać te-

lefon z domu lub, co gorsza, zgubimy go. Po przekroczeniu maksymalnego zasięgu lub ze-

rwaniu połączenia zegarek zaczyna wibrować.

Pierwsze wrażenie − bateria
Długość pracy baterii wymieniam na początku, gdyż uważam, że długość pracy na bate-

rii jest jednym z ważniejszych czynników, gdy porównujemy smartwatche. Zegarek został 

wyposażony w baterię o pojemności 130 mAh, która bez problemów wytrzymuje 3 dni na 

jednym ładowaniu. Nie zauważyłem problemów z podłączaniem ładowarki, a ładowanie 

jest szybkie i wygodne. Przed kompletnym roz-

ładowaniem zegarek także wibruje, ostrzegając 

użytkownika o małych zasobach energii.

Współpraca z aplikacją
W każdej chwili możesz zsynchronizować zegarek 

z aplikacją w telefonie i na komputerze. Wysyłasz 

My Kronoz ZeWatch2 – szwajcarski smartwatch za polskie pieniądze

Czułem się jak członek 
Power Rangers, którego 
wzywa Zordon.
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dane o przebytym dystansie, spalonych kalo-

riach, liczbie kroków, jakości i długości snu. Samo 

połączenie przebiega szybko za pomocą Blue- 

tooth. Dodatkową zaletą ZeWatch2 jest możli-

wość ustawienia dziennych celów. Zegarek wy-

syła wtedy komunikat o jego wykonaniu.

Współpraca z iPhone’em
Testowałem urządzenie na moim najnowszym 

iPhonie 6 Plus i jestem pod wielkim wrażeniem 

inżynierów, twórców ZeWatch2, gdyż tak do-

kładnie sparowali dwa urządzenia. Po jednora-

zowym połączeniu przez Bluetooth współpraca 

jest bardzo dobra. Wyobraź sobie, że: otrzymu-

jesz SMS-a – na zegarku od razu pojawia się taka 

informacja; ktoś do Ciebie dzwoni – na zegar-

ku wyświetla się nazwa dzwoniącego. W podob-

ny sposób otrzymujesz informacje z kalendarza. 

Poza tym przez zegarek możemy odbierać po-

łączenia telefoniczne i rozmawiać, a także pro-

sić Siri o pomoc. Wbudowany głośnik i mikrofon 

bardzo dobrze zdaje egzamin. Przyznam się, że 

jak rozmawiałem po raz pierwszy przez zegarek, 

to czułem się jak członek Power Rangers, które-

go wzywa Zordon (muszę tylko jeszcze załatwić 

sobie dzwonek z tego serialu). Użytkownik może 

również odtwarzać muzykę bezpośrednio z gło-

śników z telefonu.

Podsumowując
ZeWatch2 jest bardzo dobrym rozwiązaniem 

dla wielbicieli gadżetów. Za rozsądne pieniądze 

otrzymujesz smartwatcha, z którego będziesz 

naprawdę bardzo zadowolony. Ogrom funk-

cji i jakość współpracy z smartfonami jest do-

datkową zaletą urządzenia. Do dziś nie rozsta-

My Kronoz ZeWatch2 – szwajcarski smartwatch za polskie pieniądze

Zegarek bez problemów wytrzymuje 
3 dni na jednym ładowaniu.
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ję się z nim prawie wcale. Trzeba także dodać, 

że jest to zegarek niskobudżetowy, więc nie do-

szukujmy się w nim wysokiej klasy obudowy, bo 

jest ona wykonana z plastiku i podczas intensyw-

nego użytkowania może się zarysować. Zega-

rek podczas tygodniowych testów sporadycznie 

gubił połączenie z telefonem w kieszeni płasz-

cza i ostrzegał o tym wibracjami, czym podnosił 

mi chwilowo ciśnienie. Lecz to były na tyle spo-

radyczne przypadki, że nie warto zwracać na nie 

uwagi. Zegarek jest bardzo dobrą alternatywą 

dla czasami dwa razy droższych urządzeń.

www.dyrtkowski.com

My Kronoz ZeWatch2        

Zalety:
• Cena

• Doskonała integracja z iOS

• Ekskluzywny wygląd

• Prosta nawigacja

Wady:
• Delikatna konstrukcja

• Czasami problemy z połączeniem

Dodatkową zaletą ZeWatch2 jest 
możliwość ustawienia dziennych 
celów.

My Kronoz ZeWatch2 – szwajcarski smartwatch za polskie pieniądze

dyr_k

http://dyrtkowski.com
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/dyr_k
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FUEL ION 
DLA IPHONE’A 5/5S

MACIEJ SKRZYPCZAK

Fuel iON dla iPhone’a 5/5s

Jest bardziej niż pewne, że bezprzewodowe ładowanie ma przyszłość. Apple, choć 

z oporami, również się chyba do tego przekonuje, o czym będzie świadczyć sposób 

ładowania ich zegarków. W przypadku iUrządzeń jesteśmy na razie skazani na 

tradycyjne ładowanie, chyba że zaopatrzymy się w odpowiednie akcesoria.
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Fuel iON od firmy Patriot jest produktem, który 

pozwala nam teraz zasmakować namiastki bez-

przewodowego ładowania iPhone’ów 5 i 5s. Jest 

to zestaw, w skład którego wchodzi obudowa, 

podstawka oraz (o ironio!) kabel. Nie ma więc ła-

dowarki, ale produkt ten ma być substytutem ka-

bla, więc jest raczej pewne, że będziemy posia-

dali ładowarkę do telefonu. Zarówno podstawka, 

jak i obudowa wykonane są z dość wysokiej ja-

kości plastiku, a ta pierwsza jest dodatkowo do-

ciążona, co zapewnia stabilność na powierzchni, 

na której się znajduje. Dodatkowo od spodu wy-

łożona jest gumą, która utrudnia przemieszcza-

nie się. Telefon montujemy do obudowy przez 

odsunięcie wtyczki Lightning, wsunięcie iPhone’a  

i ponowne wsunięcie wtyczki.

Z pewnością zastanawiacie się, gdzie w Fuel iON 

mamy do czynienia z technologią bezprzewo-

dową? Zauważymy ją, przykładając obudowę 

z iPhone’em do podstawki – wzajemnie się przy-

ciągną, a telefon zacznie się ładować. Jak to dzia-

ła? W odróżnieniu od ładowania indukcyjnego 

spotykamy się tu ze sprytnym zabiegiem – wy-

korzystaniem magnesów i zwykłych blaszek. Na 

górnej części podstawki znajdują się blaszane 

wypustki, natomiast z tyłu obudowy – kilka mie-

dzianych kręgów. Po ich zetknięciu uruchamia się 

proces ładowania. Wystarczająco silne magnesy 

zapewniają pewny styk. Dlaczego zdecydowano 

się na taki zabieg? W odróżnieniu od standardo-

wego ładowania indukcyjnego, w którym nieste-

ty występuje utrata pewnej ilości energii w cza-

sie ładowania, rozwiązanie Fuel iON zapewnia 

praktycznie taką samą wydajność jak połączenie 

kablowe. Taka budowa pozwala na korzystanie 

Fuel iON dla iPhone’a 5/5s

W przypadku Fuel iON ładowanie 
odbywa się przy pomocy 
magnesów i zwykłych blaszek.
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z telefonu w dowolnej − pionowej czy poziomej 

− orientacji.

Wróćmy jednak do kabli. Tak jak napisałem, ze-

staw ten nie jest w pełni bezprzewodowy, bo ja-

koś trzeba dostarczyć energii. Z drugiej jednak 

strony nie oszukujmy się – kable do ładowania 

od Apple wywołują sporo kontrowersji. Wystar-

czy porozmawiać z moim redakcyjnym kolegą 

Michałem Zielińskim. Sam również mam do-

świadczenie z pękającymi kablami, choć staram 

się o nie jak najlepiej dbać. Nie zawsze mamy 

jednak tyle czasu, żeby pilnować, żeby kabel nie 

był zbytnio skręcony albo żeby nie korzystać 

z iUrządzenia w trakcie ładowania. Fuel iON ła-

two rozwiązuje ten problem. Podstawka może 

leżeć w jednym miejscu, w zasadzie odchodzi 

potrzeba ruszania kabla. Poza tym ten kabel (ze 

złączem micro USB) nie jest od Apple, więc ist-

nieje szansa, że również dłużej pożyje. A pozo-

stając w temacie złącza, podobne gniazdo znaj-

dziemy również w obudowie iPhone’a, dzięki 

czemu w razie czego będziemy w stanie nałado-

wać telefon w sposób tradycyjny.

Jak to się jednak zwykło mówić, coś za coś. Za wy-

godę, jaką daje nam Fuel iON, przychodzi nam za-

płacić wyglądem. Obudowa, choć zapewne zapro-

jektowana jest tak, by była jak najmniejsza, i tak 

powiększa telefon, szczególnie na długość. Do 

tego jest ciemnoszara, co nie każdemu musi przy-

paść do gustu. Owszem, oprócz ładowania bez-

przewodowego ochrania w pewnym stopniu rów-

nież nasz telefon – szczególnie tył i boki. W moim 

przypadku skończyło się jednak na tym, że korzy-

stam regularnie z Fuel iON, ale do ładowania tele-

Fuel iON dla iPhone’a 5/5s

Rozwiązanie firmy Patriot zapewnia 
taką wydajność jak ładowanie kablem.

https://twitter.com/mikeyziel
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fonu w nocy. Po prostu wsuwam go wtedy w obudowę i przykładam do podstawki. Tutaj jed-

nak chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Fuel iON to nie tylko podstawka z obudową. 

Firma Patriot stworzyła również kilka innych akcesoriów, które są kompatybilne z obudową, 

jak chociażby uchwyt samochodowy. Wte-

dy korzystanie z tego rozwiązania nabiera więk-

szego sensu. Odczepiamy telefon od podstaw-

ki i przyczepiamy do uchwytu, dalej go ładując, 

bez zabawy z kablami!

Podsumowując, jeśli macie dość zabawy z łado-

waniem iPhone’a przewodowo, wymieniania ko-

lejnych popsutych kabli, a przy tym nie prze-

szkadzałby Wam wygląd telefonu w opisanej 

obudowie, to warto pomyśleć nad Fuel iON.

Fuel iON             

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 6/6

Producent: Patriot
Dystrybutor: iCorner 
Cena: 329 zł

Fuel iON dla iPhone’a 5/5s

mcskrzypczak

http://sklep.icorner.pl/produkt/ladujacy-uchwyt-samochodowy-patriot-fuel-ion
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.patriotmemory.com/fuelion/
http://sklep.icorner.pl/produkt/obudowa-patriot-fuel-ion-dla-iphone-55s-ze-stacja-ladujaca#
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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TRANSCEND 
STOREJET SJM 500

MACIEJ SKRZYPCZAK

Transcend StoreJet SJM 500

Dyski SSD to jedno z błogosławieństw ostatnich lat. Potrafią odmłodzić niejeden 

komputer. A teraz wyobraźcie sobie, ile dobra może dać taki zewnętrzny dysk?
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Szczęśliwie trafił do mnie na testy jeden taki przedstawiciel – zewnętrzny dysk SSD Trans-
cend StoreJet SJM 500. Domyślnie występuje w trzech wariantach pojemnościowych:  

256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Do mnie dotarł ten środkowy. Zanim jednak przejdę do opisu 

wnętrza, skupmy się na jego wyglądzie.

Obudowa nośnika wykonana została ze szczotkowanego aluminium, do złudzenia przypo-

minającego tego między innymi w MacBookach. Jeśli chodzi o rozmiary, to są nieco mniej-

sze w porównaniu do innych standardowych dysków przenośnych w rozmiarze 2,5" – 121,2 

× 75,2 × 13,5 mm (czyli jest prawie o pół centymetra cieńszy niż MacBook Pro Retina). Na 

górze znajduje się logo Transcend oraz mała, niebieska dioda sygnalizująca pracę dysku. 

Od spodu przyczepione są cztery gumowe wypustki, które skutecznie utrudniają przesu-

wanie się dysku po powierzchni, na której leży. Jest to bar-

dzo przydatne, bo dysk jest bardzo leciutki – waży zaledwie 

136 g. Na jednym z krótszych boków znajdują się dwa gniaz-

da – USB 3.0 oraz Thunderbolt. W zestawie otrzymujemy 

również do nich kable, a także stylowy, czarny pokrowiec do 

przechowywania dysku (niestety kable tam nie wejdą). Dzię-

ki swoim gabarytom nośnik ten bez problemu zmieścimy do 

torby z laptopem lub chociażby do kieszeni.

Transcend StoreJet SJM 500

Thunderbolt umożliwia 
transfer bez utraty 
prędkości w obie strony 
jednocześnie.
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Ważniejsze jednak od dysku są z pewnością jego osiągi. Postanowiłem wykonać dwa czysto 

techniczne testy. Pierwszym z nich było skopiowanie jednego pliku o rozmiarze około 16 GB 

z komputera na dysk zewnętrzny i z powrotem z wykorzystaniem zarówno złącza USB 3.0, jak 

i Thunderbolt. Wyniki porównałem z dwoma tradycyjnymi dyskami talerzowymi – jednym ze 

złączem USB 3.0 i drugim na USB 2.0. Wyniki możecie zobaczyć poniżej.

Drugi test był bardzo podobny z tą różnicą, że zamiast jednego pliku skopiowałem folder zawie-

rający ponad dziesięć tysięcy plików o różnej wielkości. Całość stanowiła również około 16 GB.

Jakie wnioski płyną z testów? Istnieje ogromna przepaść między prędkościami transferów 

dysków SSD i HDD. Ale to jest raczej oczywiste, dlatego właśnie wymieniamy stare nośni-

ki na nowe w swoich komputerach. I drugi wniosek: zastanawiające jest porównanie pręd-

kości transferów dysku Transcend między złączami USB 3.0 a Thunderbolt. Na pierwszy rzut 

oka różnice są znikome, ale zazwyczaj na korzyść złącza USB! Należy jednak przy tym pa-

Transcend StoreJet SJM 500
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miętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, urządzenia wykorzystujące do komunikacji złącze 

Thunderbolt można łączyć w tak zwane łańcuchy, więc nawet mając jedno takie gniazdo 

w komputerze, możemy podłączyć do niego kilka urządzeń (choć jeśli chodzi o dysk Trans-

cend, to musi on być ostatnim urządzeniem w łańcuchu, nie ma bowiem drugiego złącza 

TB). Po drugie, w odróżnieniu od USB, Thunderbolt umożliwia transfer bez utraty prędkości 

w obie strony jednocześnie. I tutaj tkwi jego prawdziwa siła!

Cyferki cyferkami, ale jak powszechnie wiadomo, wszystko najlepiej wychodzi w praniu. 

W związku z tym postanowiłem coś sprawdzić. Ponieważ na swoim MacBooku Pro mam 

również zainstalowanego Windowsa (tak, wiem, wstyd i profanacja dla niektórych) na par-

tycji BootCamp, przeniosłem ją na dysk Transcend. Jak wypadło porównanie do natywne-

go rozwiązania? Tak po prawdzie to nie widziałem żadnej różnicy w prędkości działania sys-

temu na dysku systemowym (również SSD 512 GB) i na zewnętrznym. Ale to bardzo dobrze! 

Windows chodził tak samo szybko, nie było żadnych zacięć. Próbowałem nawet grać i dalej 

wszystko chodziło bez zarzutu. W tym miejscu warto również wspomnieć o nagrzewaniu 

się nośnika. O ile w przypadku zwykłego kopiowania nie dało się zauważyć różnicy w wy-

dzielanym cieple, o tyle podczas pracy z dyskiem, gdy obsługiwał Windowsa, po jakimś cza-

sie się grzał, ale był najwyżej ciepły, bardzo dobrze więc rozwiązano odprowadzanie ciepła!

Na koniec pozostaje jeszcze kwestia ceny. Nie oszukujmy się. Wewnętrzne dyski SSD nie 

należą dziś do najtańszych (szczególnie jeśli chodzi o większe pojemności). W naszym 

przypadku mamy do czynienia z bardzo wydajnym dyskiem SSD, który na dodatek jest 

zewnętrzny, a do tego wyposażony w złącze Thunderbolt. Zrozumiałe więc jest, że sko-

ro osiągi ma słuszne, to taką też mieć bę-

dzie cenę. A ta przedstawia się następują-

co: 1185 zł za 256 GB, 2080 zł za 512 GB oraz 

3900 zł za 1 TB. Ale wiecie co? Jeśli w swojej 

pracy cenicie szybkość oraz niezawodność 

sprzętu, to warto zainwestować takie pienią-

dze. Tym bardziej, że Transcend StoreJet SJM 

500 domyślnie wspiera również systemowy 

TimeMachine.

Transcend StoreJet SJM 500       

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 6/6

Producent: Transcend
Dystrybutor: iSource
Cena: 1185 zł (256 GB), 2080 zł 
(512 GB), 3900 zł (1 TB)

Transcend StoreJet SJM 500

mcskrzypczak

http://pl.transcend-info.com/apple/sjm
http://www.isource.pl/main.php?p=58&m=3
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


https://itunes.apple.com/pl/app/oldbooth/id298007500?mt=8
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Większość zdjęć robimy teraz naszymi iPhone’ami, ale czasem 

chcielibyśmy pokazać je na czymś innym niż jego ekran. 

Np. na papierze. Aplikacja Fotolab.co zamienia nasz telefon 

w ciemnię fotograficzną. Wystarczy wybrać zdjęcia, które 

chcemy wywołać i złożyć zamówienie – nie powinno to 

trwać dłużej niż minutę. Nasze zdjęcia na papierze znajdziemy 

po kilku dniach w skrzynce na listy. Koszt jednego zdjęcia to 

niecała złotówka, a koszt dostawy to 7 zł. Prosto i sprawnie.

Cena: 0,99 zł za odbitkę              Pobierz

FOTOLAB.CO

Sezon rajdowy dopiero się rozpoczyna i potrwa jeszcze kilka 

miesięcy. Będzie na pewno dużo emocji, których dostarczy też 

Kubica. W oficjalnej aplikacji znajdziemy komplet informacji 

o sezonie rajdowym, zawodnikach, samochodach, czyli o tym 

wszystkim, czego potrzebujemy, aby kibicować na trasie lub 

na kanapie. Tym zaś, co fani lubią najbardziej, jest tryb Live, 

czyli podawane na bieżąco wyniki podczas trwania rajdu oraz 

stream rajdowego radia.

Cena: za darmo, subskrypcja od 4,99 euro     Pobierz

WRC – THE OFFICIAL APP

https://itunes.apple.com/pl/app/fotolab.co-twoj-smartphone/id762191267?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/wrc-official-app-fia-world/id799442789?l=pl&mt=8at=11lHMT
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PPLKPR

Gry i programy z App Store

To jeden z dziwniejszych programów, jakie spotkałem, 

pozwala bowiem zarabiać pieniądze na prowadzeniu 

zdrowego trybu życia. Wystarczy zalogować się do programu, 

dużo chodzić, biegać, wrzucać zdjęcia zdrowych potraw 

i zgarniać za to wszystko kasę. Pieniądze w programie 

pochodzą od społeczności Pact. Pewnie ten program nie 

stanie się Waszym głównym źródłem utrzymania, ale może to 

być niezły motywator. Program integruje się z np. RunKeeper, 

Fitbit, Jawbone Up, MyFitnessPal.

Cena: za darmo           Pobierz

PACT: EARN CASH FOR EXERCISE, 
HEALTHY LIVING, AND EATING RIGHT

To kolejna aplikacja, która śledzi i analizuje nasz ruch. Tylko 

że te dane wykorzystuje do zupełnie innych celów. Analiza 

naszego ruchu jest potrzebna, aby stworzyć coś, co twórcy 

systemu nazywają „zmienność rytmu serca”, a co określa nasz 

stan emocjonalny. Dane te zbierane są np. ze smart zegarków 

rejestrujących tętno. Teraz przechodzimy do sedna sprawy − 

po co te dane? Otóż na ich podstawie serwis znajdzie dla nas 

inną osobę do kontaktu, która ma podobny stan emocjonalny. 

Technologia jest pasjonująca.

Cena: za darmo              Pobierz

https://itunes.apple.com/pl/app/pact-earn-cash-for-exercise/id456068701?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/pplkpr/id944986921?l=pl&mt=8at=11lHMT
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IFTTT (if this then that) to serwis oferujący automatyzację różnych czynności przez 

połączenie różnych akcji w serwisach do tej pory niepołączonych. Dzięki temu mo-

żemy włączyć światło w domu wysyłając tweeta lub zgasić je, publikując zdjęcie na 

Instagramie – serio. Do tej pory serwis miał jedną swoją aplikację, a teraz są to trzy 

różne, bardziej specjalizowane aplikacje. Do Button, Do Camera i Do Note. Idea jest 

podobna jak wcześniej - mamy skrypt, który wykonuje jakąś wcześniej zaprogra-

mowaną czynność. Zmianą jest to, że tę czynność możemy wywołać jednym pro-

gramowalnym przyciskiem na ekranie iPhone’a. W założeniu to nam ma upraszczać 

podstawowe czynności. Klikamy na ekran i ostatnie zdjęcie leci na Facebooka, kli-

kamy na ekran i uruchamiają się wszystkie światła w domu, klikamy na ekran, pisze-

my wiadomość, a ta wysyła się na wszystkie serwisy społecznościowe. Jeśli lubicie 

upraszczać sobie życie, to programy dla Was.

Cena: za darmo          

DO BUTTON, DO CAMERA I DO NOTEVING, AND EATING RIGHT

norbertcala

Pobierz Pobierz Pobierz

http://www.twitter.com/norbertcala
https://itunes.apple.com/pl/app/do-button-by-ifttt/id905998610?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/do-camera-by-ifttt/id905998167?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/do-note-by-ifttt/id905998379?l=pl&mt=8at=11lHMT


Po prostu działaj skutecznie!

Zapracowani ludzie i ich zespoły efektywnie 
zarządzają projektami dzięki aplikacjom 

Nozbe na Maca, Windowsa, Linuksa, 
Androida, iPada oraz iPhone’a.

30-dniowy darmowy okres próbny. 
Potem użyj kuponu IMAGAZINE, aby otrzymać 10% zniżki.

www.nozbe.com

http://nozbe.com
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Wiecie, z czego korzystam do wystawiania faktur? Numbers. Tak, żyję w średniowieczu i ręcznie 

tworzę wszystkie faktury według mojego własnego szablonu. Dlaczego? Bo mało ich wystawiam, 

a przy okazji jak to zaczynałem robić, to nie miałem pojęcia, jaką aplikację do tego zadania kupić. 

Na rynku wielu propozycji nie było, a to, co widziałem, mnie kompletnie nie interesowało. Od 

tamtego czasu minęło jednak kilka lat, a na rynku pojawiło się sporo ciekawych propozycji. Jest 

jednak jeden problem i pytanie, które często dostaję w mailach i na Twitterze – jak pogodzić OS X, 

Windows oraz program do fakturowania? Okazuje się, że jest to proste jak… Wy już wiecie jak.

mpFaktura to polski program autorstwa Karola Wierzchołowskiego, za pomocą którego da 

się bez większych problemów nawet prowadzić działalność gospodarczą. Istnieje na ryn-

ku od około dwunastu miesięcy i jest dostępny w dwóch wersjach – na OS X oraz Windows 

(32- i 64-bitowej). Co więcej, obie są ze sobą kompatybilne. Mało? Proszę bardzo: możecie ko-

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

FAKTURY W CHMURZE 
– RECENZJA MPFAKTURA
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rzystać z jednej bazy danych i obu wersji równocześnie, na dwóch różnych komputerach 

(w ramach ograniczeń licencji, oczywiście). Być może na rynku są inne rozwiązania, prawdo-

podobnie webowe, ale ja ich nie znam. Dowiedziałem się natomiast, że nie obsługują kas fi-

skalnych czy czytników kodów kreskowych. Osobiście wolałbym też mieć bazę danych pod 

moją kontrolą – jak wiecie, mam na tym punkcie dosyć ostre zasady.

Aplikacja Karola wspiera nie tylko rozbudowaną obsługę faktur VAT (wraz z opcją tworze-

nia własnych szablonów), ale również obce waluty na fakturach, drukarki fiskalne (również 

pod OS X – Posnet, Thermal i Novitus), prowadzenie magazynów (w różnych walutach), 

kody kreskowe i różne metody rozliczania (kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciąże-

nie itd.), umożliwia pracę z zamówieniami oraz więcej rzeczy, których znaczenia musiałem 

szukać na kursie podstaw ekonomii. Pełną listę funkcji programu znajdziecie tutaj. Jed-

nak najważniejszą jego cechą, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest to, jak rozwią-

zano wsparcie dla bazy danych.

Bazy danych
Po pierwsze, nie jesteśmy ograniczeni do bazy danych stworzonej lokalnie przez aplikację, 

a na dodatek mpFaktura wspiera ich kilka różnych rodzajów:

Faktury w Chmurze – recenzja mpFaktura

http://www.mpfaktura.pl/o-programie
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 MySQL

 MariaDB

 MSSQL

 Firebird

 Interbase

 PostgreSQL

To tutaj zaczyna się piękna możliwość dowolnej 

konfiguracji całości, zależnie od naszych potrzeb.

Bazy danych – Dropbox
Możemy stworzyć lokalną bazę danych, którą 

następnie umieścimy w folderze naszego Drop-

boksa (ewentualnie konkurenta działającego na 

podobnej zasadzie). Dzięki temu baza powin-

na być zawsze aktualna, niezależnie od kompu-

tera, na którym otworzymy mpFakturę. Należy 

oczywiście pamiętać, że mogą stać się róż-

ne nieprzyjemne rzeczy, jeśli zaczniemy z róż-

nych źródeł pisać równocześnie do jednego pli-

ku. Raczej stosowałbym to w sytuacjach, gdzie 

mamy wykupioną licencję na jedno stanowisko, 

a chcemy z aplikacji korzystać na dwóch róż-

nych komputerach, np. na iMacu i MacBooku, 

ale nie w tym samym czasie.

Rozmawiałem z Karolem na ten temat i pomi-

mo że nie jest to oficjalnie wspierane przez Bin-

Soft, to być może rozpoczną testy w tym kierun-

ku – mają przynajmniej jednego klienta, który już 

teraz w ten sposób pracuje.

Bazy danych – NAS, serwer lub 
chmura
Jeśli potrzebujemy bazę danych udostępnić 

większej liczbie ludzi, którzy będą pracowali 

zarówno na Macach, jak i PC, to możemy ją po-

Faktury w Chmurze – recenzja mpFaktura
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stawić na kilka różnych sposobów. Pierwszym, najtańszym i najbezpieczniejszym może 

być NAS, który wspiera na przykład MySQL – mój QNAP to potrafi. Stawiamy takowego 

w biurze, wskazujemy lokalizację bazy, a każdy pracownik może się z nią łączyć i na niej 

pracować. Możemy też oczywiście mieć specjalny serwer do tego, szczególnie jeśli ma 

zapewniać większą wydajność. mpFaktura wspiera również bazy danych umieszczone 

na serwerach firm zapewniających hosting. Być może już nawet takowy macie, na przy-

kład ze stroną www – obsługa bazy zazwyczaj jest w cenie. Jeśli baza zapewnia zdal-

ny dostęp, to powinna funkcjonować prawidłowo z mpFakturą. BinSoft również oferuje 

hosting baz danych bezpośrednio u siebie, na swoich serwerach.

OS X i Windows
Nie spotkałem się już dawno z programem, który oferował-

by wersje na Windows i OS X, które z kolei potrafią praco-

wać na tej samej bazie danych. To potencjalnie znakomi-

te rozwiązanie w sytuacjach, gdzie pracownicy mają różne 

potrzeby, jeśli chodzi o komputery. Przeważnie jednak wi-

dzi się PC w takich środowiskach – mpFaktura umożliwia 

bezproblemowe wprowadzanie Maców do firmy, aby każ-

dy pracował na tym, na co ma ochotę. Mój własny księgo-

Faktury w Chmurze – recenzja mpFaktura

Jest dostępny 
w dwóch wersjach 
– na OS X oraz 
Windows.
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wy kiedyś pytał się mnie o radę, jak korzystać z Maców w biurze rachunkowym – wtedy wzru-

szyłem ramionami, dzisiaj miałbym rozwiązanie.

Elastyczność
Jedną z zalet produktów Karola pod szyldem BinSoft jest jego otwartość na pomysły i nowe 

funkcje – już kilka takowych wprowadził po zgłoszeniach od swoich klientów. Jeśli potrzeb-

na Wam funkcja nie jest zaimplementowana, to kontaktujcie się z nim bezpośrednio – zawsze 

jest szansa, że wprowadzi ją w następnej wersji. A jeśli znacie się trochę na programowaniu lub 

macie programistę w firmie, to możecie też stworzyć własne moduły – API jest otwarte.

Kolejną zaletą jest współpraca mpFaktury z innym produktami 

BinSoftu – jeśli w przyszłości będziecie potrzebowali bardziej roz-

budowany CRM lub większej kontroli nad swoją firmą, to wystar-

czy sięgnąć po mpCRM lub mpFirma – są one ze sobą kompaty-

bilne i potrafią się wymieniać danymi. Nic w przyrodzie nie zginie.

UI / UX
Wielu stałych Czytelników wie, że dużą wartość przywiązuję do 

dobrego i ładnego UI (ang. user interface), a UX (ang. user expe-

rience) w moim przypadku definiuje, czy lubię korzystać z apli-

kacji czy nie – jeśli nie mogę czegoś znaleźć albo mnie to fru-

struje, to przeważnie szukam innego narzędzia. Do ogólnego 

wyglądu aplikacji nie mam dużych zastrzeżeń, a wręcz bardzo spodobał mi się odcień użytej 

zieleni – całość wygląda przyzwoicie, poza samymi ikonami w bocznym pasku. Te przypomi-

nają mi te stosowane pod Windowsem, które zapewne tam wyglądają jak najbardziej na miej-

scu, ale tutaj mi nie pasują – są zbyt trójwymiarowe jak na płaskość całego interfejsu. Karol już 

mnie zapewnił, że grafik pracuje nad płaskimi wersjami, lepiej nadającymi się do obecnych 

trendów. Dla niezadowolonych w mpFaktura jest możliwość zmiany wyglądu przez zastoso-

wanie innych szablonów. Podobnie można również całkowicie przebudować na przykład wy-

gląd drukowanej faktury. Niestety narzędzie do definiowania wyglądu samej faktury wymaga 

dyplomu z fizyki nuklearnej, ale udało mi się je dostosować do moich potrzeb bez niespodzie-

wanych eksplozji i bez zagłady ludzkości.

Pomimo powyższego bez absolutnie żadnej miłości do ekonomii i księgowości ogarnąłem 

sprzedaż usługi (wpisałem usługę konsultacyjną, bo słyszałem, że firmy nie wiedzą, dlaczego 

płacą za nie ogromne sumy) na wartość miliona złotych, kupno Maserati Quattroporte za ciut 

Należy oczywiście 
pamiętać, że mogą stać się 
różne nieprzyjemne rzeczy, 
jeśli zaczniemy z różnych 
źródeł pisać równocześnie 
do jednego pliku.

Faktury w Chmurze – recenzja mpFaktura
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mniej, niż zarobiłem, wprowadzenie jej (samochody to kobiety) na magazyn oraz parę innych, 

mniej ekscytujących rzeczy. Wychodzę z założenia, że skoro ogarnąłem to sam, a jestem debi-

lem, jeśli chodzi o księgowość i szczerze tego nienawidzę, to każdy z Was powinien to ogarnąć 

bez korzystania z instrukcji obsługi. My, Polacy, przecież ich nie czytamy, prawda?

Cena
Modele biznesowe na rynku są różne, a ten stosowany przez mpFakturę prawdopodobnie nie 

przypadnie Wam do gustu. Program działa na zasadach abonamentu – roczna licencja na jed-

no stanowisko kosztuje 99 zł brutto. Cena ta maleje w przypadku wykupienia licencji na więcej 

stanowisk.

O tym, czy warto za nią płacić czy nie, musicie zdecydować sami – mpFakturę można przetesto-

wać przez miesiąc za darmo tutaj, a cennik znajdziecie tutaj. Wersja trial wspiera trzy sta-

nowiska, więc możecie zaszaleć. Ja tylko wiem, ile płaciłem za program pod Windows ładnych 

parę lat temu i niestety było to znacznie więcej za znacznie mniej.

Cena: mpFaktura – Mac i Windows – 99 zł / stanowisko / rok

morid1n

Faktury w Chmurze – recenzja mpFaktura

http://www.mpfaktura.pl/pobierz
http://www.mpfaktura.pl/sklep
http://www.mpfaktura.pl
http://www.twitter.com/morid1n
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Lumy to prosty i bardzo atrakcyjny program, poka-

zujący kiedy w wybranej przez nas lokalizacji bę-

dzie tak zwany magic hour – optymalny przedział 

czasu do połażenia po okolicy z aparatem. Pokazu-

je osobno poranne i wieczorne magic hours, a przy 

okazji możemy sobie ustawić alarmy, które będą 

nas o nich informowały.

Niestety Lumy nie przewiduje, że w niektórych kra-

jach jest tak ogromne zanieczyszczenie powietrza, 

że słońce pojawia się na niebie dopiero kilka godzin 

po wschodzie. A zachód następuje dopiero dwie 

lub trzy godziny wcześniej, niż podają wszelkie ka-

lendarze, aplikacji czy pogodynki.

Oczywiście nie winię Lumy za to, czego sam zupeł-

nie nie przewidziałem i gorąco ją polecam – przy-

dała mi się już w paru innych sytuacjach!

Lumy – iOS – 1,99 euro

LUMY
Lumy jest uroczą, małą aplikacją, którą 

zainstalowałem przed ostatnim wyjazdem 

zagranicznym. Niestety nie przydała mi się 

zupełnie, ale winę za to ponosi ludność kraju, 

w którym byłem.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

morid1n

https://itunes.apple.com/pl/app/lumy-helps-you-track-photographic/id908905093?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n
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Problem ze zdjęciami robionymi 

smartfonami jest taki, że domyślnie 

do nich (zdjęć, nie smartfonów) 

dodawane są informacje 

o współrzędnych miejsca, 

w którym dane zdjęcie było 

robione. To może być szczególnie 

problematyczne, jeśli wkleicie jakieś 

zdjęcia z Barbados na Twittera, 

podczas gdy powinniście chorować 

w domu. Szef prawdopodobnie 

i tak się zorientuje i nie będzie do 

tego potrzebował współrzędnych 

GPS, ale wiadomo, o co chodzi 

– jeśli chodzi o naszą prywatność, 

to nie każdy ma ochotę ze 

światem dzielić się, gdzie mieszka 

z rodziną lub lokalizacją swojego 

tajemniczego mieszkania dla 

kochanki/kochanka.

PHOTO INVESTIGATOR 
DLA iOS

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Dane o współrzędnych zapisywa-

ne są do EXIF zdjęcia, wraz z informa-

cją o modelu aparatu, podpiętym do 

niego obiektywie, czasem migawki 

i wieloma innymi informacjami. To są 

zwykłe tekstowe metadane, więc ich 

usunięcie nie jest kłopotliwe. Od daw-

na zresztą istnieje wiele aplikacji na 

iOS i OS X, które wybrane dane mogą 

usunąć. Mnie jednak zależało na tym, 

aby zrobić to bezpośrednio z systemo-

wej aplikacji Zdjęcia/Photos. Od debiu-

tu iOS 8 jest to możliwe dzięki temu, że 

Apple wprowadziło do swojego mobil-

nego systemu operacyjnego Rozsze-

rzenia dla zewnętrznych deweloperów.

Photo Investigator jest darmowym 

programem, który zawiera dwie płat-

ne funkcje – za jedno euro możemy 

dodać funkcję kasowania współrzęd-

nych GPS z EXIF, a za drugie – usunąć 

z niego reklamy. Jeśli planujemy korzy-

stać jedynie z Rozszerzenia, to nie bę-

dziemy musieli uruchamiać samej apli-

kacji i reklam nawet nie zobaczymy.

Funkcja kasowania danych GPS z EXIF 

jest banalnie prosta. Wystarczy w aplikacji Zdjęcia wybrać interesujące nas zdjęcie, wcisnąć 

ikonę Współdzielenia i tam wywołać odpowiedni Action Sheet (może być ukryty, wtedy 

należy go włączyć pod ikoną Więcej). Na koniec wciskamy przycisk Usuń/Remove w gór-

nym prawym rogu, a program zapisze kopię zdjęcia bez tych danych.

Bezpiecznie, wygodnie i to wszystko za 1 euro dla iPhone’a i iPada równocześnie. Polecam!

Photo Investigator w App Store morid1n

Photo Investigator dla iOS

https://itunes.apple.com/pl/app/photo-investigator-view-edit/id571574618?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-londyn/id929291521?mt=8&at=11lHMT


No i stało się – jedna z najpopularniejszych strategii turowych osadzonych w realiach fantasy 

właśnie doczekała się swojej wersji na iOS!

KRZYSZTOF MORAWSKI
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HEROES OF MIGHT 
& MAGIC III: HD EDITION
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Aż strach pomyśleć, że od momentu premiery Heroes III minęło już ponad 15 lat! Czas nie-

stety leci nieubłaganie, ale na szczęście mimo upływu lat Heroes III nadal potrafi dostar-

czać tyle samo radości co kiedyś. Gra jest właściwie dokładnie taka sama, jak ją zapamię-

tałem, a sama rozgrywka przekłada się zaskakująco dobrze na iPada. Oczywiście nie obyło 

się bez zgrzytów, ale o tym za chwilę.

W ogólnym założeniu „HoM&M III: HD Edition” 

jest identyczne ze swoim pierwowzorem. Ozna-

cza to, że nadal naszym głównym zajęciem jest 

eksplorowanie planszy, na której akurat się znaj-

dujemy w poszukiwaniu surowców i artefaktów 

w celu rozwijania umiejętności naszych dowód-

ców i ich oddziałów. W późniejszym rozrachun-

ku pomoże nam to pokonać wrogie jednost-

ki bądź wykonać inne postawione przed nami 

zadanie.

Heroes of Might & Magic III: HD Edition

https://www.youtube.com/watch?v=c-KIC6UgIWo&feature=youtu.be
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Równie wiernie odwzorowano również cały moduł 

ekonomiczno-strategiczny rozgrywki, w którym 

musimy zadbać o gromadzenie surowców i rozbu-

dowę posiadanych miast oraz werbowanie nowych 

oddziałów do walk.

Jedyna rzecz, jaka uległa zmianie, to właściwie gra-

fika. Choć nawet ona może nam się wydawać (na 

pierwszy rzut oka) taka sama jak w oryginale. Stu-

dio DotEmu (odpowiedzialne za stworzenie gry) 

zadbało bowiem o zachowanie pierwotnego cha-

rakteru gry i skupiło się jedynie na dostosowaniu 

jej do wersji HD, dzięki czemu Heroes III wygląda 

lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Szkoda tylko, że „HD Edition” oferuje jedynie plan-

sze ujęte w pierwotnym wydaniu Heroes of Might 

& Magic III, czyli The Restoration of Erathia. Nato-

miast nie zawiera ono dodatków: Armageddon’s 

Blade i The Shadow of Death. Podobno powodem 

tego jest zagubienie kodów źródłowych tychże 

gier, choć nie zdziwiłoby mnie, jeśli pewnego dnia 

pojawiłyby się one jednak w ramach zakupów we-

wnątrz aplikacji.

Mimo wszystko do naszych rąk oddano 7 kampa-

nii fabularnych, tryb „wolnej gry” oraz edytor map 

i tryb multi-player. Wszystko to potrafi zapewnić 

naprawdę długie godziny świetnej zabawy!

Nie ma jednak róży bez kolców. Testując grę na 

moim iPadzie mini (pierwsza generacja), niestety 

dość systematycznie musiałem borykać się z wysy-

paniem się gry. Całość ratuje nieco opcja autozapi-

sywania postępów, niemniej niesmak pozostaje, nie 

Heroes of Might & Magic III: HD Edition
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mówiąc już o realnym utrudnieniu korzystania z try-

bu gry wieloosobowej.

Równie irytujące potrafią być okazyjne niedokład-

ności wynikające z zastąpienia myszki palcem. Choć 

nieczęste, to jednak są i dodatkowo lubią się przy-

trafiać zwłaszcza podczas walki, gdy po niedokład-

nym naciśnięciu palcem nasza jednostka podcho-

dzi do oddziału wroga i grzecznie staje sobie obok 

zamiast atakować.

Są to jednak drobnostki, o których jedynie wspo-

minam z czystej formalności. Fanów serii na pewno 

nie muszę przekonywać do zakupu Heroes III, na-

wet mimo dość wygórowanej ceny. Młodym gra-

czom, którzy nie znają dobrze serii, polecam nato-

miast przed zakupem obejrzeć poniższy gameplay 

trailer, aby móc samodzielnie ocenić, czy magia 

Heroes III nadal działa, czy może zaczęła zanikać 

wraz z upływem czasu, który minął od premiery 

pierwowzoru.

Heroes of Might & Magic III   
HD Edition                

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• zapewnia długie godziny 

świetnej zabawy

• ślicznie odświeżona grafika HD

• magia wspomnień

Minusy:
• potrafi się wysypać w najmniej 

odpowiednim momencie

• sporadyczne niedokładności kontrolek

Cena: 9,99 euro
Link do sklepu

Heroes of Might & Magic III: HD Edition

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/heroes-might-magic-iii-hd/id882687823?mt=8
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SIRI POMOCNA W ODNALEZIENIU 
WŁAŚCICIELA IPHONE’A

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jeśli kiedykolwiek znajdziecie pozostawionego przez kogoś iPhone’a, to w odnalezieniu 

właściciela pomocna może się okazać Siri.

Zamiast przekopywać się przez dane zawarte w te-

lefonie pechowca, w celu znalezienia danych o nim 

możemy skorzystać z iOS-owej asystentki – Siri. 

Wystarczy zadać jej któreś z dwóch poniższych 

pytań:

• Whose phone is this?
lub 
• Who owns this iPhone?

Ważne, by zadać dokładnie takie pytania, bo 

w przeciwnym przypadku możemy być na przy-

kład przeniesieni do Safari. Po prawidłowym zada-

niu pytania powinniście otrzymać podobny wynik 

do tego:

Powinniśmy więc dostać wystarczającą ilość infor-

macji do skontaktowania się z osobą, która takiego 

iPhone’a zgubiła – przez numery telefonów, adresy 

mailowe, aż po osoby powiązane.

Tips&Tricks 
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Po pierwsze, na tapecie zablokowanego ekranu możemy dodać informacje kontaktowe za po-

mocą którejś z dostępnych aplikacji graficznych. Nie każdy jednak chce pozostawiać takie infor-

macji na widoku. Mamy też inne wyjście.

Po drugie, możemy skorzystać z opcji 

Tryb utraty pod warunkiem, że 

uprzednio uaktywniliśmy Znajdź 
mój iPhone w ustawieniach iCloud 

na telefonie (naprawdę warto to zro-

bić zaraz przy konfigurowaniu iPho-

ne’a). W takim przypadku, gdy zgu-

bimy telefon, udajemy się na stronę 

icloud.com i logujemy na swoje kon-

to. Następnie wybieramy Znajdź mój 
iPhone i z listy nad mapą wskazu-

jemy nasze iUrządzenie. W prawym 

górnym rogu pojawi się informacja 

o nim oraz trzy opcje do wyboru. My 

wskazujemy na Tryb utraty.

JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ NA 
WYPADEK ZGUBIENIA IPHONE’A

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jeśli akurat nam by się zdarzyło, że zgubilibyśmy telefon, mamy co najmniej dwa sposoby, by 

ułatwić komuś odnalezienie nas.

Tips&Tricks 

http://icloud.com
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Na następnym ekranie warto podać nu-

mer telefonu, z którym miałby się skon-

taktować ewentualny znalazca.

Przechodząc dalej, możemy skompo-

nować również krótką informację.

Na koniec klikamy przycisk Gotowe, w wy-

niku czego na telefonie wyświetli się po-

dobny komunikat:

Jeśli więc zgubiliście swój ukochany tele-

fon – nie panikujcie. Warto liczyć na dobrą 

wolę znalazcy oraz pomóc mu powyższy-

mi sposobami.

mcskrzypczak

Tips&Tricks 

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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TEORIA WSZYSTKIEGO

JAN URBANOWICZ

Sądzę, że większość z Was kojarzy nazwisko Stephen Hawking. To jeden z największych 

umysłów ścisłych XX wieku, który cierpi na stwardnienie zanikowe boczne, jeździ na wóz-

ku inwalidzkim i porozumiewa się ze światem za pomocą syntezatora mowy. To właśnie on 

i jego historia są bohaterami filmu „Teoria wszystkiego”.

Film nie skupia się jednak na samej osobie Hawkinga i jego odkryciach naukowych. To jest 

jedynie tło, gdyż tak właściwie to film o miłości. O tym, jak rodziło się uczucie Hawkinga do 

Ostatni weekend lutego to jak co roku gala rozdania nagród Akademii, czyli Oscarów. 

W momencie, w którym powstaje ten tekst, jeszcze nie wiem, kto zdobył te nagrody, ale 

film, o którym zaraz przeczytacie, jest jednym z głównych faworytów do tych nagród.

      

http://youtu.be/Salz7uGp72c
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jego przyszłej żony Jane, jaki wpływ na ich małżeństwo miała diagnoza i choro-

ba Stephena oraz co ostatecznie wpłynęło na rozpad ich związku.

W rolach głównych wystąpili Eddie Redmayne oraz Felicity Jones i jestem zda-

nia, że oboje wyśmienicie się w swoich kreacjach sprawdzili. Redmayne z każ-

dą swoją rolą udowadnia, że jest znakomitym aktorem i w tym roku ma również 

spore szanse na zdobycie Oscara. Trzymam za niego kciuki, choć w tym wyścigu 

mam osobiście innych faworytów. Jones jest niezwykle piękną kobietą i aktor-

ką, która na pewno jeszcze nieraz nas zachwyci. W tym filmie pokazała, że talent 

może iść w parze z urodą. Trzymam kciuki za jej kolejne role.

Wrócimy jednak na chwilę do roli Redmayne-

’a. Jego kreacja jest bardzo fizyczna. Mam na my-

śli to, że musiał grać przede wszystkim swoim cia-

łem, lekko je zdeformować, by zagrać człowieka, 

który nad ciałem tracił stopniowo kontrolę. Nie 

trzeba szukać daleko podobnych ról – chociażby 

Dawid Ogrodnik w naszym rodzimym filmie „Chce 

się żyć”. Uważam takie role za bardzo trudne, ale 

jednocześnie bardzo dosłowne, gdyż fizyczność 

jest widzowi najłatwiej dostrzec. Nie umniejszam jednak tym samym tym rolom. 

Redmayne wyszedł z tego wszystkiego znakomicie. Można to było zobaczyć 

przede wszystkim w jego oczach, w kilku momentach. Kiedy patrzyłem na nie-

go, widziałem Hawkinga. Za to na pewno należą się wielkie brawa.

Słyszałem i czytałem wiele opinii na temat tego filmu i większość z nich jest, 

że tak powiem, średnich. Mnie natomiast film przypadł do gustu. Był dokład-

nie taki, jakiego się spodziewałem. Już na zwiastunach było widać, że nie będzie 

to film stricte biograficzny. Życie człowieka, w tym wypadku Stephena Hawkin-

ga, miało być tylko otoczką dla historii miłosnej dwojga ludzi, których uczucie 

zostało wystawione na próbę przez ciężką chorobę. I dokładnie taki film otrzy-

małem. Jest on dość prostą konstrukcją, z przewidywalnym przebiegiem (i nie 

mam tu na myśli znajomości biografii głównego bohatera), która została znako-

micie zagrana i przedstawiona również za pomocą zdjęć, kostiumów i muzyki 

– te aspekty są na pewno wielką zaletą filmu i trzeba na nie zwrócić uwagę.

Jones jest niezwykle 
piękną kobietą i aktorką, 
która na pewno jeszcze 
nieraz nas zachwyci.

Teoria wszystkiego



147147   /   FILM   /   

Można się na tym filmie wzruszyć, wszak to opo-

wieść o miłości. Można na nim nie przeżyć więk-

szych emocji, bo dla niektórych to historia dość 

płytka. Dla mnie jednak to film czysto oscaro-

wy, który ma bazować na podstawowych uczu-

ciach widza i ja go całkowicie w takiej formie ku-

puję. Może nie jestem nim w całości zachwycony, 

jednak przede wszystkim ujęło mnie w nim aktor-

stwo oraz muzyka. Dla samych tych rzeczy warto 

ten film zobaczyć.

yasiek_

Teoria wszystkiego

Kiedy patrzyłem na niego, 
widziałem Hawkinga. Za 
to na pewno należą się 
wielkie brawa.

http://www.twitter.com/yasiek_
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KINGSMAN: 
TAJNE SŁUŻBY

JAN URBANOWICZ

Kiedy pierwszy raz zobaczyłem zwiastun filmu, spodobało mi się w nim jedynie to, że gra tu Co-

lin Firth oraz Samuel L. Jackson. Jednak już po drugim obejrzeniu stwierdziłem, że to może być 

naprawdę dobra porcja rozrywki. Postanowiłem, że muszę to zobaczyć.

Kiedy wszyscy w walentynkowy wieczór szli na „50 twarzy Greya”, ja wspólnie ze swoją drugą 

połówką postanowiłem, że zobaczymy właśnie „Kingsmana”. Po seansie zgodnie stwierdziliśmy, 

W drugiej połowie tego roku czeka nas najnowsza odsłona przygód agenta Jej 

Królewskiej Mości, Jamesa Bonda. Jednak już teraz pojawił się film, który może przyćmić 

007. Pojawili się Agenci Dżentelmeni, którzy dają nam akcję, bawią i są „elegancką 

rozrywką” w czystej postaci. Oto „Kingsman”.

      

http://youtu.be/UZ8p2C2AXZo
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że nie bawiliśmy się tak dobrze w kinie od czasu „Strażników galaktyki”. Cóż to była 

za rozrywka! No niesamowity film.

Kingsman to elitarna, prywatna agencja wywiadowcza, która w swoich szeregach 

ma doskonale wyszkolonych i ubranych agentów. Jednym z nich jest Harry Hart, któ-

rego gra Colin Firth. Postanawia on zwerbować do agencji młodego chłopaka –  

Eggsy’ego – którego ojciec był kiedyś Kingsmanem i uratował Harry’emu życie.  

Eggsy oczywiście jest bardzo niegrzecznych chłopakiem, ale za to o dobrym ser-

cu, więc namawianie go do udziału w rekrutacji nie 

trwało zbyt długo. By zbytnio nie zdradzać fabuły, na 

tym zakończę się w nią zagłębiać.

Jeśli lubicie Jamesa Bonda, podobał Wam się nie-

gdyś taki film jak „Rewolwer i melonik” oraz humor 

Quentina Tarantino jest Wam bliski, to koniecznie 

musicie zobaczyć ten film. Jest naprawdę niesamo-

wity i z minuty na minutę cieszy nas jeszcze bardziej, 

dając niezapomnianą rozrywkę. To jest film, który 

z każdym momentem można kochać coraz mocniej. 

Akcja i humor nie są filmowi obce i na pewno więk-

szość osób będzie się na nim znakomicie bawić.

Warto zwrócić uwagę na muzykę i Colina Firtha. Piosenki użyte w filmie znakomicie 

oddają sceny i bawią nas, rozśmieszając nieraz do łez. A Colin Firth? Jest wspaniały! 

Jego gra jak zwykle jest na najwyższym możliwym poziomie i jestem już absolutnie 

pewien, że może on zagrać wszystko. Jemu nie straszny dramat, horror czy komedia 

i film akcji. Na dodatek, w „Kingsman” wygląda wręcz doskonale. Idealnie skrojony 

garnitur i nienaganne brytyjskie maniery – James Bond się tutaj chowa.

Nie wiem, co jeszcze mógłbym Wam napisać o „Kingsman: Tajne służby”. Po prostu 

na ten film idźcie. Nie, inaczej. Musicie na niego iść. Ja chętnie zobaczę go jeszcze raz. 

A później go kupię i będę oglądał w kółko, bo jest to mój gatunek udanej rozrywki 

i nie mogę się doczekać, kiedy wejdę w ten świat jeszcze raz. Podobno ma nawet po-

wstać sequel. Nie dziwię się i będę czekać na niego bardzo mocno. Do kina marsz!

yasiek_

Kiedy wszyscy 
w walentynkowy wieczór 
szli na „50 twarzy Greya”, ja 
wspólnie ze swoją drugą 
połówką postanowiłem, 
że zobaczymy właśnie 
„Kingsmana”.

Kingsman: Tajne służby

http://www.twitter.com/yasiek_
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ZIARNO PRAWDY
PAWEŁ KUHN

„Ziarno prawdy” budzi mieszane uczucia. Znów Robert Więckiewicz w roli głównej. Szlachet-

ny policjant, zbrodnia, tajemnica, do tego polskie miasteczko i nutka antysemityzmu. Pierw-

sze sceny nie poprawiły tego obrazu: pan Szlachetny Policjant po przejściach przyjeżdża z War-

szawy na prowincję i podrywa tam młodą historyczkę. Naprawdę pachnie kiczem. Na szczęście 

okazuje się, że tylko ten ostatni wątek jest nietrafiony. Poza tym „Ziarno prawy” to kawałek do-

Borys Lankosz musi być naprawdę dobrym reżyserem. Historie, które wydają się 

idealnym scenariuszem na klapę, zamienia w świetne widowisko, które zapamiętuje się 

na długo. Sekretny pogrzeb rozpuszczonego w chemikaliach ubeka pod fundamentami 

Pałacu Kultury?! To brzmi jak dowcip, a jednak „Rewers” jest jednym z lepszych filmów 

ostatnich lat. Na ile „Ziarno prawdy” będzie rewersem „Rewersu”?
fo

t. 
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https://www.youtube.com/watch?v=rCAzipdiY6c
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brego kryminału, w którym zadbano o każdy szcze-

gół i który ogląda się z zapartym tchem. W mieście 

grasuje seryjny morderca, a jego robota wyglą-

da na rytualną. Rozwiązanie kwestii „kto zabił” jest 

najlepsze z możliwych – tak oczywiste, że kom-

pletnie zaskakujące. Doskonale pasuje osadzenie 

w realiach „prawdziwej Polski”. Nie tej z Warsza-

wy, lecz z Sandomierza – miejsca historycznego, 

ale prowincjonalnego, przy czym jedno i drugie ma 

wpływ na przebieg śledztwa. W trakcie rozwiązy-

wania zagadki Teodor Szacki wpada na wiele tro-

pów, a ostateczną przesłankę podsuwa mu nie-

świadomie kochanka, Klara.

Zanim zacznę się wyżywać na fatalnej roli Kla-

ry, trzeba wspomnieć o dobrych rolach. Robert 

Więckiewicz sprawdza się w roli twardo stojące-

go na ziemi policjanta. Jest przekonujący – przede 

wszystkim dlatego, że nie gra jednorako. Owszem, 

Teodor Szacki jest twardzielem prawie pozbawio-

nym uczuć, ale tylko prawie. Gdy pada mu samo-

chód w środku nocy w ciemnym lesie, który oka-

zuje się starym żydowskim cmentarzem, strach 

go jednak oblatuje. Podobnie w jego stosunkach 

z ludźmi: choć w stosunku do podejrzanych jest 

zimny i nieprzejednany, to gdy rozmawia z przyja-

znym rabinem, od razu staje się cieplejszy. Ta deli-

katna nić porozumienia między Szackim a rabinem 

Zygmuntem (świetny Zohar Strauss) – może na-

wet zalążek przyjaźni? – jest jednym z najlepszych 

motywów filmu. Jednak najlepszą rolę stworzył 

Krzysztof Pieczyński jako Grzegorz Budnik – mąż 

zamordowanej Elżbiety. Kipi sprzecznymi emocja-

mi, zastanawia, budzi współczucie i przeraża. Sceny 

z tą postacią są wyjątkowo emocjonujące i aktorsko 

dopracowane.

Ziarno prawdy

fot. Tomasz Urbanek
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Jest tu więcej dobrego aktorstwa: na przykład niezawodny Arkadiusz Jakubik jako 

komediowy handlarz bronią białą („witam wszystkich miłośników ran kłutych”). Albo 

Iwona Bielska w mistrzowskiej rólce szefowej wydziału kryminalnego policji (gdy 

częstuje swoich podwładnych ciastem, jest ciepłą ciocią, ale gdy zaczynają się sta-

wiać, ucisza ich jednym niecierpiącym sprzeciwu słowem).

Działanie detektywa jest przekonujące, ale nie można tego powiedzieć o jego ży-

ciu prywatnym. Szacki sprawia wrażenie, jakby do zrzędliwej byłej żony odnosił się 

z większą sympatią niż do obecnej kochanki – Klary. Ta ostatnia jest najgorszą rolą 

filmu. Jestem przekonany, że współpraca z Borysem Lankoszem odbije się czkawką 

aktorce Aleksandrze Hamkało: wystąpiła w tym filmie wyłącznie ze względu na ład-

ny biust, poza tym nie ma w sobie nic. Jej rola jest sztywna i udawana. W ogóle cały 

wątek romansu między nią a Szackim jest mocno naciągany: między nimi jest seks, 

ale nie ma chemii. Ona ma do niego jakieś niejasne pretensje, a on okazuje jej mak-

simum pogardy, jaką mężczyzna może okazać kobiecie. Chciałbym wiedzieć dlacze-

go – nic w filmie tego nie wyjaśnia. Czemu w takim razie lądują kilkakrotnie w łóżku? 

Co naprawdę wiedzie ich ku sobie, a co odpycha? Trudno powiedzieć, czy to zarzut 

do reżysera czy aktorów. Warto jednak zauważyć, że to kolejny słaby wątek miłosny 

Ziarno prawdy
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Więckiewicza – w „Pod mocnym aniołem” związek jego bohatera jest równie nieja-

sny, choć tam nie drażni to aż tak jak tutaj.

Jest za to chemia między Szackim a koleżanką z pracy, policjantką imieniem Barbara 

(świetna rola Magdaleny Walach). I to jej zasługa – Basia ma wszelkie powody, żeby 

nie znosić Teodora, a jednak stara się, żeby zaistniało między nimi coś w rodzaju 

przyjaźni. Szacki odpowiada dość dziwnie: podrywa w sposób tak niezdarny, że od-

noszę wrażenie, że robi sobie z niej jaja. Ich stosunki są mocno niedopowiedziane, 

wyczuwa się jednak, że w końcu może coś między nimi zaistnieć. Niedopowiedzenie 

pobudza wyobraźnię. Czy przyjaźń przerodzi się w miłość i jak to wpłynie na pracę? 

Nie wiadomo. I o to chodzi.

W każdej legendzie jest ziarno prawdy. Jednak Sherlock Holmes w osobie Teodora 

Szackiego, nie zważając na ziarna rozsypane wszędzie wokół, stawia na rozum i roz-

wiązuje zagadkę sandomierskich morderstw. A jednak coś tam jeszcze jest, gdzieś 

pod skórą racjonalnego wyjaśnienia. Ziarno kiełkuje.

„Ziarno prawdy” można obejrzeć w kinach od 31.01.2015. Reżyseria: Borys Lankosz.

Paweł Kuhn − autor bloga gdybymbylaktorem.pl

Ziarno prawdy

AmaktorPawel

http://gdybymbylaktorem.pl
https://twitter.com/AmaktorPawel
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
MARZEC 2015

JAN URBANOWICZ

Film Pawła Pawlikowskiego to wielki, polski suk-

ces. Tegoroczny Oskar w kategorii filmu nie-

angielskojęzycznego oraz nominowany do 

Oskara w kategorii zdjęć. Historia młodej dziew-

czyny, która przed złożeniem ślubów w klasz-

torze zostaje wysłana do swojej ciotki. Ani ona, 

ani tytułowa Ida nie przewidywały, jak to spo-

tkanie zmieni ich życie.

Najnowszy film Christophera Nolana, który wyno-

si kino science-fiction na nowy poziom. Opraco-

wany na podstawie prawdziwych teorii z dziedzi-

ny fizyki, ze znakomitymi zdjęciami i muzyką. Jeśli 

jeszcze nie widzieliście, to edycja Blu-ray będzie 

dobrą okazją do nadrobienia zaległości. Zwłasz-

cza że niemal cały film był kręcony kamerami 

IMAX. W rolach głównych Matthew McConau-

ghey, Anne Hathaway oraz Jessica Chastain.

IDA

INTERSTELLAR
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Daniel Radcliffe usiłuje zerwać z łatką Harry’ego 

Pottera i próbuje swoich sił w rozmaitych pro-

dukcjach. Tym razem jest to komedia roman-

tyczna. Gra tutaj chłopaka, który nie ma szczę-

ścia w miłości, ale w końcu poznaje osobę, 

z którą chciałby spędzić resztę życia. Nieste-

ty, ona ma go jedynie za swojego przyjaciela. 

Jednak nie trudno się domyślić, jak to się skoń-

czy. Partnerką Radcliffe’a w tym filmie jest ślicz-

na Zoe Kazan.

SŁOWO NA M

Robert Downey Jr i Robert Duvall w opowieści 

o ciężkich relacjach ojca z synem – bądź odwrot-

nie. Downey Jr gra Tony’ego Starka, ale znako-

micie mu to wychodzi nawet w filmach, któ-

re nie opowiadają o Iron Manie. Duvall to klasa 

sama w sobie i wypadł w tym filmie znakomicie 

– świadczy o tym między innymi nominacja do 

Oscara za rolę drugoplanową męską. Film przewi-

dywalny i prosty, ale jednocześnie potrafiący dzia-

łać na nasze emocje.

SĘDZIA

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Zacznijmy od tego, że bardzo chciałbym pogratulować Ma-

rilynowi świetnej okładki. Wszystkie mamy niegrzecznych 

dzieci powinny ustawić się w sklepowych kolejkach po „The 

Pale Emperor”. Jakbym zobaczył taki obrazek w wieku 6 lat, 

to obeszłoby się bez straszenia sąsiadem.

Prawdę mówiąc, ja zawsze byłem grzeczny, nigdy nie mia-

łem długich włosów, glanów i kurtki z ćwiekami, a nawet 

nie odgryzłem głowy żadnemu zwierzęciu. Brak takowych 

„atrakcji” nie przeszkodził mi jednak w słuchaniu Marilyna Mansona, zawsze miałem wra-

żenie, że to przemiły jegomość. Lubię sposób, w jaki tworzy swój muzyczny świat, ale ten 

złożony z instrumentów oraz ciekawego wokalu, a nie ten, jaki wykreował swoim wize-

runkiem. Po dosyć długiej przerwie powrócił i to bez żadnych sensacji i skandalów. Wrócił 

nagrać po prostu solidny kawał prawdziwej muzyki i udowodnił, że potrafi to robić.

Zazwyczaj gwiazdy, które kreowały swój wizerunek poza sceną po to, aby później podwa-

jać liczbę sprzedanych płyt, z wiekiem, gdy już wszyscy zapominali o ich ekscesach, upa-

dały. Marilyn już nie szokuje jak kiedyś. W porównaniu do np. niektórych czarnoskórych 

raperów i ich kosmicznych odjazdów Marilyn wypada niczym grzeczny ministrant, który 

okupuje pierwszą ławkę w szkole i nie daje ściągać.

Na nowym albumie znajdziemy wszystko, co do tej pory Manson wyprodukował, ale 

w tym materiale jest też coś świeżego. Oprócz ciężkich basów, zabawy świetnym woka-

lem i mrocznych melancholijnych ballad, na „The Pale Emperor” znajdziemy dużo więk-

szą melodyjność. Ton, w jakim ona gra, na pewno trzeba przypisać bluesowym inspira-

cjom. Oczywiście daleko mi do nazywania Marilyna Mansona bluesmanem, ale faktycznie 

na tej płycie ten gatunek jest wyczuwalny. To taki krwisty blues, trochę tak jakby zły duch 

bluesmana chciał za grobu postraszyć ludzi. Tylko że Marilyn żyje i jak się okazuje – ma się 

całkiem dobrze. Oby tak dalej.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

MARILYN MANSON 
THE PALE EMPEROR

http://wimp.pl
https://www.wimp.pl/wweb/album/40243320
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Najlepiej będzie rozpocząć ten tekst klasyczną definicją Wiki-

pedii. Funk – gatunek muzyki rozrywkowej, powstały w Ame-

ryce w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, kiedy muzycy po-

chodzenia afroamerykańskiego połączyli muzykę soul, jazz, 

rhythm and blues, tworząc nowy, rytmiczny i energetyczny 

styl muzyczny wzbogacony o psychodeliczne brzmienie.

No i teraz możemy przejść do praktyki, czyli do nowego wy-

bitnego dzieła Marka Ronsona „Uptown Special”. Wszyst-

ko zawarte w tej definicji możemy usłyszeć na tym albumie, to kwintesencja słowa „funk”. 

Jak ja dawno nie słyszałem tego wyrażenia i dopiero teraz zdałem sobie sprawę, jak bar-

dzo mi tego brakowało. Już samo przeczytanie tracklisty i doboru gości było przyjemno-

ścią, a odsłuch stał się cudownym wehikułem czasu. Klasyka czarnej muzyki w jednej pi-

gułce nazwanej „Uptown Special”, a to wszystko dzięki białemu chłopakowi z Londynu.

Taka sytuacja może wydawać się dziwna, ale Mark Ronson to, umówmy się, nie jest jakiś 

tam chłopaczek z Londynu. Mark Ronson wychowywał się w Nowym Jorku i w latach 90. 

jako DJ grał imprezy w miejscach, gdzie funk słychać co noc. To musiało inspirować i, jak 

słychać, właściwie nakierowało Marka. Jest geniuszem, nie można o nim powiedzieć czło-

wiek orkiestra, bo pewnie by się obraził. Mark Ronson to wizjoner, któremu każda orkie-

stra na świecie co najwyżej może bić brawo, ale lepiej niech to robi idealnie w rytm, bo je-

śli cokolwiek będzie źle, to Ronson na pewno wychwyci każdy fałsz. Takie albumy jak ten 

powinno się zakonserwować w bunkrach atomowych Putina, ta muzyka nie może zginąć, 

musi pozostać dla kolejnych pokoleń. Dla potwierdzenia wszystkiego, co napisałem, mu-

szę zacytować samego mistrza:

− Biggie, Chaka Khan, Amerie, Boz Scaggs, Missy, Earth Wind & Fire, N.O.R.E… Te piosen-

ki rozgrzewały parkiet. Nowojorska scena klubowa była wypełniona dziewczynami, chło-

pakami, tancerzami, dilerami narkotyków, raperami, modelkami i deskorolkarzami, którzy 

przychodzili w jednym celu – by tańczyć. Niezależnie od gatunku czy epoki, jeśli piosenka 

była dobra – miała fajną perkusję, miała w sobie duszę – ludzie tańczyli. Chciałem uchwy-

cić klimat tych nowojorskich nocy na „Uptown Special”.

Oj, jak bardzo Ci się udało, Marku!

MARK RONSON
UPTOWN SPECIAL

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
https://www.wimp.pl/wweb/album/39249709
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SAŁATKA Z PIERSI KURCZAKA 
Z JABŁKIEM I AWOKADO

   /   MAKOWA KUCHNIA   /   
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MAŁGORZATA ŁADA

• 20 dag piersi z kurczaka

• 1/2 szkl. ugotowanego ryżu (najle-

piej jaśminowego lub brązowego)

• 1/2 awokado

• 1/2 papryki czerwonej

• 1 lekko kwaśne jabłko

• 2-3 gałązki selera naciowego

• 2 duże garści rukoli

• sok z 1/2 cytryny

• 2 łyżki oliwy

• sól, pieprz, ząbek czosnku

Pierś z kurczaka umyć, natrzeć solą, pieprzem 

i czosnkiem. Zostawić na ok. 20 min w chłodnym 

miejscu. Ryż ugotować na sypko. Pierś ugotować 

na parze, wystudzić i pokroić na kawałki. Awo-

kado obrać, pokroić w kostkę i skropić cytryną. 

Jabłko umyć, usunąć gniazda nasienne, pokro-

ić w kostkę i skropić sokiem z cytryny. Paprykę 

i seler naciowy pokroić w paseczki. Rukolę umyć 

i osuszyć. Z pozostałego soku z cytryny, oliwy, 

soli i pieprzu przygotować sos. Wszystkie skład-

niki sałatki delikatnie wymieszać i przed samym 

podaniem polać sosem.

Smacznego!
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