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Autentyczne, robione 
ręcznie ZendoSquare  
do wyjątkowych wnętrz

Prawdziwa fotografia to unikat w świecie 
cyfrowych reprodukcji. Jeśli potrafisz  
to docenić.

W setkach takich samych wnętrz, z reprodukcjami 
pochodzącymi z cyfrowych kopiarek nie ma miejsca 
na osobowość. W poszukiwaniu autentyczności, 
oryginalności i prawowitości fotografii 
zawędrowałem do świata ZendoSquare – ręcznie, 
tradycyjnie wywoływanych zdjęć. Zapraszam 
tam niewielu, bo tworzenie ZendoSquare nie jest 
produkcją masową. Na szczęście.

www.zendosquare.com

http://www.zendosquare.com/
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Jak Wam podoba się nowy iPhone 5? Co sądzicie o no-
wych iPodach nano? Ilość przecieków tym razem była 
tak duża, że praktycznie wszystko wiedzieliśmy już na 
długo przed premierą. Przechadzając się po tegorocz-
nych targach IFA w Berlinie, mogliśmy zobaczyć po-
krowce i obudowy na nowego iPhone’a, ale też na...iPa-
da mini. Trochę szkoda, bo magia tajemnicy prysła. Ale 
z drugiej strony, dostaliśmy w zeszłym tygodniu solidną 
paczkę nowych gadżetów która – jak wskazują wszyst-
kie znaki na niebie i ziemi – ponownie pobije rekordy 
sprzedaży. Co myślimy o nowościach? Odpowiedź na to 
pytanie znajdziecie w bieżącym numerze. Najciekawsza 
jednak będzie opinia samego Steve’a Wozniaka, który 
specjalnie dla Was napisał, co sądzi o nowym iPhone’ie!

We wrześniowym numerze przeczytacie o nowoś
ciach Apple, ale nie tylko. Przeczytacie o kolejnym, szyb-
kim, trochę większym docku do iPhone’a, który wy-
puściło Audi. Nie zabraknie opisu słuchawek, dobrze 
grającego głośnika, nowego sprzętu latającego oraz 
recenzji.  Testujemy AutoCADa, gramy w fajne gry… 
Jan  Urbanowicz zachęca Was do odwiedzenia kin… 
I to wszystko w jednym numerze?!

Oczywiście, że tak, specjalnie dla Was!
Zapraszamy do lektury!
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 » Norbert	Cała:	
Mimo bardzo znacznych zmian na lep-
sze, AR.Drone 2.0 to ciągle jednak za-
bawka, a nie profesjonalny sprzęt.

 » Wojtek	Pietrusiewicz:	
„Nie przeszkadzać” jest funkcją, która 
po prostu działa, a jej uruchomienie nie 
wymaga dyplomu z fizyki kwantowej.

 » Kinga	Ochendowska:	
Mam gdzieś pięć, czy nawet trzydzie-
ści milionów sprzedanych egzemplarzy. 
Nie jestem ani zaściankowa, ani prude-
ryjna. Nie wzrusza mnie, że ktoś pisze o seksie, czy 
nawet ostrym seksie – w końcu wszystko jest dla lu-
dzi. Ale takiego kiczu, jeszcze w życiu nie czytałam!

 » Maciej	Skrzypczak:	
Cóż, na mnie już pora. Właśnie wkra-
czam na terytorium Vossków, bo od-
kryto tam tajemnicze zjawisko. Co mnie 
tam czeka? Mam przeczucie, że raczej nie będą to roz-
mowy pokojowe. Zatem na pohybel!

http://www.imagazine.pl
http://www.bluemedia.eu
http://www.sare.pl
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wOjtEk pIEtruSIEwICz

audi a6 3.0tdi
Bi-turBo

 » Za kierownicą

Wsiadając do nowego A6 otrzymujemy przede wszyst
kim bardzo komfortowe wnętrze, żeby nie powiedzieć 
luksusowe, oraz mnóstwo przestrzeni dla wszystkich, 
w szczególności na nogi. Najbardziej zaskoczyła mnie 
sama pozycja za kierownicą, którą można dobrać sobie 
do własnych potrzeb. Fotel, z elektrycznym sterowa
niem oraz pamięcią, da się dostosować dla praktycznie 
każdego – od najniższych do naprawdę wysokich osób. 
Kierownica, również regulowana, pozwala nam na ste

rowanie telefonem, radiem oraz umożliwia zmianę bie
gów za pomocą zamontowanych za nią łopatek.

 » Oczami kierowcy

Piątek rano. Dzwoni telefon, więc schodzę przywitać 
przesyłkę. Auto już zjeżdża z lawety i pozostaje tylko 
podpisać stosowne dokumenty. Otwieram drzwi, wsia
dam i ustawiam fotel – kolana odpowiednio zgięte, po
mimo braku pedału sprzęgła; łokcie również, co  stanowi 

Audi jest obecnie jedną z najbardziej futurystycznych marek samochodowych 
na świecie, a promowanie kolorów w kolorze srebrnym i często białym nie 
jest przypadkowe. Nieofi cjalnie mówi się, że fi rmy motoryzacyjne te inspiracje 
zaczerpnęły od Apple, a Audi jest moim zdaniem producentem najbliższym 
fi lozofi i fi rmy z Cupertino.
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jArOSłAw CAłA

ktoś, kto wymyślił słuchawki, zasłużył 
sobie na pomnik, życie wieczne i „nie 
wysychające” konto w banku.

Samotność. Zazwyczaj kojarzy się nam z czymś nega
tywnym i smutnym. Myśląc o samotności, wyobraża
my sobie kogoś bardzo nieszczęśliwego. Czy jednak jest 
tak zawsze? Przecież każdy z nas wiele razy marzył wła
śnie o tym, żeby choć przez chwilę być sam na sam tyl
ko ze sobą. Odłączyć się od całego świata i być gdzieś 
sto milionów lat świetlnych od cywilizacji. Często zda
rza mi się cieszyć z chwili dla siebie, kiedy nie muszę ni

kogo słuchać i z nikim rozmawiać. Mogę po prostu być 
nie obecnym.

 » Cudowny wynalazek… słuchawki

Dla ludzi takich jak ja niewątpliwie cudownym wynalaz
kiem są słuchawki. To dzięki nim możemy decydować 
o tym, co w danym momencie dociera do naszego mó
zgu. Ktoś, kto wymyślił słuchawki zasłużył sobie na po
mnik, życie wieczne i „nie wysychające” konto w banku.

Nie wiadomo niestety, kto wymyślił słuchaw
ki. Data ich powstania pokrywa się z datą powstania 
 telefonu oraz radia, a pierwsze słuchawki  telefoniczne 

akg k-495 nc
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SłAwOmIr DurASIEwICz

pOkROwIEC NA ipAdA
„SnacaSe”

Faktura materiału zewnętrznego i we-
wnętrznego bardzo miła w dotyku i spra
wia przyjemne wrażenie. Mam takie 
odczucie, że jest to typowo biurowy 
egzemplarz, przygotowany na ofi 
cjalne wystąpienia.

Po wsunięciu iPada do 
ochraniacza iPad prezen
tuje się ofi cjalnie. Powie
działbym nawet, powi
nien pojawić się w ofercie 
dla naszych posłów. Powstaje 
dodatkowa przestrzeń na umiesz
czenie partyjnych barw.

Należy przyznać, że okładka górna nie przylega 
w sposób doskonały, mimo że należy do 

sztywnych. Ochraniacz wykonany 
jest w sposób profesjonal

ny sprawiając dobre 
wrażenie. Umożli
wia dostęp do przyci

sku „Home”, mikrofo
nu, gniazda słuchawek, 

manetki głośności oraz 
docka. Nie posiada otwo

ru na kamerkę zewnętrz
ną. Przed wypadnięciem iPa

da z ramki chroni tablet system 

Otrzymałem ostatnio
ochraniacz na ipada
w kształcie książki.
typ ekologiczny
z elementami naturalnego
drewna – w kolorze
czarnym, schludny
i estetyczny.
pierwsze wrażenie?
przypomina legendarne
notesy moleskine.
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wOjtEk pIEtruSIEwICz

Ten rok różnił się w zasadzie jedną rzeczą w stosunku 
do lat poprzednich. W zasadzie wszystko, co dotyczyło 
nowego modelu, wyciekło najprzeróżniejszymi kanała
mi z dużym wyprzedzeniem. Biorąc pod uwagę słowa 
Tima Cooka z tegorocznej konferencji D10, na której za
powiedział, że podwoją wysiłki, aby tajemnicy Apple nie 
wyciekały, trudno nie odnieść wrażenia, że nie wszyst
ko potoczyło się po ich myśli.

Nie zmieniło się jednak podejście producentów oraz 
mediów do tego wydarzenia. Ci pierwsi śpieszyli się, aby 
zaprezentować swoje produkty przed iPhone’em, nie 
zwracając na nic uwagi. Nawet na fakt, że nie były go
towe pod żadnym względem. Media na całym świecie 
z kolei robiły to, co robią po każdej prezentacji Apple 
– pisały o niej. Źle, dobrze, zaczepnie, złośliwie, ślepo, 
nadgorliwie – ile przymiotników w słowniku, tyle zdań 
na świecie. To wszystko nie zmieni jednak jednej prostej 
zasady – ten telefon będzie miał zwolenników i przeciw
ników. Szkoda tylko, że ci drudzy często atakują na śle
po, nie mając wiedzy, doświadczenia, ani często nawet 
pojęcia, skąd ich nienawiść się bierze. Nienawiść, która 
często znika w momencie, gdy poznają świat iPhone’a.

 » Design

Wygląd samego telefonu wiele się nie zmienił i to w tym 
należy dopatrywać się dwóch rzeczy. Po pierwsze,  Apple 
ewidentnie jest zadowolone z jego wyglądu, który  został 

jedynie delikatnie zmo
dyfi kowany. Delikatnie tyl

ko pod względem wizualnym, 
ponieważ zmiany „pod maską” są 

znacznie ważniejsze. Po drugie, idealnie to przedstawia 
fi lozofi ę Apple, w której oni coś tworzą, a następnie sta
rają się to ulepszać do granic możliwości, czasami je na
wet przekraczając. Jeśli jakiś element układanki jest za 
duży lub nie pasuje, to tworzą własny.

To właśnie dzięki takiej fi lozofi i nowy iPhone jest 
jednym z najcieńszych smartfonów na świecie – ma 
7,6 mm grubości. Udało się również zredukować wagę 
do 112 gramów. Standard NanoSIM został opracowany 
właśnie pod kątem nowego iPhone’a, aby zaoszczędzić 
w nim miejsce na inne, ważniejsze elementy.

Sam wygląd telefonu jest bardzo zbliżony do po
przedniego, z taką różnicą, że tył nie jest już cały szkla
ny. Większość jest teraz aluminiowa, co zwiększa sztyw
ność całej konstrukcji. Dynamiczna antena, podobnie jak 
w modelu 4 i 4S, otacza całość. Ciekawym zabiegiem jest 
całkowite wyeliminowanie materiałów sztucznych. Do
tychczasowe modele miały delikatną plastikową ramkę 
pomiędzy ekranem a anteną. Ten element zniknął i ca-
łość z zewnątrz jest teraz wykonana z metalu i szkła.

iPhone 5 dostępny jest w tych samych kolorach, co 
poprzednio. Całość jednak skomponowano inaczej. Mo
del czarny jest rzeczywiście cały czarny, włączając w to 
antenę. Model biały z kolei ma srebrny tył oraz ante
nę. Tylna ścianka, oprócz szkła, ma również elementy 

Godziny po premierze kolejnej 
generacji iphone’a nie są łatwe. 
już tradycyjnie, w mediach oraz 
na ustach (anty)fanów, słyszy się dwa 
głosy – ekstremalnie negatywne lub 
skrajnie pozytywne. zazwyczaj 
już po chwili opadają emocje 
i wtedy pojawiają się bardziej 
umiarkowane recenzje.

iPhone 5

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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Z czym kojarzy się Wam marka Bang and Olufsen? Zanim 
przetestowałem kilka fajnych stacji dokujących i głośni
ków dedykowanych dla iPod/iPhone, kojarzyła mi się 
głównie z bardzo dobrymi telewizorami. Niestety, ceny 
telewizorów tego producenta zaczynają się na pozio
mie, na którym moje możliwości fi nansowe się dawno 
skończyły. Ehh, gdyby tylko wypuścili jakiś mały telewi
zorek, dajmy na to 9,7 cala, to na pewno bym się skusił.

 » Tablet jak TV

No i proszę. Moja prośba została błyskawicznie wy
słuchana. W moje ręce trafi ł 
BeoPlay A3. To głośnik i brak 
w nim ekranu TV. Posiada jed
nak złącze dokujące na  iPada. 
Zaś ten, po umieszczeniu 
w głośniku, zamienia całość 
w mały telewizor. To zasłu
ga budowy głośnika – iPada 
umieszczamy bowiem jakby 
w środku głośnika, a po pra

wej i lewej stronie mamy kolumny głośnikowe. Razem 
wygląda to zupełnie jak mały telewizorek.  BeoPlay A3 
jest teoretycznie zgodny z iPadem pierwszej i drugiej 
generacji. Jako, że te iPady znacznie różnią się od siebie 
budową, to przed umieszczeniem go w głośniku musi
my na nasz tablet założyć gumową ramkę. Co ciekawe, 
producent nie informuje o zgodności z iPadem trzeciej 
generacji. Na szczęście nie ma problemu z jego umiesz
czeniem w stacji dokującej. Minimalnie większa grubość 
wymaga jedynie użycia trochę większej siły.

Cały głośnik wykonany jest z czarnego plastyku. Jego 
kolorystyczną monotonność burzy jedynie srebrna ram
ka na dolnej i górnej krawędzi. Szczerze mówiąc, po 
sprzęcie producenta znanego z telefonów w kształcie 
banana, spodziewałem się więcej. Wysiłek projektantów 
poszedł jednak w inną stronę. 
Głośnik – mimo, że z  iPadem 
stanowiący dużą i niestety 
dość ciężką całość – jest bar
dzo „ustawny”. Doskonale bę
dzie się go używało zarów
no w pionie, w poziomie, jak 
i wersji „nakolanowej”.

„ BeoPlay a3 
to konstrukcja 

bezkompromisowa, 
przeznaczona
tylko dla iPada.
tylko dla iPada!

„ to nie  hi-Fi,
tylko 

przerośnięta obudowa 
dla iPada.

BeoPlay a3
NOrBErt CAłA      

markowy telewizor o rozmiarze 9,7 cala

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi 	Acrobat	Reader. Na 
iPadach lub iPhone’ie/iPodzie Touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez aplikację iBooks	lub eGazety	
	Reader. W przypadku iBooks	każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

W przypadku eGazety	Readera	trzeba być zarejestrowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, każdorazo-
wo, gdy będzie pojawiało się nowe wydanie iMagazine, informacja o tym pojawi się wewnątrz aplikacji i magazyn 
będzie można pobrać bezpłatnie przez Internet. «

Strona 
tytułowa 
zawiera 
linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

Spis treści 
przygotowano 
w taki sposób, 
aby można 
było od razu 
przejść do 
interesującego 
nas artykułu 
– wystarczy 
kliknąć lub 
dotknąć 
na iPadzie/
iPhone’ie tytuł 
artykułu.

Na jednej 
z następnych 
stron, nad 
informacją 
o konkursach 
z poprzedniego 
wydania, znajdują 
się miniatury 
stron z artykułami 
promowanymi.

W każdym miejscu 
magazynu, klikając 
w logo iMagazine 
w lewym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.

jak czytać iMagazine?



http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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iPhone 5 w Play 
potwierdzony 
na 28 września 2012
Marcin Gruszka, rzecznik Play, 
na Twitterze:

Potwierdzam oficjalnie. 28 wrześ
nia iPhone 5 w salonach PLAY.

Oraz na blogu Play:

Play ogłosił, że w piątek 28 wrześ
nia zaoferuje klientom w Polsce 
iPhone 5, najcieńszego i najlżej-
szego iPhone w historii.

Tego samego dnia prawdopo-
dobnie zadebiutuje w TMobile 
oraz Orange.

apple najwyżej 
wycenianą firmą 
w historii
Apple pobił rekord ustanowiony 
w 1999 roku przez Microsoft – 
stał się najwyżej wycenianą firmą 
w historii. Microsoft w grudniu 
1999 roku został wyceniony na 
619 miliardów dolarów. Apple, na 
obecną chwilę wyceniany jest już 
na ponad 648 miliardy dolarów. 
Optymizm po zaprezentowanym 
iPhone’ie 5 oraz przed rzekomym 
iPadem 7.85″ jest wysoki…

apple awansuje craiga 
Federighi i dana riccio 
na SvP
Dwaj VP Apple, Craig Federighi 
oraz Dan Riccio,. Vice President 
otrzymali awans do rangi SVP. 
Federighi i Riccio od teraz będą 
raportowali bezpośrednio do 
Tima Cooka.

Bob Mansfield, który miał odejść 
na emeryturę, jednak zostaje 
w firmie i będzie pracował nad 
produktami, które jeszcze nie uj-
rzały światła dziennego.

nowy salon iMad 
w Warszawie
W Warszawie przy ulicy Nowy 
Świat 4 został otwarty nowy sa-
lon z komputerami Apple. Kra-
kowski reseller, firma iMad otwo-
rzyła salon wraz z serwisem.

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały 
się następujące aktualizacje dla 
komputerów Apple:
•	 iWork	9.2	316,7GB
•	 iMovie	9.0.8 1,08GB
•	 Aperture	3.3.2	529,17MB
•	 iPhoto	9.3.2	637MB
•	 	OS	X	Mountain	Lion	Update	
v10.8.1	24,2MB

•	 	Java	for	OS	X	2012-005	
67,2MB

•	 iTunes	10.7	157,33MB

Użyteczna rada. Pamiętajcie, aby 
przed każdą aktualizacją napra-
wić uprawnienia na dysku oraz 
zrobić backup danych.

KAYAK 
wchodzi 
do Polski
Na polskim rynku debiutuje 
KAYAK – wyszukiwarka tury-
styczna, dzięki której można 
porównać oferty i ceny biletów 
lotniczych, hoteli oraz innych 
produktów i usług turystycz-
nych. Przedstawiciele KAYAK 
mają konkretny cel – przekonać 
Polaków, że wyszukiwanie naj-
tańszych biletów i ofert to nie 
wiedza tajemna, ale – zgodnie z dewizą „Szukasz raz i masz” – prosta czynność wy-
magająca jednego kliknięcia. Korzystanie z serwisu KAYAK jest proste i bezpłatne.

KAYAK.com powstał w 2004 roku w USA. Założyciele – Steven Hafner i Paul En-
glish – podsumowują swój pomysł jednym zdaniem: „Chcieliśmy stworzyć serwis, 
który będzie przeszukiwał wszystkie inne strony turystyczne”. Ta sentencja najkró-
cej objaśnia, jak działa KAYAK. Użytkownik wpisuje jedynie daty i miejsca, a KAY-
AK przeszukuje dla niego jednocześnie strony linii lotniczych i hoteli oraz pośred-
ników, którzy oferują bilety, noclegi i inne usługi.

Po wyszukaniu oferty, użytkownik sam decyduje, gdzie dokona rezerwacji, 
przechodząc bezpośrednio do strony linii lotniczej, hotelu, wypożyczalni samo-
chodów czy agenta online.

W polskiej wersji serwisu KAYAK zostały już zintegrowane strony ponad 80 li-
nii lotniczych, a także najpopularniejszych agentów online, takich jak Tripsta.pl, 
Airtickets24.com, Aero.pl czy Opodo.pl. Polscy użytkownicy KAYAK mają do dys-
pozycji także potężną bazę ofert hotelowych, łączącą w sobie oferty „gigantów” 
wśród wyszukiwarek, takich jak Booking.com czy HRS. W większości przypadków 
użytkownik ma możliwość dokonywania rezerwacji po polsku.

Priorytetem jest dla nas udostępnianie ofert partnerów umożliwiających do-
konanie rezerwacji w lokalnym języku – mówi Ewa Orlewska, Country Manager 
KAYAK w Polsce. – Natomiast każdy użytkownik KAYAK ma dostęp do pełnej ofer-
ty dostawców z całego świata – wystarczy zmienić lokalizację w ustawieniach wy-
szukiwania, na przykład na USA, aby wyszukiwać oferty lokalnych linii lotniczych 
czy sieci hotelowych – wyjaśnia.

Serwis KAYAK ma lokalne wersje językowe łącznie w osiemnastu krajach, mię-
dzy innymi w Niemczech, Austrii, Danii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Bry-
tanii i Stanach Zjednoczonych. W 2012 roku, oprócz wersji polskiej, powstały tak-
że lokalne odsłony KAYAK w Portugalii, Rosji i Brazylii.

KAYAK oferuje nie tylko porównanie cen produktów i usług turystycznych, ale 
także narzędzia służące do planowania i organizacji podróży. Porównywarka nie 
tylko zapamiętuje ustawienia wyszukiwania oraz poprzednie rezerwacje użyt-
kownika, lecz także wysyła alerty cenowe dotyczące cen biletów na połączenia, 
którymi jest on zainteresowany. Jedną z najbardziej popularnych funkcji jest My 
Trips, agregująca w jednym miejscu informacje o przelotach, hotelach, wynaj-
mie samochodów, a nawet restauracjach. My Trips łączy te dane w jeden plan 
podróży, łatwy do wydrukowania i zintegrowania z elektronicznym kalendarzem, 
również poprzez smartfony. Dla wielbicieli spontanicznych wyjazdów spod zna-
ku „wsiąść do pociągu byle jakiego” KAYAK.com oferuje narzędzie  Explore,  dzięki 

https://twitter.com/RzecznikPlay/statuses/246181478885650433
http://support.apple.com/kb/DL1563
http://support.apple.com/kb/DL1566
http://support.apple.com/kb/DL1561
http://support.apple.com/kb/DL1562
http://support.apple.com/kb/DL1571
http://support.apple.com/kb/DL1571
http://support.apple.com/kb/DL1572
http://support.apple.com/kb/DL1576
http://kayak.com/
http://imagazine.pl/wp-content/uploads/2012/09/kayak2.jpg
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18 milionów pobrań, z czego przeważająca większość 
w App Store.

KAYAK w Mac App Store: LINK
KAYAK w App Store (aplikacja uniwersalna): LINK
W App Store dostępna jest też wersja płatna, doda-

jąca np. rozbudowane plany terminali lotniczych – jed-
nak podstawowe funkcje są takie same, także spokojnie 
w pełni możemy korzystać z wersji darmowej.

któremu po określeniu dostępnego budżetu oraz ram 
czasowych podróży, użytkownik  otrzymuje interak-
tywną mapę z cenami biletów do wybranych miejsc 
na świecie.

Bardzo istotną częścią oferty KAYAK są darmowe 
aplikacje mobilne dostępne dla iPhone’a i iPada oraz na 
Androida, Windows Phone oraz Kindle. Od wprowadze-
nia aplikacji w 2009 roku, KAYAK odnotował już  ponad 

iMagazine w nowej szacie graficznej!

Drodzy Czytelnicy,
Chcielibyśmy Wam przedstawić najnowszą odsłonę 
strony internetowej iMagazine, nad którą trwały in-
tensywne prace przez ostatnie tygodnie. Mamy na-
dzieję, że bardziej przejrzysty layout, dostosowany 
do nowych standardów oraz bardziej wyekspono-
wana część magazynowa, przypadną Wam do gustu.

Strona powstawała przez kilka miesięcy, mozolnie 
tworzona przez naszego webmastera, Marka Wojtasz-
ka. Jest chyba najbardziej (Marek, nie strona) cierpli-
wą osobą na świecie. Wielokrotnie prace, nota bene 
w dosyć zaawansowanym stadium, były przerywane, 

a całość rozpoczynana od nowa. 
Pomimo ogromnego wkładu Mar-
ka, nadal w wielu kwestiach się 
nie zgadzamy z resztą redaktorów 
(mógłbym napisać, że to oni nie 
zgadzają się z nami, ale tego nie 
zrobię), a jego stoicki spokój jest 
godzien podziwu.

Mieliśmy szczególnie na uwa-
dze wiele osób odwiedzających 
nas z urządzeń mobilnych i mamy 
nadzieję, że te osoby najbardziej 
docenią czytelność nowego ukła-
du. Jednocześnie chcieliśmy po-
zwolić czytelnikom z urządze-
niami wyposażonymi w Retinę 
docenić własne urządzenia i bę-
dziemy starali się zawsze do-
starczać materiały w wysokiej 
rozdzielczości.

Prace nad wyeliminowaniem 
błędów również trwały bardzo 
długo, ale jesteśmy tylko ludź-
mi, więc nie wątpię, że jeszcze kil-
ka błędów się znajdzie. Prosimy 
o w miarę szczegółowe ich opisa-

nie – postaramy się do nich dotrzeć jak najszybciej.
Zapraszam również do zapoznania się z przyci-

skiem Nowe z lewej strony menu, paskiem Ważne 
oraz bardziej prywatnymi artykułami pojawiającymi 
się na naszych sąsiednich blogach.

Na koniec, chciałbym złożyć stojącą owację Mar-
kowi – nie byłoby tego wszystkiego bez ogromne-
go wkładu pracy. Mam nadzieję, że i Wy to zrobicie, 
jeśli i Wam przypadnie design iMagazine do gustu. 
A jeśli nie, to liczymy na konstruktywną krytykę 
z argumentami.

Miłego czytania!

http://itunes.apple.com/pl/app/kayak-explore-fun-way-to-dream/id450875484?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/kayak/id305204535?mt=8
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UWAGA na skradzione 
iPady!
Jeśli planujecie w najbliższym czasie zakup iPada i bę-
dziecie przeglądali w tym celu portale aukcyjne, to wi-
dząc okazyjną cenę warto odpalić sobie w głowie czer-
woną lampkę. W ostatni weekend skradziono bowiem 
4 iPady z Outletu firmy iSource. W informacji od iSour-
ce możecie przeczytać jakie to iPady oraz jakie mają nu-
mery seryjne.

W nocy z 18 na 19 sierpnia 2012 r. w Outlecie firmy 
iSource w budynku BUW, przy ul. Dobrej 56/66 skra-
dziono 4 iPady:
1.  iPad 2 czarny 64GB z 3G, model: MC775PL/A o nr. se-

ryjnym: SDN6H438PDFJ3
2.  iPad 2 czarny 64GB z 3G, model: MC775PL/A o nr. se-

ryjnym: SDN6H1270DFJ3
3.  iPad 2 biały 64GB z 3G, model: MC984PL/A o nr. se-

ryjnym: SDN6GGD92DKNY
4.  iPad 2 biały 32GB, model: MC980PL/A o nr. seryjnym: 

SDN6H3AGJDKPJ
Prosimy o rozważne zakupy. Sprzęt z podanymi po-

wyżej nr seryjnymi jest kradziony!
Wszelkie informacje na temat skradzionego sprzętu 

prosimy zgłaszać do firmy iSource mailowo na adres: 
info@isource.pl lub telefonicznie: 22 550 86 00.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawą zajęła się już 
Policja. Jakiekolwiek informacje, które mogą przysłużyć 
się sprawie, prosimy zgłaszać niezwłocznie w najbliż-
szym posterunku Policji lub telefonicznie, dzwoniąc na 
nr 997 lub 112.

Miesiąc po wydaniu 
Mountain Lion 
zadomowił się 
u 10% użytkowników
Jak na razie jest dobrze, a nawet lepiej. Górski Lew 
został ciepło przywitany i przygarnia go coraz więcej 
macuserów.

Jak donosi firma Chitika, zajmująca się analizowaniem 
reklam i innych danych w sieci, Mountain Lion po mie-
siącu od jego oficjalnego wydania znalazł się już u 10% 
użytkowników.

Jak pamiętamy, już 48h po ukazaniu się Górskiego 
Lwa, był on zainstalowany na 3,2% komputerów.

Widać więc, że system ten został przyjęty bardzo 
ciepło. Tendencja wzrostowa wydaje się na razie nie 

 zwalniać. Jeśli tak dalej pójdzie, to być może uda się 
poprawić wynik OS X Liona, który osiągnął pułap 14% 
w trzy miesiące po jego „uwolnieniu”. Według anality-
ków, Górski Lew może dogonić ten wynik w drugiej poło-
wie września, co byłoby procesem niemal dwa razy szyb-
szym. Jak będzie, przekonamy się na pewno wkrótce.

Co sprawia, że Mountain Lion tak dobrze się przyj-
muje? Wiele na pewno zdziałały pozytywne recenzje, jak 
również i pojedyncze opinie dotyczące, na przykład po-
prawienia płynności tego systemu względem poprzedni-
ka. Widać również, że problemy z życiem baterii, z który-
mi niektórzy się borykają nie przeszkadzają Górskiemu 
Lwu zdobywać kolejnych szczytów.

iSource otwiera 
kolejny autoryzowany 
punkt przyjęć
Miło nam poinformować, że dla wygody naszych klien-
tów otworzyliśmy nowy Punkt Przyjęć Serwisu Apple 
w Warszawie. Nowy punkt świadczy usługi z zakresu:
•	  Obsługa zgłoszeń gwarancyjnych oraz 

po gwaran cyjnych
•	 Diagnoza oraz wstępna wycena napraw
•	 Wsparcie techniczne użytkowników urządzeń Apple
•	 Profesjonalna obsługa klientów na miejscu

Nowa placówka mieści się w Warszawie na Ursyno-
wie, blisko stacji Metra Ursynów.

Sklep jest również partnerem sieci Mobile Club i ofe-
ruje swoim klientom szeroki wachlarz akcesoriów reno-
mowanych firm do iPhona, iPada, iPoda oraz notebo-
oków i komputerów firmy Apple.

Jest to również kolejny punkt, w którym można ku-
pić zegarkofony firmy Burg. Te nowatorskie  urządzenia 

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://twitter.com/#!/imagazinepl
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– telefony w zegarku – wprowadziliśmy do sprzedaży 
w czerwcu bieżącego roku. Są dedykowane dla osób 
mobilnych, ceniących rzeczy ułatwiające życie. Słychać 
je dobrze, bez potrzeby przykładania zegarka do ucha. 
Świetnie spisują się we współpracy z zestawami słu-
chawkowymi BT. Ale i bez nich są wystarczająco głośne 
i wyraźne, by dobrze służyć np. podczas prowadzenia 
samochodu. Są też wtedy wygodniejsze i bezpieczniej-
sze, niż zwykłe telefony. Poza tym dobrze sprawdzą się 
na dowolnej wędrówce, albo… dowolnej imprezie.

Dokładny adres i godziny otwarcia:
MASTER s.j.
Punkt Przyjęć Autoryzowanego Serwisu Apple oraz 

partner sieci Mobile Club
al. K.E.N. 105, lokal U6,
02722 Warszawa
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 9.0019.00, 

sobota 10:0014:00
tel.: 22 644 48 47, 22 643 81 21;
email: sklep@master.com.pl

iSource 
szuka pracowników
Jeśli chcielibyście być promotorami Apple, to mamy in-
formację z iSource, że właśnie takich ludzi poszukują.

Na czym polega praca promotora?
Promotor to osoba zajmująca się sprzedażą produk-

tów Apple w punktach sprzedaży detalicznej. Promotor 
nie jest zwykłym sprzedawcą. Promotor jest człowie-
kiem z pasją, który oprócz produktu potrafi zaprezen-
tować jego funkcjonalność oraz sposób wykorzysta-
nia w codziennej pracy i zabawie. Działa na pograniczu 
sprzedaży i marketingu. Prowa-
dzi prezentacje, szkolenia i ak-
cje marketingowe na terenie 
sklepu.

Kogo szukamy?
Szukamy osób zaangażowa-

nych, nastawionych na wynik 
i samodzielnych. Cenimy poczu-
cie humoru i kulturę osobistą.

Nie oczekujemy doświadcze-
nia w sprzedaży, ale doświadcze-
nia w pracy z ludźmi. Komunika-
tywność i umiejętność słuchania 
jest dla nas priorytetem…

Więcej informacji znajdziecie 
na stronie iSource.

Wielkie otwarcie salonu 
iSpot w C.H. Blue City
15 września, o godzinie 12 odbyło się otwarcie salonu 
iSpot Apple Premium Reseller w centrum handlowym 
Blue City w Warszawie.

Nowy iSpot zajmie dotychczasowe lokale dwóch ka-
wiarni znajdujących się przy fontannie na poziomie 1. 
Będzie to siedemnasty i zarazem najbardziej efektow-
ny salon firmy SAD Sp. z o.o., będącej jednym z najwięk-
szych dystrybutorów produktów marki Apple w Polsce.

W wielkim otwarciu mogli wziąć udział wszyscy klien-
ci obecni w galerii. Cały program poprowadzony był 
przez Tomasza Kammela, obok fontanny przed skle-
pem, wystąpił po południu zespół „Me, Myself & I” zna-
ny z programu „Mam Talent”.

Trzy strefy, które znajdowały się w pobliżu fontan-
ny z pewnością zainteresowały nie tylko fanów muzy-
ki oraz różnego rodzaju rozwiązań IT, ale także dzie-
ci. „Strefa warsztatowa” to był raj dla zwolenników 
nowoczesnych technologii. W tej części prezentowa-
ne były między innymi aplikacje iPhoto, iMovie i Ga-
rage Band. Chwilę wytchnienia w towarzystwie dźwię-
ków granych przez DJ’a prosto z iPada zapewniała nam 
„Strefa Chill”. W „Strefie Kids” dzieci miały możliwość 
pomalowania buzi i wcielenia się w ulubionego boha-
tera, czy zwierzaka.

Siedemnasty już salon iSpot w Polsce będzie najbar-
dziej przeszklonym i zarazem największym obiektem 
handlowym spośród dotychczasowych.

W dniu otwarcia iSpot Blue City każdy z klientów 
otrzymał 10% zniżki na wszystkie komputery Mac oraz 
iPody. Dodatkową atrakcją była także polska premiera 
systemu audio Ferrari, w którego skład wchodzą mię-
dzy innymi głośniki oraz słuchawki nagłowne.
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HiFIMAN HM-601 Slim 
– nowy, audiofilski 
odtwarzacz audio

HM601 SLIM to nowa wer-
sja uznanego wśród audio-
filów odtwarzacza HM601. 
HM601 SLIM zachowało 
najważniejsze funkcjonal-
ności oraz przede wszyst-
kim	 rewelacyjną	 jakość	
dźwięku	znaną	z	wyższe-
go	modelu	HM-602. Dzię-
ki szeregowi moderniza-
cji oraz nowej technologii 
produkcji HM601 SLIM jest 
cieńszy, lżejszy i tańszy od 
swojego poprzednika. Cho-
ciaż marketingowe hasła 
popularnych producentów 
głoszą, że im więcej bitów, 
tym lepszy dźwięk produkty 
HiFiMANa oraz kilku innych 
audiofilskich marek pokazu-
ją, że może być dokładnie 
odwrotnie. Dlatego HiFi-
MAN	HM-601	 Slim	prze-
twarza	dźwięk	w	 jakości	

16-bitów/44	kHz	i	robi	to	lepiej	niż	jakikolwiek	od-
twarzacz	24-bitowy	w	tej	samej	cenie!

Z drugiej strony rezygnacja z oversamplingu stawia 
dużo wyższe wymagania względem konstrukcji oraz po-
draża jej koszty. Wymaga ogromnej wiedzy i doświadcze-
nia, którymi większość popularnych firm nie dysponuje. 
HiFiMAN	stosuje	dużo	trudniejsze	w	implementacji	
rozwiązania	w	postaci	filtrów	dolnoprzepustowych, 
które nie mają degradującego wpływu na przetwarzany 
sygnał cyfrowy. Pozwala	to	lepiej	odtwarzać	łagodną	
analogową	amplitudę	sygnału,	dzięki	temu	dźwięk	
generowany	przez	HM-601	Slim	 jest	dużo	bardziej	
zbliżony	do	oryginału.

HM-601	Slim	 został	wyposażony	w	 jeden	 z	naj-
mocniejszych	wzmacniaczy	słuchawkowych	na	ryn-
ku. Dzięki temu jest w stanie współpracować nie tylko 
z dousznymi lub dokanałowymi słuchawkami przenośny-
mi, ale także z pełnymi nausznymi słuchawkami audio-
filskimi dowolnej marki. HM-601	Slim	obsługuje	słu-
chawki	o	oporności	do	300	Ohm, co pozwala nazwać 
go najwszechstronniejszym odtwarzaczem przenośnym 
na rynku. Dodajmy do tego liniowe	wyjście, które po-
zwala podłączyć HM601 do wzmacniacza jako wysokiej 

klasy źródło dźwięku, czyli kompaktowy odtwarzacz pli-
ków cyfrowych. Naturalnie HM601 może pracować pod-
łączony na stałe do prądu, jako urządzenie stacjonarne.

Mając na uwadze różne potrzeby i możliwości finan-
sowe Klientów, HiFiMAN zdecydował o sprzedaży kilku 
różnych wersji pojemności pamięci pokładowej HM601 
Slim. Zakres	pojemności	HM-601	Slim	waha	się	od	
4	do	40GB – tak szeroka paleta możliwości jest możliwa 
dzięki standardowemu slotowi na karty SD (do 32GB). 
Ceny zaczynają się od 999 zł.

MacHeist powraca! 
Czwarta odsłona 
polowania na programy 
rozpoczęta
W niedzielę, 16 września, wystartowała kolejna, czwar-
ta odsłona MacHeist. Aby rozpocząć grę, należy po-
brać jedną z dwóch wersji MacHeistowej aplikacji – dla 
 iPhone’a lub dla iPada. Po uruchomieniu aplikacji należy 
podać swój login i hasło lub założyć nowe konto Agen-
ta. Za zainstalowanie aplikacji otrzymujemy dwa progra-
my: Paint it! oraz grę Back to the future, część pierwsza, 
przeznaczone dla komputerów Mac. Na naszym koncie 
Agenta czeka już również, znana z poprzednich edycji 
MacHeist, aplikacja AppShelf, pomagająca zarządzać nu-
merami seryjnymi zdobytych programów.

MacHeist można zaliczyć już do kultowych zabaw. To 
właśnie dzięki tej imprezie, na szerokie wody wypłynęła 
między innymi Lisa Bettany, którą znacie zapewne z ak-
cji promocyjnych aplikacji Camera+. Niektórzy z Was 
również wiedzą, że Lisa jest narzeczoną CEO serwisu 
 Mashable – Pete’a Cashmore’a. Czy stało się to dzięki 
MacHeistowi? Trudno powiedzieć. Jednak nie zmienia to 
faktu, że Lisa i Pete są jednymi z najgorętszych par in-
ternetowego świata!

http://itunes.apple.com/pl/app/macheist-4-agent-for-iphone/id555909825?ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/macheist-4-agent-for-ipad/id555911804?ls=1&mt=8
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W dniu premiery iPhone 5 oraz pozostałych nowości 
 Apple, postanowiliśmy zrobić dla wszystkich naszych 
czytelników i słuchaczy relację na żywo. Dzięki użyczeniu 
sali przez warszawski serwis komputerów Apple, firmę 
MacLife, oraz przy wsparciu promocyjnym od operatora 
Play, a przede wszystkim obsłudze wideo zorganizowa-
nej przez StreamOnline mieliśmy okazję po raz pierw-
szy zorganizować takie wydarzenie. Było fantastycznie.

Chcieliśmy w tym miejscu podziękować Wszystkim 
widzom i gościom uczestniczącym na żywo w relacji. Bez 
Was nie miało by to sensu, a fakt, ilu z Was uczestniczy-
ło w tym wydarzeniu, utwierdza nas w przekonaniu, że 
to, co robimy ma sens i warto to kontynuować. Dzięku-
jemy naszym partnerom, bez których relacja nie miała 
by miejsca, a konkursy nie byłby takie fajne:
•	  MacLife	Cafe – serwisowi produktów Apple, 

z którego siedziby nadawaliśmy
•	 	StreamOnline – odpowiedzialnemu za realizację 

wideo oraz streaming
•	 Sieci Play
•	 Polskiemu przedstawicielowi Gear4
•	 Philips Polska
•	 CSOP – dystrybutorowi akcesoriów do iUrządzeń
•	  Snacase – producentowi ekskluzywnego pokrowca 

do iPada
•	  CardEasy – wydawcy kart płatniczych 

dedykowanych do App Store i iTunes
Osobne i szczególne podziękowania należą się 

 Markowi	Wojtaszkowi, naszemu webmasterowi, który 

 czuwał nad tym, aby wszystko działało, Janowi	Urbano-
wiczowi oraz Bartoszowi	Dulowi za obsługę mirrorin-
gu podczas nagrania, a także Michałowi	Zielińskiemu 
za obsługę i kontrolę naszej www.

Na koniec jeszcze garść informacji odnośnie do sta-
tystyk z relacji.

W sumie oglądało nas… 43394	unikalnych	widzów 
przez internet! Na żywo – kilkadziesiąt – choć trudno 
dokładnie było to policzyć ile osób. MacLife twierdzi, 
że ponad 40!

Nie spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania! 
Bardzo dziękujemy!

Nadgryzieni 
Live  
w Maclife Cafe 
z Play

http://www.maclife.pl/
http://www.streamonline.pl/
http://www.play.pl/pl/
http://www.gear4.com/
http://www.philips.pl/
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=137305
http://snacase.com/pl/
http://www.cardeasy.pl/
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CSOP wprowadza na rynek polski zupełnie nowy rodzaj 
nakładek dla nowego iPada oraz iPada 2, które w bar-
dzo sprytny sposób, dzięki specjalnej „szynie”, zabez-
pieczają oryginalny Smart Cover przed odczepieniem. 
Nakładki są wykonane z polikarbonatu – nowego ma-
teriału, który jest z jednej strony twardy i nie łamliwy, 
a z drugiej elastyczny i łatwy w montażu. Nakładki są 
bardzo cienkie – około 1 mm grubości. Obudowa po-
siada wszystkie potrzebne wycięcia dla złącz, głośni-
ka i przycisków występujących w iPadzie. Zabudowuje 

urządzenie  bardzo dokładnie, maksymalnie ogranicza-
jąc powierzchnię niechronioną.

Dostępne są w sześciu kolorach – mlecznym, czar-
nym, niebieskim, pomarańczowym, zielonym i różo-
wym – dostosowanych do kolorów oryginalnych Smart 
Coverów.

Nakładki kosztują 49 zł (cena zawiera koszt prze syłki).
Nakładki „mleczne” można kupić TUTAJ, a koloro-

we TUTAJ.

Nowe plecki CSOP dla iPada 2 i 3  
z zabezpieczeniem Smart Cover

http://allegro.pl/obudowa-nakladka-nowy-ipad-2-3-mleczna-1mm-grubosc-i2623925216.html
http://allegro.pl/obudowa-nowy-ipad-2-3-nakladka-1mm-grub-5-kolorow-i2623926340.html
http://www.sklep.rms.pl
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123Mac mini Core i5 HDD 
2,5 GHz (mid-2011)

190iMac 27” i7 quad 
3,4 GHz (mid-2011)

120MacBook Air 13” i5 
1,7 GHz (mid-2011)

129MacBook Air 11,6” i7 
1,8 GHz (late-2010)

251Hackintosh Core i7 
3,4 GHz SSD 

220Mac Pro 6 Core Xeon 
2×2,93 GHz (mid-2010)

161MacBook Pro 15” Core i7 
2,4 GHz (late-2011)

130 MacBook Pro 13” Core i7 2,7 GHz, 
500GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (early 2011)

108MacBook Pro 13” Core i5 2,3 GHz, 
320GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (mid 2011)

135Mac mini Server i7 quad 2 GHz,
2×500GB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2011)

155Mac mini Core i5 2,5 GHz,
96GB SSD, 4GB RAM (mid 2011)

170iMac 27” i7 quad 2,8 GHz,
1TB HDD 7200rpm, 12GB RAM (late 2009)

167iMac 21,5” i5 quad 2,5 GHz,
500GB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2011)

81iMac 24” Core2Duo 2,4 GHz,
1TB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2007)
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52MacBook Air 11,6” Core2Duo 1,4 GHz, 
128GB SSD, 2GB RAM (late 2010)
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MAC MARK 1.0MAC MARK 1.0

123Mac mini Core i5 2,5 GHz,
500GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (mid 2011)

190iMac 27” i7 quad 3,4 GHz, 
1TB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2011)

120MacBook Air 13” i7 1,7 GHz, 
256GB SSD, 4GB RAM (mid 2011)

129MacBook Air 11,6” i7 1,8 GHz, 
256GB SSD, 4GB RAM (mid 2011)

251Hackintosh Core i7 quad 3,4 GHz,
240GB SSD, 16GB RAM (na bazie iMac mid 2011)

220Mac Pro 6 Core Xeon 2×2,93 GHz, 
512GB SSD, 12GB RAM (mid 2010)

239Retina MacBook Pro 15” Core i7 quad 
2,3 GHz, 256GB SSD, 8GB RAM (mid 2012)

161MacBook Pro 15” Core i7 quad 2,4 GHz, 
750GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (late 2011)

161MacBook Air 13” Core i7 dual-core
2,0 GHz, 256GB SSD, 8GB RAM (mid 2012)

Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:
MacMark	 =	 (1	÷	(suma	testów	w	sekundach))	×	100	000

Pełny opis testów na stronie:
http://morid.in/macmark201108
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iFa 2012
DOmINIk łADA

Ostatnie dwa dni sierpnia upłynęły dla naszej redakcji po hasłem „IFA 2012”. 
Norbert Cała, przemek marczyński i  ja, oraz gościnnie Bartosz Dul, wybra-
liśmy się na berlińskie targi IFA 2012. IFA są największymi w Europie targa-
mi elektroniki użytkowej. w 28 halach zgromadzonych jest kilka tysięcy firm, 
 pokazujących swoje najnowsze produkty, które w najbliższym czasie będą do-
stępne w sklepach. O wielkości targów może poświadczyć chociażby ponad 
6000  dziennikarskich akredytacji.

Podobnie jak w zeszłym roku oraz 3lata temu, byliśmy 
skoncentrowani na wystawcach prezentujących urządze-
nia mobilne i sprzęt komputerowy, ale przede wszyst-
kim jechaliśmy odwiedzić iZone. iZone jest halą, w której 
zgromadzeni są wystawcy oferujący rozwiązania dedy-
kowane dla sprzętu Apple – oczywiście w pierwszej ko-
lejności wszelkiej maści iUrządzeń, ale też komputerów.

W związku ze zbliżającą się premierą nowej gene-
racji iPhone’a oraz coraz częstszymi plotkami dotyczą-
cymi mającego rzekomo pojawić się mniejszego iPada, 
mieliśmy oczy szeroko otwarte. Nie zawiedliśmy się. 
Na kilku stoiskach można było obejrzeć gotowe akce-
soria zarówno do iPhone’a jak i iPada – pokrowce, etui, 
klawiatury (więcej zdjęć w galerii). Na jednym ze stoisk 
były też „mockupy”, ale jak chcieliśmy je obfotografo-
wać, to wystawcy szybko je pochowali. Czy były praw-
dziwe?  Będziecie wiedzieli już czytając tę relację –  numer 
wyjdzie po premierze nowego iPhone’a.

Bardzo nastawiliśmy się również na wieczorną impre-
zę ShowStoppers. Po zeszłorocznej edycji wiedzieliśmy, 
że to, co najważniejsze na targach z naszej perspekty-
wy, znajdziemy skoncentrowane w jednym miejscu. Tu-
taj też nasze oczekiwania się spełniły. Mogliśmy, niejako 
w pigułce, zebrać wszelkie nowości, na spokojnie poroz-
mawiać z producentami i wystawcami, a także w pierw-
szej kolejności obejrzeć, podotykać i szybko przetesto-
wać różne ciekawe, nowe produkty.

Z rzeczy, które najbardziej spodobały mi się na tar-
gach, muszę wymienić bardzo fajny breloczek do kluczy 
Philipsa, który możemy przy pomocy specjalnego opro-
gramowania „zintegrować” z iPhone’em lub  iPadem. 
Będzie piszczał, gdy nie będzie „w zasięgu” z naszym 
iUrządzeniem.

Świetnie działają pokrowce LifeProof, dzięki któ-
rym będziemy bez obaw mogli poczytać w wannie (cie-
kawostka – wersja dla iPada nie ma żadnej warstwy 
ochronnej na ekranie...i działa).

Choć nowe produkty Apple są już tuż „za rogiem”, 
to duzi producenci nie chwalili się, że są już na to gotowi. 
Wprawdzie prezentowane były np. nowe stacje dokujące 
z głośnikami Philipsa, ale były ze starym dock connecto-
rem. Nasze wprawne oczy od razu wypatrzyły, że koń-
cówki są...wymienialne, także nie będzie „ problemu”, 
aby szybko je dostosować.

Jako pierwsi w Polsce zrobiliśmy zdjęcie najnowszym 
aparatem Samsung Galaxy Camera i wrzuciliśmy bez-
pośrednio z niego zdjęcia na Instagram!

Z rzeczy pozamakowych, chyba największe wraże-
nie zrobiły na mnie roboty Ecovac s, które same myją 
okna.

Produktów było mnóstwo. Nie sposób było obejść 
całe targi w dwa dni, ale to co chcieliśmy to zobaczy-
liśmy. Jeśli macie czas i ochotę to szczerze polecam 
 wycieczkę w przyszłym roku. «
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Tym razem nie przygotowałem listy czterdziestu rzeczy, 
które mogłyby być zmianami na lepsze, tak jak to zrobi-
łem przed premierą iPhone’a 4 czy 4S i żadne z moich ży-
czeń się nie spełniło.

Jedną z najlepszych rzeczy (wynikającą z różnic w moim 
użytkowaniu telefonu) jest panoramiczny tryb robienia 
zdjęć, ale jestem pewien, że to tak naprawdę część iOS 6 i bę-
dzie również działało na iPhone’ach 4/4S,. Jeśli nie, to mogę 
powiedzieć jedynie: „typowe”. Teraz używam aplikacji Pho-
tosynth na moim iPhone’ie. Moja lista tym razem nie byłaby 
tak wyjątkowa, jak miało to miejsce z z iPhone’em 4, bo od 
tamtej chwili minęło trochę czasu. Byłoby więcej rzeczy, któ-
re lubię na innych platformach i u innych producentów, ale 
w ostatecznym rozrachunku, nie ma to większego znaczenia.

Podoba mi się LTE, ale zastanawiam się, dlaczego Apple 
spóźniło się z nim o 2 lata? Początkowo znalazłem miej-
sca, gdzie LTE działało świetnie i rozpoznawało dyktowa-
ne polecenia (na telefonach z systemem Android) o wiele 
szybciej. Ale porównując moje telefony z LTE i Androidem 
oraz iPhone 3G + zauważyłem, że nie ma specjalnej różnicy 
w szybkości. Oczywiście, na telefonach z Androidem nie za-
uważysz większości aktualizacji, zanim automatycznie nie 
załadują się w tle. Jeśli jednak robię aktualizacje ręcznie, to 
po LTE pobierają się bardzo szybko. Ale rzadko aktualizuję 
aplikacje  bezpośrednio na moich iPhone’ach 3G+. Zazwy-
czaj staram się najpierw pobierać aktualizacje przez  iTunes 
na komputerze i ani mnie to nie odrzuca, ani nie  odstrasza, 

This time I didn’t make a list of 40 things I thought wo-
uld be good (in advance). I did that before the iPhone 4 
or 4S and not one of my wishes came through.

One of the best things (differences in my phone 
usage) is the panorama photo mode, but this is really 
part of iOS 6, I’m sure, and should work on iPhone 4’s. 
If not, all I can say is „typical.” Right now I use photo-
synth app on my iPhone. My list this time would not 
have been as unique as with the iPhone 4, as time has 
passed. It would have been more things that I like on 
other platforms and brands, but nothing really matters 
totally in the end.

I like the LTE but why is Apple 2 years late? At first 
I found places where LTE really shone, like detecting 
what you say (on Android phones) much faster. But 
with my LTE Android phones and my 3G+ iPhone, I have 
come to notice no real difference in speed of what I do. 
Of course, with Android, you don’t notice the upda-
tes since most of them occur invisibly in the backgro-
und. When I do manual updates, they move very fast 
over LTE. But I rarely do an app update over 3G+ on 
my iPhone. I tend to get the updates on iTunes on my 
computer first. And I really am not put off by, and re-
ally don’t notice, a major impediment with 3G+. So LTE 
is good but not essential. In Turkey I got 42 mbps down 
over the Turkcell 3G. It ’s a bigger marketing ploy now 
than anything else.

iPhone 5 
Steve’a Wozniaka
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If the iPhone has true worldwide LTE, that is even 
better. For example, I have a Verizon „world” mifi (eve-
ry country) that has U.S. LTE (Verizon’s) but only 3G el-
sewhere (GSM). I could have bought the slightly larger 
„world” mifi at Verizon that had LTE everywhere, but 
I didn’t deem it that important yet.

What I’m really wondering is if the iPhone 5 at Ve-
rizon will be a „world” phone with the right plan, like 
the iPhone 4S is. That is very important to me. Verizon 
is a better network in the U.S. and their international 
data plan covers every country (well, 200 countries). 
AT&T has no international data plan covering places 
like Russia and South Africa. Only 54 countries are co-
vered by AT&T’s plan. Next, assuming that the iPhone 
5 at Verizon is a world model, does the LTE work eve-
rywhere? I’m hopeful and rate it as a good thing if this 
is the case.

I like the better battery life. Apple has taken the in-
itiative with their own chip design and that lets them 
make products with better specs than the competition. 
Apple fits a lot in a smaller package where it ’s not as 
easy to add things like a larger battery.

I don’t buy that Apple has some new technology for 
better colors in photos. They just made up for a defi-
ciency in the iPhone 4. Many friends comment on the 
Android phone photos (Galaxy S III, Galaxy  Nexus, 
Droid RAZR) being better and brighter, but that might 
just be the phone display and not the photos themse-
lves. I haven’t complained about iPhone photos. But 
watching videos later, on my computer, the iPhone 

ones lack something. And as to display 
quality, live TV always looks better 
on my Android phones. In the end, 
it doesn’t really matter much to 
me but it ’s a case of a manufac-
turer trying to get you to thing 
that they are innovating when 
the innovation really is a fix of 
a problems.

I’m very glad to see the 
3 microphones but will have 
to judge them in practice. 
Over and over when the-
re is some background 
noise, like in my mo-
ving car, SIRI doesn’t 
understand my words 
whereas my Android 
does. I hate it every 
time I have to re-
sort to my Andro-
id for some sim-
ple question. But 

ani nie jest żadną poważną przeszkodą. Więc LTE jest do-
bre, ale nie jest niezbędne. W Turcji mam 42 Mbps pręd-
kości pobierania w 3G Turkcell. LTE jest teraz bardziej mar-
ketingowym chwytem, niż czymkolwiek innym.

Jeśli iPhone ma prawdziwe, międzynarodowe LTE, to na-
wet lepiej. Na przykład, mam Verizon MiFi „Świat” (w każ-
dym kraju), która ma amerykańskie LTE (Verizon), ale gdzie 
indziej tylko 3G (GSM). Mógłbym kupić nieco większą wer-
sję MiFi „Świat” w Verizon, który gwarantuje LTE wszę-
dzie, ale jak na razie nie uważam tego za istotną wartość.

Tak naprawdę, zastanawiam się, czy iPhone 5 w Veri-
zon będzie „światowym” telefonem z właściwym planem, 
jak to jest w przypadku iPhone 4S. To jest dla mnie bardzo 
ważne. Verizon jest najlepszą siecią w USA i ich między-
narodowy roaming danych obejmuje wszystkie kraje (do-
brze, 200 krajów). AT & T nie ma międzynarodowych pla-
nów roamigu danych, obejmujących kraje, takie jak Rosja 
i RPA. Jedynie 54 kraje są objęte planem AT & T. Następ-
nie, przy założeniu, że iPhone 5 w Verizon jest modelem 
„światowym”, czy zatem LTE będzie działało wszędzie? Je-
stem pełen nadziei i uważam to za dobrą rzecz, jeśli rze-
czywiście tak będzie.

Podoba mi się lepsza wydajność baterii. Firma Apple 
podjęła inicjatywę stworzenia własnego chipa, co pozwala 
im prezentować produkty o lepszej specyfikacji, niż kon-
kurencja. Apple jest w stanie zmieścić dużo więcej dużo 
w mniejszym opakowaniu, gdy nie jest to wcale takie pro-
ste, by upakować w nim takie rzeczy jak większa bateria.

Nie kupuję informacji, że Apple ma jakąś nową tech-
nologię poprawiającą kolorystykę zdjęć. Oni po prostu 
kompensują braki w iPhone’ie 4. Wielu przyjaciół komen-
towało zdjęcia wykonane telefonami z Androidem 
(Galaxy S II, Galaxy Nexus, Droid, RAZR), określa-
jąc je jako lepsze i jaśniejsze, ale to może być tylko 
kwestia wyświetlacza telefonu, a nie samych zdjęć. 
Ja sam nie narzekałem na jakość zdjęć w iPhone’ie 
4. Jednak gdy oglądałem na komputerze filmy krę-
cone iPhone’em, to czegoś w nich brakowało. Zaś je-
śli chodzi o jakość transmisji telewizyjnych na żywo, 
to zawsze wyglądały lepiej na moich telefonach z An-
droidem. W końcu, tak naprawdę, nie ma to dla mnie 
większego znaczenia. W tym przypadku chodzi wyłącz-
nie o producenta, próbującego przekonać nas do innowa-
cyjności rozwiązania, będącego tak naprawdę tylko napra-
wianiem uprzednio zaistniałych błędów

Jestem bardzo zadowolony widząc trzy mikrofony, ale 
będę musiał ocenić je jeszcze w praktyce. Cały czas, gdy 
w tle pojawia się hałas, jak w moim jadącym samochodzie, 
Siri nie rozumie poleceń, natomiast Android nie ma z tym 
problemu. Nienawidzę tego za każdym razem, gdy muszę 
uciekać się do mojego Androida w celu zadania jakiegoś 
prostego pytania. Od czasu telefonu Nexus One (którego 
testowałem w porównaniu do iPhone’a) z funkcją redukcji 
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since the Nexus One (which I tested in  comparison to 
the iPhone of the time) the noise cancellation and vo-
ice  recognition has been more solid on my Android 
phones. It may be that Google has better algorithms to 
guess your words, just as they do in  Google  searches, 
based on common usage of words in their data base.

The thinner size is good. I like that a lot, I’m sure. 
I would hold my Garmin navigation system and won-
der why the iPhone 4 wasn’t that thin. And the Droid 
RAZR is a delight to hold due to it ’s thinness (thinner 
than the new iPhone 5) and light weight.

The extra screen space is valuable but I’m won-
dering if it might not have been better for Apple to 
expand horizontally too, keeping the same aspect ra-
tio. That would seem to fit apps running on both the 
iPhone 4 and iPhone 5. I prefer the screen sizes of my 
other smartphones. I really do. I even like the Gala-
xy Note size. And the Samsung S III has greater reso-
lution (number of pixels) and the forthcoming Lumia 
920 has greater resolution. I will certainly be com-
paring the 920 photos to those of the iPhone 5 when 
I have them.

The new iphone connector does one great human 
thing. You can’t plug it in backwards. This is as great 
as the magsafe power connectors. It saves a human 
from having to cater to the technology. This is a huge 
win in my mind. it ’s Apple doing what Apple does best. 
My other thought is that if every pin is digital, proto-
cols could have been developed that carry everything 
on one line, needing only 4 pins total (power and data 
in/out) and a microUSB could have been used. The 
30pin adapter could have had some active circuitry 
to provide all the older expected digital signals. It ’s 
the sort of work you do to make things nicer. But I’ll 
take the new nonpolarized connector over a micro-
USB any day. I plug in my devices too many places 
with cables and half the time I get it wrong. I gave up 
on docks after Apple kept changing things and they 
wouldn’t work with older docks and I gave up buying 
new ones or looking for solutions. Sorry. I do use do-
cks to some extent (car, bedroom) for Android devi-
ces and that’s the only time the connector faces the 
right way for certain.

I don’t know about color yet. I’m thinking of swit-
ching back to black.

Sorry, but I don’t really have a huge list of plusses 
or minuses. It ’s more the next iPhone and I have to 
get it.

best,
Steve Wozniak

szumów, rozpoznawanie głosu było lepsze na telefonach 
z systemem Android. Być może, Google ma lepsze algoryt-
my rozpoznające słowa, podobnie jak w przypadku wyni-
ków wyszukiwania w Google, na podstawie powszechne-
go użycia słów w ich bazach danych.

Kolejnym dobrym punktem jest mniejsza grubość te-
lefonu. Z pewnością bardzo mi się to podoba. Trzyma-
jąc w ręku nawigację Garmina zastanawiałem się, dlacze-
go iPhone 4 nie jest taki cienki. Podobnie Droid RAZR jest 
rozkoszą trzymania w dłoni, ze względu na rozmiar (jest 
cieńszy, niż nowy iPhone 5) i niewielką wagę.

Dodatkowa przestrzeń ekranu jest cenna, ale zastana-
wiam się czy, nie byłoby lepiej dla Apple, gdyby rozszerzyć 
ekran również w poziomie, zachowując proporcje. Wydaje 
się to lepszym rozwiązaniem dla aplikacji działających za-
równo na iPhone’ie 4, jak i na iPhone’ie 5. Wolę rozmiary 
ekranów innych moich smartfonów. Naprawdę wolę. Na-
wet rozmiar nowego Galaxy Note. Samsung S III ma więk-
szą rozdzielczość (liczba pikseli), podobnie jak nadchodzą-
ca Lumia 920. Na pewno porównam jakość zdjęć z obu tych 
telefonów i iPhone’a 5, gdy tylko znajdą się w moich rękach.

Nowy connector w iPnone’ie jest wielkim udogodnie-
niem dla ludzkości. Po prostu nie można go podłączyć 
odwrotnie. Jest to rzecz tak wielka jak wtyczka MagSafe. 
Oszczędza ludziom konieczności dostosowania się do tech-
nologii. Moim zdaniem, to wielka wygrana. To firma Ap-
ple robiąca to, co Apple robi najlepiej. Kolejną myślą, któ-
ra przychodzi mi do głowy jest to, że jeśli każdy pin jest 
cyfrowy, można by stworzyć protokoły, które wykonują 
wszystko na jednej linii, potrzebują tylko czterech pinów 
każdorazowo (zasilanie i dane in / out) i można by wykorzy-
stać mikroUSB. 30pinowy adapter może mieć aktywne 
obwody do obsłużenia wszystkich starszych sygnałów cy-
frowych. To taki rodzaj ukłonu, który ułatwia użytkowanie. 
Ale przyjmę nowe, niespolaryzowane złącze zamiast mi-
croUSB bez wahania. Podłączam swoje urządzenia w zbyt 
wielu miejscach przy pomocy kabli i bardzo często robię to 
odwrotnie. Zrezygnowałem z kupowania Docków od cza-
su, gdy Apple zaczęło wprowadzać zmiany sprawiające, że 
przestały one działać ze starszymi modelami. Przepraszam. 
Do pewnego stopnia używam Docków (w samochodzie/sy-
pialni) w przypadku urządzeń z Androidem i to jedyna sy-
tuacja, gdy złącze znajduje się w prawidłowym położeniu.

Jeszcze nie wiem, jaki kolor iPhone’a wybiorę. Myślę 
o powrocie do koloru czarnego.

Przepraszam, ale tym razem nie mam olbrzymiej listy 
plusów i minusów. To bardziej kolejny, następny iPhone 
i muszę go mieć.

Najlepszego!
Steve Wozniak
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Gdy dojeżdżam kolejką podmiejską do Barcelony, szlag 
mnie trafia ilekroć dostrzegam szerzącą się miejscową 
plagę… czyli wszelkiej maści i ilości śpiewaków, którzy 
do pociągu wchodzą z podręcznym zestawem do kara-
oke. Zestaw składa się ze wzmacniacza, głośnika potęż-
nych rozmiarów oraz źródła muzyki (np. iPoda). Wejście 
do wagonu następuje z przyczajki, a proces ujawnienia 
zamiarów rozpoczyna się zaraz po ruszeniu pociągu.

 » Pociągowe granie

Drzwi się zamykają. Pociąg gwałtownie nabiera pręd-
kości i rozpoczyna się akt dręczenia pasażerów bra-
kiem umiejętności wokalnych. Dysponowanie elektroni-
ką i podkładem muzycznym nie czyni z nikogo artysty. 
Grajkowie chyba jednak o tym nie wiedzą. Hiszpania nie 
jest wylęgarnią doskonałych wokalistów i – jak każdy 
zresztą kraj – charakteryzuje się przeciętną stałą świa-
tową w tym względzie. Dobry wokalista to raczej mały 
odsetek w każdym kraju. Ale kolejkę podmiejską i prze-
woźny sprzęt grajkowie traktują chyba jako wyzwanie. 
A podróżnych jako zwierzynę łowną.

Pociągowe granie – jak się przekonałem – jest strasz-
nie dokuczliwe nie tylko dla mnie, ale również dla więk-
szości współpasażerów. Osobiście korzystam ze swojej 
muzyki w iPadzie lub Iphonie. Pociągowi soliści sku-
tecznie mi ją zagłuszają. Tak jak pozostali pasażerowie 
nie tylko słucham, ale i czytam. A taki śpiewak żyć nie 
daje i jeszcze domaga się pieniędzy za swój, pożal się 
Boże, występ.

Domyślam się, że grajkowanie w wagonach chyba nie 
jest procederem legalnym… Grajkowie bowiem ukrywa-
ją swój sprzęt jak tylko wagoniki zatrzymują się na pa-
radach lub estacio. Pewnie w obawie o ichniejszy SOK, 
ale jak dotychczas nie zauważyłem, aby ktoś ich przego-
nił. Chyba wszelkie służby przymykają oko na ten pro-
ceder póki nie ma ekscesów.

W ubiegłym roku, kilkukrotnie, spotkałem ładnie śpie-
wającego Cygana w świeżo wypranej koszuli, któremu 
nie omieszkałem wrzucić do kubka paru centów. Z ręką 
na sercu przyznaję – zasługiwał na to. A teraz granie 

SłAwOmIr DurASIEwICz

WSPoMnienia z Wakacji, 
CzyLI pICASSO SIę w gRObIE pRzEwRACA

przejęła niższa liga. I ani ładnie, ani świeżo. Oczywiście 
jest głośniej i bezczelniej. Tubylcy chylą uszy po sobie 
i rzadko który „daje na tacę”, ale wobec turystów graj-
kowie potrafią być natarczywi i bezczelni.

No i któregoś dnia byłem świadkiem takiego oto wy-
darzenia. Wsiadł grajek i zaczął się produkować. Zapodał 
jakiś „światowy” przebój, który mnie osobiście trudno 
jest zaakceptować nawet w oryginale. Koleś, oczywiście 
w najlepsze, śpiewał do muzyki z talerzyka preferując 
„własny styl i aranżację”, gdy nagle podniosło się dwóch 
Włochów w średnim wieku i do „światowego” przebo-
ju odpieprzyli własnej wersji taniec tresowanych małp 
z elementami “moon walk”, usuwając w cień śpiewaka 
i zbierając zasłużony aplauz. Taniec był przezabawny, 
wart każdych pieniędzy. Oczywiście nie omieszkali ze-
brać do kapelusza, ale myliłby się ten, kto by pomyślał, 
że podzielą się z grajkiem. Nie, pieniężne datki skrzęt-
nie schowali do własnych kieszeni, a śpiewak, jak nie-
pyszny, wysiadł na najbliższej stacji. No i może w tym 
jest metoda.

Owi Włosi, zdając sobie sprawę z tego czy też nie, 
wzięli sprawę w swoje ręce. Zrobili to z pomysłem, in-
teligentnie i na wesoło.

 » Weź sprawy w swoje ręce

Skoro jestem przy braniu sprawy w swoje ręce, mu-
szę zauważyć, że niezwykle rzadko mamy do czynienia 
z aplikacją tak precyzyjną, co do której nie mielibyśmy 
żadnych zastrzeżeń. Takiemu Office’owi, Panie świeć nad 
jego kodem źródłowym, mimo że nie applowy, składam 
wszelkie uszanowania jako wyjątkowi od tej obserwacji. 
Bo tu nie ma się do czego przyczepić.

Jeżeli ktokolwiek zamierza napisać list, pismo urzę-
dowe, dysertację, felieton czy cokolwiek – nie powin-
no mu niczego brakować. Rozmiar papieru, margines, 
czcionka – czego dusza zapragnie.

Chciałoby się napisać, że program istnieje już tak 
długo, że jego twórcom udało się chyba spełnić wszel-
kie oczekiwania użytkowników – pełne dopasowanie 
do wszelakich potrzeb pisarskich. Ale byłaby to  wielka 
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przesada. Taki złośliwiec, jak autor niniejszego felie-
tonu, może z ręką na sercu i bez żadnej owijki stwier-
dzić, że World i Excel będący integralną częścią owego 
pakietu biurowego, od samego początku, od pierw-
szych chwil swojego istnienia, były najbardziej profe-
sjonalnymi aplikacjami w historii wszelkich programów 
komputerowych.

Tfu, tfu, co ja mówię? Ja, gromiący wszystko, co win-
dowsowe raptem kadzę? Tak, aplikacja jest tego warta.

W obliczu Office’a, moja złośliwość zamiera i mam 
potrzebę przyznania twórcom laurów doskonałości za 
jakość, funkcjonalność, użyteczność i – co najważniejsze 
– za intuicyjność. Tak, składniki Office’a są jak ciastecz-
ka od Bliklego… świeżutkie, pyszne, powiedziałbym do-
pasowane pod kubki smakowe. Kupujesz i wiesz, że do-
brze wydałeś pieniądze. Istnieje wszakże jeden istotny 
szczegół – ale o tym za chwilę, bo-
wiem muszę w tym miejscu wyra-
zić tęsknotę za Office’ową wersją na 
iPada, a właściwie za jej brakiem.

Bardzo tu jej brakuje. No cóż, 
jak nie ma sznurowadeł, to kierpce 
czym innym. Póki co, każdy kombi-
nuje jak może i zmniejsza tym sa-
mym przestrzeń dla iPadowego Of-
fice’a. Ale to już nie moje pieniądze.

No, a teraz ten szczegół – pro-
gram, nawet najlepszy, należy so-
bie przystosować, customizować 
czy jak mu tam. I tylko Ty chło-
paczku albo Ty dziewczynko wiesz, 
czego chcesz – czyli zrobisz to naj-
lepiej sam. Za ciebie nikt niczego 
nie zrobi. A jeżeli zrobi, to i tak bę-
dziesz musiał to poprawić. Rzecz 
polega na tym, że program ma być 
 INSTANT, czyli siadasz i robisz. To 
jest Twój wkład w aplikację.

Kombinerki są proste w obsłu-
dze. Every body Kombinerki.

Jakakolwiek by nie była aplika-
cja i na cokolwiek, jeżeli pozosta-
wia przestrzeń do customizowania 
– należy ją wykorzystać w swoim 
własnym, dobrze pojętym interesie. 
Customizacja to podstawa. Zasada 
„wziąć sprawę w swoje ręce” obo-
wiązuje wszędzie i w każdej aplika-
cji. Liczenie na mannę raczej nie ma 
sensu. Zawsze trzeba sobie coś do-
pasować do siebie.

Co prawda, jest pewna grupa wszystkowiedzących 
administratorów, która ma zdanie odrębne i blokuje 
wszelkie takie możliwości osobistej ingerencji w służ-
bowych kompach. I nie ma na nich siły. Ale, myślę, że 
w końcu znajdzie się zapewne takich dwóch, którzy od-
pieprzą taniec tresowanych małp i coś zmienią.

Jest wszakże cała masa programów, która nie tylko 
wymaga osobistego przystosowania, ale wręcz przere-
gulowania sytemu.

Z aplikacją na komputer można coś zdziałać. Popy-
tać i zmienić ustawienia, wspomóc terminalem. Cza-
sami należy coś doinstalować albo zaczekać na kolej-
ny updating.

Z aplikacjami do innych iUrządzeń już tak nie ma. 
Bierzemy je z całym dobrodziejstwem inwentarza. Pal 
diabli jeśli darmowa. Nie pasuje to „paszła”, jak to moja 
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babcia mówiła, „w kiebieniu babuszki”. Cokolwiek mia-
łoby to znaczyć pod warunkiem, że do diabła.

Ale, jeżeli już zapłaciliśmy, to bywa problem. Zaczy-
na się więc wyczekiwanie na nową wersję.

 » Kolejny update i…?

Z tą nową, długo wyczekiwaną, też może nie być tak 
cukierkowo. Czasami update przynosi nie tylko roz-
czarowanie ale i coś czego byśmy sobie nie życzyli. Na 
przykład dodatkowe reklamy i rozwiązania, których 
nie można wyłączyć ani się pozbyć – bez pozbycia się 
aplikacji.

Albo trochę inaczej, taki SoudHound. Dostałem, go 
w prezencie noworocznym, za darmo. Parę miesięcy 
przynosił radość moim uszom. Bardzo się do niego 
przyzwyczaiłem. A potem go po prostu schrzanili. Ro-
zumiem, że aplikacja jest darmowa albo tania i należy 
coś skomercjalizować aby przyniosła dodatkowe zyski. 
Po cholerę jednak te wyrzuty na portale społecznościo-
we? No, powiedzmy, że tę opcję można wyłączyć, ale już 
reklamy utworów, przez które należy przebrnąć, aby 
skorzystać z rozpoznanych wcześniej utworów i pozo-
stawionych w historii? Szlag człowieka trafia.

W tym miejscu wolałbym nie wspominać o wszelkiej 
maści programach nawigacyjnych do samochodu. Ale 
nie da się. One – te programy – już tak mają, że kolejny 
update jest kolejnym utrapieniem.

Jeden taki GPS, który mnie wyprowadził na ma-
nowce opisywałem w ubiegłym roku. Wyszedł upgra-
de... i nic się nie zmieniło. Jak wyprowadzał tak wypro-
wadza. Dodatkowo, tffurcy wprowadzili denerwujące 
ulepszenie, z którym poradziłem sobie dopiero po nie-
wczasie i przez przypadek. Nowa wersja oferuje bo-
wiem bardzo cichutkie komunikaty głosowe. Każdy 
użytkownik jednak wie, że owe komunikaty są nie mniej 
ważne od wizualizacji. Na nic zdały się różne kombina-
cje. Dopiero przez przypadek okazało się, że firmowo 
włączona jest opcja „Dźwięk (Tło)”, którą należy wy-
łączyć. Po co jest ta opcja – cholera wie, ale skutecz-
nie denerwuje.

Albo to. Jest już stałą praktyką, że jedziesz sobie, skąd 
inąd, znaną drogą a tu nagle Krystyna z Gazowni albo 
jakiś Chłop z Konototop, czyli głos z puszki, karze ci zje-
chać w jakąś boczną, by za parę kilometrów skierować 
cię z powrotem na tę właściwą. O co chodzi? Ktoś	czer-
pie	zyski	z	przejazdu	koło	swojego	biznesu?

A przecież miało być tak pięknie. Wsiadasz, włą-
czasz, ustalasz, zapuszczasz, jedziesz i dojeżdżasz. 

Ale uwaga, z tym dojechaniem może nie być tak pro-
sto. Dojechać, to kiedyś tam na pewno dojedziesz, 
ale to nie znaczy, że najkrótszą drogą. Generalnie, 
jadąc na GPS należy zachować „rewolucyjną czuj-
ność”, bo skutki bezmyślnego podróżowania mogą 
być nieoczekiwane.

Coraz częściej czytam, że alternatywą dla progra-
mów GPSowych ma być aplikacja Mapy Google. Ofe-
ruje ona, jak wszyscy wiemy, trasy autobusowe, samo-
chodowe i piesze, więc coraz częściej skłaniamy się do 
używania tej aplikacji.

Parę razy używałem jej w kraju i rzeczywiście, po-
twierdzam, ma to sens w odniesieniu do miasta, szcze-
gólnie gdy poszukujemy specyficznego punktu. Trochę 
idiotycznie wygląda docieranie do celu z iPadem w ręku, 
ale co tam. Za chwilę będą tak robili wszyscy.

Postanowiłem z tego rozwiązania skorzystać w Bar-
celonie. Przewodnik Berlitz’a App ToGo nie oferował 
bowiem możliwości doprowadzenia mnie do Muzeum 
Picassa – nie wykreślał trasy. W ubiegłym roku zresztą 
również korzystałem z Map Google, gdy poszukiwałem 
Gran Teatre del Liceu. Dotarłem szybko i bez proble-
mów. Tegoroczny przypadek dojścia do Muzeum  Picassa 
zapamiętam jednak na długo.

 » iPadowe Map Google, zamiast 
do Muzeum Picassa, doprowadziło mnie 
do... sklepu z podróbkami dzieł tego 
mistrza.

W sumie od sklepu do Muzeum nie było aż tak daleko. 
Koniec języka za przewodnika i hajda. Ale chyba nie oto 
chodzi. Nie wygląda to na drwinę programistów albo na 
przypadkową pomyłkę.

Jakby nie było, korzenie ACTA wyrastają z amerykań-
skiej ziemi. Apple, Windows, Google mają interes w chro-
nieniu własnego biznesu. Więc co? Jak to się stało? Jak 
Pan Sklepikarz to sobie załatwił? Chyba jest czego się 
wstydzić. I w tym miejscu przypomina mi się szmonces 
jak to Żydzi namawiali Papieża, aby w pacierzu frazę 
„chleba naszego powszedniego” zastąpił „macą”. Ofe-
rowali podobno trzysta milionów dolarów. Papież oczy-
wiście się nie zgodził.

Żydzi po wyjściu z Audiencji Generalnej zastanawia-
li się; „ile ci piekarze musieli dać w łapę?

Czyli co, chciało się ACTA? Chciałoby się bezkompro-
misowo? Chciałoby się uczciwie? A tu na wszystko jest 
sposób.

Tylko Picasso w grobie się przewraca. «
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Od razu powiem, że nie czytałam polskojęzycznej  wersji 
książki – wystarczyło mi przekartkowanie owej. Czym 
prędzej przerzuciłam się na wersję anglojęzyczną, bo 
co tu kryć, mimo że kiczowata, jest o niebo lepsza od 
polskiego tłumaczenia. Zaraz też pobiegłam zobaczyć, 
kto wydał ten chłam i odetchnęłam z ulgą. Żadne zna-
czące wydawnictwo. Uff. Znaczy się, nie wszystko jesz-
cze zeszło na psy. Od dawien dawna wiadomo, że po 
polsku o seksie można pisać na trzy sposoby: roman-
tycznie (w domyśle), medycznie i wulgarnie. Słynna jest 
już anegdotka, pochodząca z wydawnictwa, gdzie tłu-
maczono Harlekiny. Redaktor nakazał tam, by wszyst-
kie kilkustronnicowe opisy „akcji” zastępować jednym, 
lapidarnym zdaniem: „I zabrał ją na wyżyny rozkoszy”. 
W „Pięćdziesięciu twarzach Greya” zabierał ją do znu-
dzenia. W zasadzie, niewiele zostałoby z książki, gdyby 
redakcja poszła po rozum do głowy.

Przez dwa tygodnie, od chwili, gdy odłożyłam na wirtu-
alną półkę ostatni tom trylogii, zatruwałam życie wszyst-
kim dookoła „przeżywając” uniesienia związane z lektu-
rą. Jeśli oglądacie czasem bajki dla dzieci, to zapewne 
widzieliście „Pingwiny z Madagaskaru”. Jest tam pingwi-
nek, który wszystko kwituje wielce obrazowym prych-
nięciem i głowowstrząśnięciem połączonym z opluwa-
niem. Dokładnie tak „przeżywałam”! Postronni widzowie 
musieli uznać, że coś jest ze mną nie tak. Wariatka, jak 
nic. Uwierzcie mi jednak – trudno było się powstrzymać!

 » Rewolucja odwołana

Oczywiście rozumiem, że Stephenie Meyer, było nie 
było – mormonka, wysłała czytelniczki na ostrą 
 dietę.  Twilightowy wampirek błyszczy się zalotnie, ale 

PięćdzieSiąt tWarzy 
greya

z  charakteru przypomina raczej młodego Wertera. Jego 
partnerka (umownie zwana „wzdychającą – oczami prze-
wracającą”), wygląda przy nim jak niemoralne, narzuca-
jące się stworzenie, które nie dość, że namawia go do 
pozbawienia jej duszy, to jeszcze pcha się na kolana i do-
maga seksu. A werterowski, diamentowy król wciąż od-
mawia. Wszystkiego. I gryzienia i seksu. Nic więc dziw-
nego, że spragnione czytelniczki zaczęły pisać własne 
historie, których motywem przewodnim było: „Co by było 
gdyby on przestał przeżywać werterowskie cierpienia 
i wziął się do rzeczy?”. Równowaga musi być! Jedną z ta-
kich historii był „Master of the Universe”, napisany przez 
fankę ukrywającą się pod pseudonimem Snowqueens 
Icedragon. Żeby uczynić długą historię krótką, ktoś za-
uważył, ktoś postanowił wydać i oto pojawiła się na rynku 
pierwsza książka z serii, która podobno przyczyniła się do 
rewolucji seksualnej i zmieniła życie kobiet. W Ameryce.

W trakcie lektury, raz po raz ogarniało mnie przera-
żenie, związane z ową „rewolucją”. Bo niby jak to ma 
być? Teraz, zamiast iPhone’a czy iPada, na urodziny 
mamy zażyczyć sobie pejcza? Kajdanek? Smyczy i obro-
ży? Po odłożeniu ostatniego tomu, ponownie odetchnę-
łam z ulgą. Rewolucja odwołana. Z kobietami wszystko 
w porządku. Jedną panią należałoby wysłać do psychia-
try, jednego wydawcę porządnie wybiczować (może dyby 
na rynku wrócą do łask?), paru redaktorom cofnąć  czeki 
z wypłatą. Poza tym, wszystko OK.

 » Umiejętność omijania

„Ok?!” – zapytacie? No jasne, że tak! Możecie być pewni, 
że pań nie interesuje, co on jej tam robił. No może jedna, 
czy dwie sceny, z ciekawości. Nikt bowiem nie posiada 

mam gdzieś pięć, czy nawet trzydzieści milionów sprzedanych egzemplarzy. 
Nie jestem ani zaściankowa, ani pruderyjna. Nie wzrusza mnie, że ktoś pisze 
o seksie, czy nawet ostrym seksie – w końcu wszystko jest dla ludzi. Ale  takiego 
kiczu jeszcze w życiu nie czytałam!

kINGA OCHENDOwSkA
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bardziej rozwiniętej umiejętności wybiórczego  czytania, 
niż kobiety. Z resztą, macie takie przykłady również w ży-
ciu! Ile razy, słysząc smutną historię związku zastana-
wiacie się, dlaczego ona jeszcze od niego nie odeszła? 
Otóż właśnie z powodu owej rozwiniętej umiejętności 
omijania myślą stosownych fragmentów. Nie żebyśmy 
zaraz miały to wrodzone – otrzymujemy dobrą szkołę, 
od najmłodszych lat. Wystarczy wspomnieć te wszystkie 
romantyczne bajki, którymi nas karmią. Dobra skromna 
miła księżniczka, którą w życiu spotyka samo zło – ma 
niedobrą macochę, złe siostry, albo uwziął się na nią 
okrutny czarodziej. Bez słowa skargi znosi wszelkie ży-
ciowe przeciwności, z pokorą chyli głowę i w nagrodę, 
na sam koniec bajki, dostaje księcia, który postanowił 
wybrać sobie życiową partnerkę na podstawie… rozmia-
ru noszonego przez nią obuwia. Happy End!

Niektóre historie sprzedają się zawsze i jeśli chcecie 
tanim kosztem, rezygnując z artyzmu, wyprodukować 
bestseller, wybierzcie ponadczasową fabułę. Wiedział 
o tym Cameron, kręcąc swoją błękitną historię podbo-
ju Ameryki, wiedzieli twórcy „Pretty Woman” i „Maid 
in Manhattan”. Nie ma co rozwodzić się nad marketin-
giem i sposobami sprzedaży. Są produkty, które sprze-
dają się same i do nich należy również historia o  ubogiej 
dziewczynce, księciu i przeciwnościach, które stoją na 
drodze ich miłości.

Tu jest nie inaczej – jest biedna dziewczyna, jest książę 
z mroczną stroną, jest poświęcenie i na końcu, oczekiwa-
ne przez każdą kobietę szczęśliwe zakończenie. Im więk-
sze i bardziej obrzydliwe przeciwności, tym  potężniejsze 
zwycięstwo kobiecego poświęcenia na  końcu. Bądźmy 
poważni – żadna kobieta w realnym świecie nie chciałaby 
zostać prywatną lodówką jakiegoś wampira. Nawet błysz-
czącego. Żadna kobieta nie chciałaby przeżywać tego, co 
przeżywa bohaterka „50 twarzy Greya”. Zwłaszcza, że 
z biegiem czasu, opisy przypominają do złudzenia stosu-
nek uzależnienia od oprawcy w przemocy domowej. Bo-
haterka zadaje sobie irracjonalne pytania, czy przypad-
kiem go nie zdenerwowała i nie czeka ją za to wymyślna 
kara. Na przykład przewracając oczami. Albo odmawia-
jąc śniadania. Albo spotykając się z przyjaciółmi. Każda 
z tych sytuacji jest zakończona potencjalnym ukaraniem.

Kobiety czytają więc wybiórczo, pomiędzy scenami, 
które tak naprawdę mogłyby być zastąpione dowolnym 
złem tego świata. Mógłby ją bić, pić, kraść samochody 
albo chodzić na panienki. Jak więc mówiłam, rewolu-
cja seksualna zostaje odwołana. Ale odwołując rewo-
lucję stajemy oko w oko z zupełnie innym problemem. 
Albo nawet kilkoma problemami. Pierwszym z nich jest 
grafomania autorki. Tak to się kończy, gdy pod wpły-
wem chwilowej mody, wydawnictwa rzucają się na każ-
dy tekst, który jest, mniej lub więcej, „na temat”.
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 » Wielka miska rodzynków…

Jak już wspominałam, nie mam nic przeciwko pisarzom 
piszącym o seksie. To trudna sztuka, o czym wie każ-
dy autor, który kiedykolwiek przeczytał na głos napisa-
ną przez siebie scenę „sam na sam”. Trzeba mieć duże 
 wyczucie, żeby z intymnego teteatete nie zrobić infan-
tylnej komedii. Ważna jest nie tylko jakość, ale również 
ilość. To jak z wydłubywaniem rodzynek z ciasta. Takie 
podkradanie – jedna rodzynka tu, druga tam. E. L. Ja-
mes wygrzebała rodzynki ze sporej wielkości drożdżo-
wej baby, wsypała do miseczki, podsuwa czytelniczkom 
i zachęca: „Jedz!”. Małe, pokurczone, oblepione okru-
chami rodzynki. Cała miska. Widzicie to?

Dokładnie widać, że „fabuła” została niewprawnie 
dopisana wokół „scen”. Scena na trzy strony, pięć zdań 
tekstu, kolejna scena, pięć zdań tekstu. Po przeczyta-
niu dwóch scen zaczęłam błogosławić czytniki elektro-
niczne i możliwość szybkiego przewijania. Dzięki temu, 
książkę czyta się szybko, bardzo szybko.

Do tego autorka używa olbrzymiej ilości powtórzeń. 
Bohaterka ciągle „gada” do swojej podświadomości 
i wewnętrznej bogini, niezwykle infantylnego indywi-
duum. Czasem zdaje się, że zakleszczyliśmy się na ja-
kimś fragmencie i czytamy ciągle ten sam tekst. „Jeez!”, 
„Oh, my!”, „Jeez!”. Nawet „sceny” jakby wyszły spod tej 
samej formy, zmieniają się tylko okoliczności przyrody.

Bohaterowie opowieści są… trudno znaleźć odpo-
wiednie określenie, zwłaszcza, że użyłam już słów „in-
fantylny” i „naiwny”. W ich postępowaniu nie ma nic 
logicznego, a charakterystyka postaci zmienia się bez 
uzasadnienia. Żadnego umotywowania podejmowanych 
decyzji. Na szczęście, w kolejnych tomach któryś z re-
daktorów, a może nawet sam wydawca, zasugerował 
autorce, że więcej treści dobrze zrobi książce. I autorka 
posłuchała, umieszczając „sceny” mniej  nachalnie oraz 

dodając fabułę, którą już idzie jakoś czytać. Nie znaczy 
to, że jest dobrze – co to, to nie. Ale jest lepiej. Za to 
w ostatnim tomie, E.L James najwyraźniej się rozpuściła 
i tak dobrze się jej pisało, że wystukała ponad 400 stron. 
Na samym końcu zaś umieściła oderwane scenki z przy-
szłości bohaterów, co może świadczyć o tym, że mo-
gła pisać dalej, ale ktoś ją powstrzymał. Całe szczęście! 
Obecnie autorka pracuje nad romansem paranormal-
nym. Możecie już zacząć się bać!

 » Product placement?

Redaktorom cofamy wypłatę. Redaktor wydania jest od 
tego, żeby w książce nie pojawiały się kuriozalne, me-
rytoryczne skuchy. Poza nielogicznym, naiwnym roz-
wojem akcji, pojawiają się błędy wynikające z zupeł-
nej nieznajomości tematu. Prosty przykład: 22 letnia 
studentka nie posiada komputera (W USA?!?). Milioner 
funduje jej MacBooka Pro (na temat!). Stopień „spusz-
czania się” nad możliwościami komputera – pięć gwiaz-
dek. Najwyraźniej autorka odkryła Maki dopiero wtedy, 
gdy stała się sławną autorką pornograficznych opisów. 
W następnej kolejności, bohaterka obdarowana zosta-
je iPadem (Highend! Mocno podkreślone! Najlepszy!) 
oraz… komórką BlackBerry. BlackBerry musiało chyba 
zapłacić za product placement, bo nie widzę innego po-
wodu, dla którego inteligentny i „wszystkomogący” mi-
lioner miałby uznać taki właśnie zestaw za absolutnie 
najlepszy? (Takie same podejrzenia mam w stosunku do 
Amazona i British Museum.)

Następnym „zasłyszanym” przez autorkę hitem książ-
ki są samochody, o których wiedzę czerpała najwyraź-
niej z reklam telewizyjnych i broszurek w salonach deale-
rów. Srebrne Audi A3, które otrzymywała każda „Uległa” 
(kto to tak przetłumaczył?! Pała!), Saab convertible czy 
też białe Audi R8 Spider. Jak nic, do kompletu z iPadem. 
Jednym z tych superaut, już nie pamiętam, którym, pa-
nienka ucieka przez pościgiem, z zawrotną prędkością… 
75 mil na godzinę. A dokładnie idzie to jakoś tak: „Pręd-
kość 75 mil na godzinę wcisnęła nas w siedzenia”. Od 
kiedy to 75 mil na godzinę wciska w cokolwiek? Ktoś 
tam, w firmie produkującej Audi, musiał brzydko prze-
kląć, czytając takie wywody. Czytanie takich scenek spo-
wodowało, że odkładałam książkę na blat, wzdychałam 
głęboko i wyrzucałam z siebie przeciągłe: „No nie…!”.

OK. Spokojnie. Tylko spokojnie. Czego kto używa, to 
kwestia gustu. Może być MacBook, iPad i  Blackberry. Na-
wet u multimilionera – sadysty (może to dlatego!), stuk-
niętego na punkcie perfekcjonizmu i bezpieczeństwa. 
Mogą być też samochodowe koszmarki. Rzecz  gustu. 
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Ale wyjaśnijcie mi to: Panienka, lat 22 jest  dziewicą (i nie 
ma komputera). Po wizycie w „Pokoju zabaw” (w tym 
miejscu, w którym on jej ma te wszystkie rzeczy robić) 
wcale nie ucieka gdzie pieprz rośnie, tylko od razu jest 
gotowa, by spełnić jego zachcianki. Nie wyobrażam so-
bie dziewczyny, która w takiej sytuacji zamiast zwiewać, 
ogląda pejcze i zastanawia się, do  czego służą?! Najwy-
raźniej autorce bardzo śpieszyło się, by przejść do rze-
czy. Jak w filmach dla dorosłych, gdy listonosz już od 
drzwi zaczyna zdejmować koszulę. Żeby przypadkiem 
nie było, że film jest bez artyzmu i chodzi tylko „o jed-
no”. Akcja jest! „ No więc, przychodzi  listonosz i…”. W na-
stępnej kolejności, nasza bohaterka dostaje do ręki kon-
trakt, w którym wypisane są te wszystkie cuda, które 
on jej będzie „robił” i których „ robił” nie będzie. Kiedy 
ma jeść, spać, co ma sobie woskować, jak się ubierać 
i czym ją wolno bić, a czym nie. No i jedyną wątpliwo-
ścią jaką jej naiwny mózg jest w stanie wyprodukować, 
w porozumieniu z podświadomością i wewnętrzną bogi-
nią jest myśl: „On mi chyba nie powinien kupować ubrań 
(Dawać pieniędzy na ubrania). Na myśl przychodzi mi 
słowo „dziwka”. Ale nic to! Po przemyśleniu, postana-
wia traktować te ciuchy „jak uniform”. Fajnie, prawda?

 » Opowieść o miłości, 
bez wątków pobocznych…

I można by tak jeszcze długo, więc oszczędzę Wam 
szczegółów. Na koniec podsumowanie. Opis na okład-
ce wprowadza czytelniczki w błąd, sugerując „iskrzącą 
seksem” opowieść, podczas gdy do ręki otrzymują ordy-
narne, naiwne i infantylne porno. W dodatku, w  polskim 
 tłumaczeniu wyjątkowo wulgarne. Gdy szukałam mate-
riałów do napisania tej recenzji, natrafiłam w serwisie 
 YouTube na recenzję, serwowaną przez  dziewczynkę, 

na oko lat 15, zachwalającą książkę jako opowieść o mi-
łości, bez pobocznych wątków, co jej się akurat bardzo 
podoba. Na litość! Pytanie do mediów: Gdzie jesteście?! 
Jeśli ksiądz w kościele odbierze komórkę, jeśli jakaś fir-
ma nazwie swój napój „Demon” albo któryś z polity-
ków zatrudni swojego syna, rozlegają się głosy pełne 
 oburzenia i  rozkręca się afera. Jeśli pod przykrywką 
„iskrzącej” opowieści wtyka się dzieciom pornografię, 
reklamując ją hasłem „Twilight dla dorosłych” (Serio, po 
takiej reklamie nie sięgną po nią nastolatki?) to wszyscy 
trzymają język za zębami, bo sprzedało się tego ileś mi-
lionów, czyli mamy hit?! Jeśli wtyka się kobietom kolo-
rowe opakowanie dla przemocy domowej i utwierdza 
w przekonaniu, że jak wycierpią dostatecznie wiele to 
zostaną nagrodzone nawróconym księciem, to jest OK?! 
Nikt nie ma odwagi krzyknąć: „Król jest nagi”, żeby nie 
wyjść na pruderyjnego głupka?

O ile trudno mi powiedzieć, czemu media nie grzmią, 
mogę wam powiedzieć, gdzie są wydawcy. Wydawcy wła-
śnie uderzają do autorów, by dostarczyli im „Greyoicz-
nych” książek. Będzie więc jeszcze więcej ostrego seksu 
a na okładkach naklejki: „Czytałeś „Greya”?” Ta książka 
jest dla Ciebie!”. W sumie, nie różni się to niczym od eks-
perymentu dwóch bloggerów, którzy poprosili swoich 
czytelników o napisanie ostrych scen, złożyli je bez ładu 
i składu i wrzucili do Amazona, reklamując jako „Lepsze, 
niż Grey”. Zarobili pięć tysięcy dolarów. Nasze wydaw-
nictwa też mają nadzieję, że zarobią, tym razem na pa-
pierowych czytelnikach. Na was konkretnie. Bo historia 
o księciu z ciemną stroną zawsze się sprzeda.

Podobnie napisała Irena Zarzycka, w dawnym hicie 
„Dzikuska”, gdy Kaśka skarży się Icie, że Iwan ją bije. 
Ale zaraz dodaje: „Nie szkodzi, że bije. Bije, znaczy, że 
kocha!” Książka powstała w 1927 roku. Nadal myśli-
cie, że idea usprawiedliwiania przemocy miłością jest 
nam obca? «

http://www.nozbe.com
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Strach to mechanizm zapewniający przetrwanie, który skutecznie wspomagał 
zwierzęta w procesie ewolucji. Dzięki niemu, w sytuacji zagrożenia aktywują 
się mechanizmy obronne. Do krwioobiegu trafiają związki, pozwalające szyb-
ciej i skuteczniej oceniać sytuację oraz przygotować się do walki lub ucieczki. 
Strach to uczucie z zasady mało przyjemne, gdyby było odwrotnie, nie speł-
niałby swojej funkcji. Nikt nie lubi się bać, dlatego strach jest świetnym mecha-
nizmem umożliwiającym kontrolę, zaszytym głęboko w naszych genach.

kINGA OCHENDOwSkA

zdążyć 
pRzEd kOńCEM śwIATA

lęk  
indu koWa ny

Psychologia opisuje dwa zjawiska o dość podobnej cha-
rakterystyce: strach i lęk. Różnią się od siebie tym, że 
strach występuje, zgodnie z definicją, w sytuacji realne-
go zagrożenia, zaś lęk nie musi mieć konkretnej, realnej, 
upostaciowionej przyczyny. Mówiąc krótko, strach od-
czuwamy wtedy, gdy na naszej drodze spotykamy wiel-
ką, zaślinioną bestię, która zamierza zrobić sobie z nas 

przekąskę. Albo kiedy „prawie” rozjedzie nas pędzący 
samochód. Albo kiedy w ciemnej bramie jakiś dryblas 
zażąda od nas portfela i komórki. Wtedy naszą reakcją 
jest strach. Zupełnie inaczej rzecz ma się z lękiem, któ-
ry nie musi przyjmować konkretnej postaci. Nie musi-
my znajdować się w sytuacji zagrożenia, by odczuwać 
strach. Nie musimy mieć do tego konkretnej, stojącej 
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przed naszym nosem przyczyny. Wystarczy nasze wy-
obrażenie, mniej lub bardziej realne, dotyczące poten-
cjalnego zagrożenia i pojawia się całe spektrum reak-
cji przypominających strach. Wtedy organizm zaczyna 
przygotowywać nas do podjęcia działań obronnych, ade-
kwatnych do zaistniałej sytuacji. Często, podobnie jak 
lęk, nie do końca racjonalnych

 » Sterowanie strachem

Jakiś czas temu oglądałam film, przygotowany przez stu-
dentów jednego z uniwersytetów, zatytułowany „Wirus	
zwany	strachem”. Nie zamierzałam go wtedy używać 
do przygotowania felietonu z serii „Zdążyć przed koń-
cem świata”, jednak po przemyśleniu doszłam do wnio-
sku, że doskonale wpasowuje się w konspiracyjną teorię, 
dodatkowo powołując się na adekwatną, komputerową 
analogię. W skrócie – dzień za dniem jesteśmy zaraża-
ni wirusem, który zmienia nasze postrzeganie otacza-
jącego nas świata. Dzień za dniem, w naszych genach 
zapisywany jest niebezpieczny kawałek zmodyfikowane-
go oprogramowania, który powoduje, że coraz częściej 
reagujemy irracjonalnym lękiem, w którym utwierdza-
ją nas głównie media – masowe narzędzia do przekazy-
wania informacji. Jak potężna w tym zakresie jest wła-
dza mediów udowodniło słuchowisko Orsona Wellesa 
z 1938 roku, zatytułowane „Wojna światów”. Emisja pro-
gramu wywołała olbrzymią panikę wśród słuchaczy, 
przekonanych, że nastąpiła faktyczna inwazja Marsjan 
na Ziemię. Można uznać, że to dość drastyczny przykład 
oddziaływania mediów, bo przecież w życiu codziennym 
nikt nie próbuje nas przekonać, że za chwilę zaataku-
ją nas przybysze z innej planety. Jednak warto zadać 

 sobie pytanie, czy tak spektakularne, powtarzane ak-
cje, nie straciłyby swojej skuteczności w wywoływaniu 
zamierzonego efektu. Dużo lepszą metodą jest powol-
ne i mało zauważalne zmienianie sposobu postrzegania 
rzeczywistości. Nie po to, by przerazić nas na śmierć, 
ale po to, żeby utrzymać nas w odpowiednim, manipu-
latywnym stanie.

 » Ewolucja

Nasi przodkowie bali się rzeczy zagrażających ich eg-
zystencji. Niektóre z tych lęków były wystarczająco sil-
ne, by zapisać się na trwałe w naszych genach. Nie od-
czuwamy już, jako populacja, znaczącego strachu przed 
drapieżnikami, pozostały w nas jednak atawistyczne re-
akcje na najniebezpieczniejsze dla naszych ancestorów 
zagrożenia. Od czasu do czasu każdy z nas zastanawia 
się, czemu tak bardzo boimy się pająków, węży czy skor-
pionów – nawet jeśli w życiu codziennym nie spotykamy 
jadowitych, niebezpiecznych okazów. Wynika to z bardzo 
prostej przyczyny – o ile bać się wielkiego tygrysa było 
w czasach naszych przodków rzeczą oczywistą, o tyle 
mały pająk, czy wijący się na ziemi wąż, oczywistym za-
grożeniem nie był. Łatwo też było go przeoczyć w tra-
wie, na gałęziach czy w gęstym buszu. A spotkanie z ta-
kim okazem mogło być z dużym prawdopodobieństwem 
śmiertelne. W związku z tym, w ramach ewolucyjnego, 
zachowawczego mechanizmu, atawistyczny strach przed 
tymi gatunkami zapisany został w naszych genach. Po 
prostu – straszne czy nie – mamy się ich bać. Dokład-
nie tak samo jak niespodziewanych, głośnych dźwięków, 
czy też ostrego światła, na które reagujemy jak na bu-
rzową błyskawicę.

http://www.youtube.com/watch?v=O-VLHNpwju0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=O-VLHNpwju0&feature=player_embedded
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Wraz rozwojem cywilizacji, gdy ludzie zaczęli łączyć 
się w większe grupy, coraz mniejsza stawała się ilość 
realnych zagrożeń pochodzących z otoczenia. Byliśmy 
w stanie obronić się przed większością drapieżników, 
niesprzyjających okoliczności pogodowych czy kata-
strof naturalnych. Pojawiły się za to kolejne zagrożenia 
w postaci innych zorganizowanych grup, strach przed 
niewytłumaczalnymi zdarzeniami i zjawiskami. Od naj-
dawniejszych czasów, ów strach przed nieznanym oka-
zywał się świetnym mechanizmem kontroli – korzystali 
z niego bez ograniczeń kapłani w świątyniach, szamani 
i władcy. Wystarczyło znać sekret zjawiska i już można 
go było użyć, do wystraszenia sporego plemienia czy 
nawet całego państwa.

Jednak wraz z rozpowszechnieniem się edukacji i sze-
roko dostępnej wiedzy, coraz mniej sztuczek  oddziałuje 
na nasze mechanizmy obronne. Stare strachy dotyczą-
ce mistycznej kary, sztuczki i przedstawienia nie są już 
adekwatnym narzędziem kontroli. A jednak, każdy z nas, 
poddaje się w życiu codziennym mniejszej lub większej 
dozie lęku. „Boję się, że…” przylgnęło do nas na sta-
łe, pomimo że nie zagraża już nam tygrys szablozębny. 

 » Kryzys

We współczesnych czasach, działalność 
mediów można porównać do rozsiewania 
szkodliwego oprogramowania, wspomniane-
go już wcześniej „Wirusa strachu”. Jeśli przyj-
rzymy się dokładnie milionom informacji, któ-
re przyswajamy codziennie, zdecydowana 
większość z nich dotyczy mniej lub bardziej 
realnych zagrożeń. Dla przykładu weźmy in-
formacje o kryzysie.

Wystarczy, że media poinformują 
o zbliżającym się kryzysie – realnym 
czy nie, uruchamiają się reakcje ma-
jące ochronić nas przed zagroże-
niem. W naturalny dla wszystkich 
żywych stworzeń sposób działa-
my w trybie przetrwania. Przeka-
zywane przez media informacje 
utwierdzają nas w przekonaniu, 
że istnieje realny powód, by roz-
począć czynności zachowawcze. 
W związku z tym, firmy zaczyna-
ją ograniczać wydatki, głównie te 
dotyczące zatrudnianych pracowni-
ków. Firma oszczędza w najprostszy 
z możliwych sposobów, który gwa-

rantuje jej tymczasowe bezpieczeństwo. Jednak pozba-
wieni pracy ludzie przestają kupować towary i usługi, 
co zmniejsza napływ środków pieniężnych na rynek. 
Zmniejsza się zapotrzebowanie, a  mechanizm jeszcze się 
pogłębia, ponieważ nawet ci członkowie społeczeństwa, 
znajdujący się we względnie dobrej sytuacji, zaczyna-
ją oszczędzać, przygotowując się do zwalczenia poten-
cjalnego zagrożenia. W związku z brakiem popytu, na-
stępują kolejne zwolnienia i odpływ środków z rynku, 
zwiększa się za to zapotrzebowanie na pomoc ze strony 
państwa. Następuje kolejne zmniejszenie popytu i za-
czyna się… kryzys. A w czasie kryzysu boją się wszyscy.

Taki sam skutek mają wszelkie informacje dotyczą-
ce potencjalnych zagrożeń – emerytur, pomocy spo-
łecznej, wysokości płac, zwiększenia przestępczości, 
zagrożenia wojną czy terroryzmem – przykłady można 
mnożyć dowolnie. Każdorazowo, natężenie negatywnej 
informacji aktywuje w nas instynkt obronny, mający za-
pewnić nam przetrwanie. W sytuacji zagrożenia, nasze 
myśli i działania koncentrują się na zadanej płaszczyź-
nie, odwracając uwagę od innych aspektów funkcjono-
wania. Również od aspiracji, marzeń i pragnień. Bo in-
stynkt przetrwania jest najsilniejszym mechanizmem, 
jaki kieruje naszym życiem.

 » Lęk indukowany

Stajemy zatem w sytuacji, gdy 
w relatywnie bezpiecznym świe-

cie rządzi nami lęk. Nie zawsze 
umotywowane zagrożenie. Im 
mniej wiemy o otaczającym 
nas świecie, im niższy stopień 
edukacji i rozumienia mecha-

nizmów, tym większy lęk – po-
dobnie jak w przypadku władzy 
dawnych kapłanów i szama-
nów. Nie mogąc zweryfikować 
i zanalizować posiadanych in-
formacji, skazani jesteśmy na 
przyjęcie za pewnik doniesień 
mediów masowych. Nikt już 
tak naprawdę nie jest w sta-
nie nadążać jednocześnie za 
skomplikowanym systemem 
prawnym, bankowym czy so-
cjalnym. Niemożność samo-

dzielnej weryfikacji sprawia, że boimy 
się potencjalnej, nie zawsze realnej 

konsekwencji. Do tego dochodzi ciągłe 
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bombardownie negatywną informacją, z lubością sto-
sowane przez media.

Boimy się wszystkiego. Mając względnie dobrą pra-
cę w chwili obecnej, boimy się czy w nieokreślonej przy-
szłości będzie nas stać na spłatę już zaciągniętych kre-
dytów. Słysząc o problemach na rynku pracy, trzymamy 
się zatrudnienia rękami i nogami, nie podejmując de-
cyzji o zmianie nawet wtedy, gdy praca w danym miej-
scu nas unieszczęśliwia. Na gruncie religijnym, boimy 
się innych wyznań, bazując na uzyskanych i przekaza-
nych przez media informacjach. Każdą odmienność za-
czynamy traktować jak zagrożenie dla własnej integral-
ności. Boimy się ataków terrorystycznych i w związku 
z tym nie protestujemy przeciwko podejmowanym na 
całym świecie „środkom bezpieczeństwa”. Idąc za to-
kiem rozumowania mówiącym, że najlepszą obroną jest 
atak – jeśli potencjalne zagrożenie wydaje się nam real-
ne – atakujemy. Politycy wmawiają nam, że w ramach 
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa społeczeń-
stwu, musimy zgodzić się na oddanie części naszych 

swobód (z wypowiedzi Donalda Tuska o ACTA). Politycy, 
za pośrednictwem mediów, wzbudzają w nas poczucie 
ciągłego zagrożenia, w związku z czym odczuwamy sta-
łą konieczność obrony. Codziennie funkcjonujemy w sta-
nie zwiększonej świadomości zagrożenia, przez co nie 
korzystamy z możliwości świata, w którym żyjemy, po-
grążając się w ciągłym indukowanym lęku.

 » Dlaczego mamy się bać?

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta: po to, by ła-
twiej było nami sterować i uzależnić od systemu. W za-
leżności od podawanego bodźca, można skierować uwa-
gę całych społeczności na obronę przez zagrożeniem, 
realnym czy też nie. Jeśli uwagą społeczna, dotycząca 
jakiejś kwestii, jest niepożądana – można skierować ją 
w kierunku potencjalnego zagrożenia, które mechanizm 
przetrwania natychmiast zacznie zwalczać. Zarówno ten 
jednostkowy, jak i społeczny. By odwrócić uwagę od 

jednych spraw, wystarczy zwrócić 
ja na inne – różnice religijne, prefe-
rencje seksualne czy kryzys ekono-
miczny. I działa – działa jak nic inne-
go na świecie. Warto więc zapytać, 
jak czynią to zwolennicy teorii kon-
spiracyjnych, jak daleko sięga ma-
nipulacja strachem. Czy wydarze-
nia w USA sprzed 10 lat, zamach na 
World Trade Centre były taką mani-
pulacją? Czy taką manipulacją było 
wkroczenie wojsk międzynarodo-
wych do Afganistanu? Co z katastro-
fą w Smoleńsku? Czy kryzys gospo-
darczy ma realne podstawy, czy też 
jest tylko zasłoną dymną dla przy-
jęcia przez nas nadchodzących, glo-
balnych zmian? Czy boimy się, bo 
ktoś chce, byśmy żyli w strachu, czy 
boimy się, bo świat jest naprawdę 
niebezpieczny? Na te pytania musi-
cie odpowiedzieć sobie sami.

Tak czy inaczej, zachęcam do 
obejrzenia 20minutowego filmu 
„Wirus	 zwany	 strachem” (ang.). 
Sami zdecydujecie, czy warto posta-
rać się o oprogramowanie antywi-
rusowe i zweryfikować, czy świat za 
oknem naprawdę czyha na każde, 
nawet najmniejsze nasze potknię-
cie. I pamiętajcie o pająkach! «

http://www.youtube.com/watch?v=O-VLHNpwju0&feature=player_embedded
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Nie jest prosto jednoznacznie stwierdzić, czy prawo pa-
tentowe rzeczywiście we właściwy sposób chroni wy-
nalazców. Niebywała jest wręcz zawiłość procesu zare-
jestrowania wynalazku, który w przypadku produktów 
o światowym zasięgu obejmuje rejestracje z osobna dla 
poszczególnych krajów. W tym często mogą zdecydo-
wanie różnić się od siebie.

 » Niejasności i kontrowersje

Kwestia patentów dla rynku technologicznego jest kon-
trowersyjna. Ciężko także porównywać patenty według 
tych samych kryteriów dla innych rynków. Warto pamię-
tać, że rynek leków nie rozwinąłby się tak dynamicznie 
(jeśli w ogóle), gdyby nie prawo patentowe. Firma far-
maceutyczna, inwestując ogromne pieniądze w badania 
kliniczne i rejestrację leku musi od rynku dostać swoistą 
rękojmię w postaci patentu. Z drugiej strony, nie może 
on trwać zbyt długo, aby w pewnym momencie firmy 
generyczne mogły wejść z tym samym lekiem, obniżyć 
ceny i zapewnić szerszą dystrybucję. Taki schemat wy-
daje się logiczny, niemniej jednak 
codzienność trochę ją weryfikuje.

Prawo patentowe, szczególnie 
w kwestiach technologicznych jest 
niejasne. Często wręcz niezrozu-
miałe. Wynika to z jego zawiłości 
i innego zastosowania w poszcze-
gólnych krajach. Bywa, że wynalaz-
ca nie może urzeczywistnić swo-
jego wynalazku, ponieważ jego 
produkcja narusza patent kogoś in-
nego. Wiele opinii ze świata spycha 
patenty do  lamusa,  podkreślając, 
że opóźniają postęp i niszczą kon-
kurencję na rynku technologicznym.

Jesteśmy świadkami śmieszności. Dzisiaj na każdym 
kroku odbiorcy produktu – użytkownicy – są mieszani 
w wojny gigantów ze sobą. Pozwy słuszne czy też nie, ale 
nie potrafię doszukać się sensu w głośnych procesach 
grubo post factum. Co za różnica czy Samsung przegra 
z Apple walkę w sądzie o naruszenie patentów, których 
wykorzystanie jest od dawna jasne i oczywiste? Do roz-
strzygnięcia dochodzi długo po czasie. Biorąc pod uwagę 
dynamikę rynku, na pewno po zarobieniu wystarczają-
cej sumy pieniędzy, by móc sobie pozwolić na narusze-
nie czegokolwiek, kiedykolwiek. Chwilę później w innym 
sądzie w Japonii dochodzi do zupełnie innych rozstrzy-
gnięć, gdzie ostatecznie Samsung zostaje uniewinnio-
ny ze stawianych zarzutów, by zaraz potem oskarżyć 
Apple o to samo. Trudno nie doszukać się analogii i nie 
zwrócić uwagi na zawiłość prawa patentowego. Znowu.

Faktem jest także, że koncerny – odpłatnie czy też 
w barterze – porozumiewają się między sobą w sprawie 
wykorzystywania wzajemnie własnych patentów. Przy 
okazji zostawiają w tyle mniej zamożnych, a nierzadko 
ambitnych i zdolnych wynalazców, którzy nie mają szan-
sy przebić się na rynku. Nie chcę doszukiwać się w kate-
goryczny sposób tendencyjnych preferencji, ale ochrona 

patentowa w przypadku technolo-
gii zdaje się nie spełniać swojej roli.

 » Patent i technologie

Trwa wielka burza w związku z pla-
nami wprowadzenia w Unii Europej-
skiej patentów na  oprogramowanie 
w  ramach ochrony szeroko pojętej 
własności intelektualnej. Według 
tej konwencji, naruszeniem patentu 
będzie nawet kopiowanie fragmen-
tów kodu w procesie  powstawania 

Patent 
na MonoPol
patent. Ograniczone w czasie prawo właściciela wynalazku do wyłącznego 
z niego korzystania w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, 
które zgody udzieliło. Czy prawo patentowe rzeczywiście chroni wynalazców?

mICHAł rAjpErt
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 oprogramowania, co zdecydowanie może obniżyć kon-
kurencyjność rynku i zlikwidować mniejszym twórcom 
możliwość przebicia się przed szereg. Tym bar-
dziej, że według tego zapisu posiadacz paten-
tu może regulować warunki licencjonowania, 
albo w ogóle zabronić użytkowania swojego 
wynalazku. Kontrowersyjne.

Obserwuję te wydarzenia już od jakiegoś 
czasu i zastanawia mnie, dlaczego w ogóle nie 
wycofać instytucji patentu dla rynku technolo-
gicznego, który jest zbyt dynamiczny i żaden 
z graczy nie podporządkuje się obostrzeniom, 

chcąc pozostać w grze. Tim Cook jest zdania, że walka 
w sądzie o odszkodowania za złamane patenty nie jest 
istotna finansowo, ale jest sprawą honorową. Interesu-
jące, ale raczej nie jest to cała prawda.

Dzisiaj, co z resztą widać na przykładzie Apple, to 
konsumenci zdecydują, w którym kierunku pójdzie ry-
nek. Wymierną korzyścią dla wynalazku po jego wpro-
wadzeniu pozostaje wrażenie, jakie zrobi na odbiorcach 
(zakup) i jak zostanie zapamiętany (ponowny zakup) do 
momentu skopiowania przez konkurencję, bez wzglę-

du na ochronę patentową. Sukces ma wiele skła-
dowych. Nie jest to na pewno sam wynalazek 
w teorii.

Dlaczego w takim razie nie znieść oficjal-
nych barier podobnie jak niepotrzebnej za-
słony, która przekonuje, że prawo patentowe 
działa i jest respektowane? Chyba że nie jest. 

Szczególnie tam, gdzie się to jawnie nie opła-
ca i decydują o tym nie ci, którzy tego chcieli, 

ale ci, co mogą. «

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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Gdy kończy się trzydzieści kilka lat, pojawia się prze-
ogromna i trochę niezrozumiała dla mnie chęć wspo-
minania przeszłości. Wielu moich kolegów w tym wie-
ku kupuje „maluchy”, za kierownicami których uczyli się 
jeździć lub samochody, o jakich śnili w liceum. Jeszcze 
inni organizują spotkania swoich klas z podstawówki. 
Niestety, nie zawsze ten swoisty „come back” jest uda-
ny. Zazwyczaj się bowiem okazuje, że „maluch” nie od-
pala, a śliczna blondynka z ławki obok jest zmęczoną 
życiem brunetką.

 » Bezpieczny powrót do przeszłości

Mądrzejszy o to, co napisałem, postanowiłem 
wybrać bezpieczną wersję powrotu do prze-
szłości i przesiąść się na jakiś czas na iPho-
ne’a pierwszej generacji. Aby nie było 
tak prosto, zdecydowałem się, że nie 
tylko zamienię iPhone’a na model 
pierwszej generacji, ale również 
zainstaluję mu najstarszy możliwy 
system operacyjny, czyli cofnę się 
o okrągłe pięć lat. iPhone więc, 
wprost z mojej półki z iEkspo-
natami, trafił na stół operacyj-
ny w celu przeszczepu mózgu. 
Cały przebieg tej operacji opi-
sałem na moim blogu www.
ipod.info.pl (do podlinkowa-
nia z http://www.ipod.info.
pl/index.php/projektipho-
neos102done/).

Efekt? Od kilku tygodni 
mam i bardzo często uży-
wam iPhone’a pierwszej 
generacji z system iPhone 
OS 1.0.2 (system zmienił na-
zwę na iOS dopiero w wersji 
3). Oczywiście staram się go 
używać na co dzień i oczy-
wiście mam kilka luźnych 

NOrBErt CAłAjak żyć 
z iPhone oS 1.0.2

przemyśleń z tym związanych. Po pierwsze, jak sobie 
uświadomiłem, nigdy wcześniej nie używałem tego sys-
temu, bo na telefon z jabłuszkiem przesiadłem się do-
piero w okolicy systemu 1.1.3.

Pierwsze, co mnie zaskoczyło po zainstalowaniu tej 
wersji, to niesamowita szybkość. iPhone z tak wcze-
sną wersją systemu działa niczym iPhone 4S. Aplikacje 

www.ipod.info.pl
www.ipod.info.pl
http://www.ipod.info.pl/index.php/projekt-iphone-os-1-0-2-done
http://www.ipod.info.pl/index.php/projekt-iphone-os-1-0-2-done
http://www.ipod.info.pl/index.php/projekt-iphone-os-1-0-2-done
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uruchamiają się natychmiast, działają bardzo szybko, 
wszystko jest niesamowicie płynne. Wyjątkiem jest prze-
glądarka Internetu – Safari. Renderowanie stron WWW 
jest tragicznie wolne, a samo ich ładowanie po EDGE to 
już sport ekstremalny dla szachistów. Nie wiem, jak mo-
głem tego kiedyś używać? A pamiętam, że używałem 
i jakoś bardzo nie narzekałem. Człowiek łatwo się przy-
zwyczaja do dobrego.

Zaskoczony byłem także tym, że nie mogę sobie po-
przestawiać ikonek na ekranie. Byłem pewien, że ta 
funkcja była od początku, a tu ZONK. Oczywiście za-
pomnijmy o instalowaniu aplikacji z poziomu  iPhone’a. 
 AppStore pojawił się w systemie 2.0, a Installer, czyli 
taka obecna Cydia, chyba dopiero od 1.1.1. Po tym jak 
nie mogłem przestawić ikonek, udałem się do ustawień, 
aby zmienić język. Niestety funkcji nie znalazłem, inne 
języki niż angielski pojawiły się dopiero w 1.1.2, choć 
polskiego nadal nie było. Co więcej, w tej wersji nie 
ma też ustawień regionalnych. Jest za to śliczna ikon-
ka EDGE obok nazwy sieci, jest też fenomenalny wy-
gląd kalkulatora z okrągłymi klawiszami. A właśnie… 
Wiecie, że kalkulator naukowy w poziomie był dopie-
ro od wersji 2.0?

Bardzo przyjemna dla oka jest również ikonka SMSów 
z napisem SMS. W tej wersji systemu nie było jeszcze 

iMessage, nie było też MMSów i nawet nie pamiętam, 
kiedy się pojawiły. Chyba dopiero w iPhone OS 3 i to nie 
dla iPhone’a pierwszej generacji.

Największe jednak zaskoczenie zostawiłem sobie 
na koniec. Ten pierwszy iPhone – z systemem w jednej 
z pierwszych wersji – nawet dziś, po pięciu latach, działa 
bardzo dobrze. Można go z powodzeniem używać jako 
podstawowy telefon do dzwonienia, odbierania pocz-
ty, wysyłania SMS i przeglądania stron WWW, w tym 
przypadku lepiej zdecydować się na WiFi. Telefon jest 
po prostu dopracowany. Wielu funkcji nie ma, ale te, 
które są – działają perfekcyjnie. Perfekcyjnie i długo. 
To technologia wysysa moc z naszych baterii. Pierwszy 
iPhone nie miał usług lokalizacji GPS, 3G, 4G, 5G, po-
wiadomień PUSH i dziesiątek innych funkcji. Za to, na-
wet intensywnie użytkowany, pozwalał przez trzy dni 
nie szukać gniazdka z prądem.

W moim przypadku więc kaca spowodowanego 
powrotem do przeszłości nie było. Co więcej, myślę, 
że pierwszego iPhone’a z pierwszym softem nie zamie-
niłbym na żadnego „smartfona” aktualnie sprzedawa-
nego z Andoridem 2.X. Może zamiast obgryzać paznok-
cie, oczekując na iPhone’a szóstej generacji, będę się 
po prostu delektował genialnym, pierwszym iPhone’em 
z najstarszą wersją systemu. «



http://www.ichrono.pl
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Profesor Jeremi Przyrobacki z Polski i profesor Philip-
pe Delaroussexemount la Rousse von Mount z Lota-
francji poznali się na I Międzynarodowym Zjeździe Pro-
fesorów w Vodafos, poświęconym roli profesora we 
współczesnym zinstytucjonalizowanym, zdehumani-
zowanym, zminiaturyzowanym i zmiękkoresetowanym 
świecie.

Przyrobacki natknął się na la Rousse’a w hallu głów-
nym centrum kongresowego, wybudowanego specjalnie 
na potrzeby zjazdu. Obaj poczuli, że może to być począ-
tek długiej i owocnej międzynarodowej znajomości na-
ukowej. Był tylko jeden niewielki problem natury wła-
ściwie ludzkiej – Przyrobacki nie znał lotafrancuskiego, 
von Mount nie znał polskiego i ani jeden, ani drugi nie 
znał angielskiego.

Ale od czego są na świecie profesorowie.
Postanowili, posługując się uwspółcześnionym i twór-

czo uzupełnianym językiem migowym, stworzyć nowy 
język, by mogli nim się swobodnie posługiwać w, jak 
przeczuwali, intensywnej i długotrwałej wymianie po-
glądów naukowych.

Decyzja zapadła i już na zjeździe powstały słowa 
kluczowe.

– Gyna bodokalunia! – krzyknął profesorPolak do 
profesoraLotafrancuza na pożegnanie.

– Gyna bodokalunia, karnuk kilmadorni esdar! – od-
powiedział Lotafrancuz energicznie, a przyglądający się 
tej scenie profesorowie z Chin domyślili się, że chodzi 
o nicki do gry Future Reverse Combat Online i  zaczęli 
klaskać.

Profesorowie rozjechali się do domów w poczuciu, 
że tworzą historię.

Już dwa miesiące później spotkali się na sesję roboczą 
w górach Clezmeronu, gdzie mieli zająć się podstawami 
gramatyki i słowotwórstwa. Przez pierwsze dwa dni po-
święcone swobodnemu rozruszaniu szarawych komó-
rek było więcej niż dobrze. W trakcie procesu twórczego, 
moderowanego przez la Rousse’a według opatentowa-
nej metody 4192,53, powstały najczęściej używane 
w każdym języku słowa, czyli wulgaryzmy – tu brzmią-

ce „regrod”, „hurcia”, „larnogha” oraz „dygil”. Dnia trze-
ciego doszły jednak do głosu ambicje każdego z profe-
sorów – własne, patriotyczne i naukowe – a także walka 
o względy będącej do ich dyspozycji polskojęzycznolo-
tafrancuskojęzycznej, wymownie jasnowłosej asystent-
ki z uniwersytetu w Laronnie.

W efekcie, po miesięcznym pobycie, ustalone zostały 
jedynie podstawy gramatyki i nazwa języka. Po polsku 
miał się on nazywać, ku czci twórców, „przyrolaruskim”. 
Słowotwórstwo, o które toczyły się między dwoma wy-
bitnymi talentami największe boje, miało być na spo-
kojnie dyskutowane na kolejnej trzymiesięcznej sesji 
nad Morzem Tralmara sponsorowanej przez wiodących 
operatorów sieci komórkowych obu krajów.  Przyrobacki 
i la Rousse zgodzili się, że tym razem asystentka powin-
na być wymownie ciemnowłosa.

Kolejne spotkanie robocze było porażką. Prace posu-
wały się bardzo wolno, a ciemnowłosa asystentka do-
datkowo rozpraszała ich uwagę wymownie nieistnieją-
cym stanikiem. Obaj doszli wkrótce do przekonania, że 
tworzenie języka nie jest czynnością łatwą, i jeśli ope-
ratorzy komórkowi nie będą mieli nic przeciwko temu, 
tworzenie fundamentów przyrolaruskiego zajmie im kil-
ka, a może i kilkanaście lat.

Potem były jeszcze cztery sesje robocze i częste te-
lekonferencje, w czasie których, po długich negocja-
cjach ustalono, że słowotwórstwo nowego języka będzie 
w 37 procentach wykorzystywać reguły języka polskie-
go, a w 63 – lotafrancuskiego.

Po dziewięciu latach, na uroczystej konferencji pra-
sowej, profesorowie ogłosili swoje postępy w tworze-
niu nowego języka – języka porozumienia światowego 
– i na tej deklaracji ich zapał się skończył.

Przyrobacki wrócił z konferencji późno, pochłonięty 
już w całości teorią frakcyjnej budowy cząstek antyr-
dzenia komórkowego, którą to teorią zaraził go spotka-
ny przypadkowo profesor z tej samej uczelni. Wnuczka 
Teorysia wybiegła przywitać się z dziadkiem:

– Pyla jagudja, dziadziusieńku!
– Pyla jagudja! A co ty jeszcze nie śpisz?

NIżEj PODPISANY

język PorozuMienia 
śWiatoWego
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– Nie mogę sobie przypomnieć, jak jest po przyrola-
rusku „zgasić światło”.

– Och, serdeńko, dziadziuś jeszcze tego nie wymyślił.
Teoria na chwilę zmarszczyła czoło:
– Dziadku? – powiedziała wolno.
– Oho, to będzie jedno z tych inteligentnych pytań 

mojej wnusi. Wyczuwam to od razu. Pytaj Teorysiu, ale 
dziadzio nie wie, czy będzie w stanie odpowiedzieć!

– Dziadku, powiedz… a dlaczego wy postanowiliście 
wymyślić ten język? Jak to się stało?

– Ha, ha, ha! Moja krew, moja dociekliwość!
– No, jak?
– A nic, dziadziuś nie wiedział jak trafić do toalety. 

No idź spać, Teorysiu! Moja krew, moja… «

Opowiadania pochodzą z książki 
“Hasło niepoprawne”.  
link: http://www.feedbooks.com/book/3126

 » Niżej	 Podpisany	 >	 Tech-absurdysta,	 self-publisher	 i	 pisarz	
3.0	beta.	Wierzy	w	e-booki	mobilne	i	 intensywnie	je	promu-
je.	Wspiera	TeleRead,	Author	2.0	oraz	Read	An	Ebook.	Pro-
wadzi	eksperymentalne	projekty	 literackie:	Google-transla-
ted	 	fiction	oraz	#hashtagstory.	Tworzy	historie	obrazkowe	
na iPhonie.

 » Hashtag	bio:	#1picstory	#writer	#mobilefiction	#ebooks	#sel-
fpub	#hashtagstory	#iPhone

 » Blog	autora:	http://passwordincorrect.com

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.feedbooks.com/book/3126
http://passwordincorrect.com
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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pRAwIE pół ROku
„tylko” z iPadeM…
dLACzEgO wARTO?
już od kilku miesięcy zanudzam naszych czytelników tym, jak to jestem za-
chwycony pracą na ipadzie i jak to praktycznie odłożyłem w kąt mojego dziel-
nego macbook’a Air. mam złą wiadomość dla was – będę zanudzał jeszcze 
bardziej, bo mi się nie  znudziło. wprost przeciwnie. Nie wracam już do „nor-
malnego komputera”. Sorry.

mICHAł ŚlIwIŃSkI
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Dlaczego iPad jest fun i „dotykanie” maila spra-
wia mi tyle frajdy? No właśnie. Gdy zaczynałem 
mój eksperyment, miałem już trochę doświad-
czenia w „dotykaniu” aplikacji – miałem iPho-
ne’a od pierwszej generacji, pierwszego iPada 
i znałem się trochę na tym... ale w momencie, 
kiedy przesiadłem się wyłącznie na iPada do-
tykanie aplikacji, „smyrganie maila” i „tapowa-
nie po ekranie” prawie przez cały dzień pracy 
sprawia mi niesamowitą frajdę... dużo więk-
szą, niż używanie skrótów klawiszowych na 
moim Maku.

 » Focus – dedykowane appki na peł-
nym ekranie

Na Maku zdążyłem już zacząć używać aplikacji 
typu WriteRoom lub przeglądarki w trybie pełnoekra-
nowym, aby móc się lepiej „skupić na robocie”... a na 
iPadzie nie muszę, bo nie mam innego wyjścia. Ten tryb 
jednoekranowy i jednoaplikacyjny jest niesamowity. Ten 
tekst piszę w edytorze „Nebulous Writer” i nie widzę nic, 
oprócz tekstu. Mam ekran ustawiony w pozycji piono-
wej (naturalnej dla „normalnego” tekstu) i piszę na czy-
stym ekranie. Żadnych pasków, wodotrysków, niczego, 
co by miało mnie odciągnąć od pisania tego tekstu. Jak 
skończę zmienię aplikację.

 » Klawiatura jest opcjonalna – i rzadko jej 
używam!

Ten tekst piszę na mojej nowej klawiaturze „Logitech 
 Ultraslim”, polecanej przez Naczelnego (dzięki Dominik!) 

w jednym z poprzednich numerów iMagazine. Używam 
jej tylko do pisania długich tekstów i bardzo mi się po-
doba jak fajnie się „spina” z iPadem za pomocą magne-
sów „smart cover”. Jednak nie biorę jej wszędzie ze sobą, 
bo nie używam iPada w pozycji „poziomej”, z klawiatu-
rą jak notebooka. Tylko w pozycji pionowej, jak piszę 
dłuższy tekst. W innym wypadku biorę ze sobą smart 
cover i piszę na ekranie... bo przy większości „prac”, 
do których używam iPada, pisanie jest opcjonalne... i do 
tego uczę się „mniej pisać” (w tym pisać krótsze maile). 
Na laptopie „pisałem, bo mogłem”, bo klawiatura była 
zawsze pod ręką. Na iPadzie szanuję swój czas, piszę 
mniej i robię więcej. Sweet. Do codziennej pracy wystar-
czy mi sam ekran iPada... i jak już pisałem wyżej, spra-
wia mi to sporo frajdy.

 » Social media power

Dzięki iPadowi i natywnym appkom do so-
cial media (Reeder, Pocket, Tweetbot, Pinte-
rest,  Facebook i Socialcast), dużo mniej spę-
dzam czasu na „social media” bo nie mam 
tylu powiadomień i aktywnych appek w tle, 
ale z drugiej strony, dużo bardziej się angażuję, 
bo jak już sobie wyznaczam chwilkę na  social 
media, mam tylko daną appkę otwartą i mogę 
się „skupić” na zabawie w niej. Czytanie new-
sów w aplikacji Reeder, Tweetowanie w Twe-
etbocie, oraz wiele innych czynności social 
media funkcjonuje super. Te aplikacje są o nie-
bo lepsze, niż ich odpowiedniki na „dorosłych 
komputerach”, więc wracamy do punktu zero, 
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czyli więcej frajdy! Nawet „bookmarklet” od Buffer 
i  Pinterest tak samo działa w Safari na iPadzie, jak 
i na Maku.

 » App-ifikacja internetu – wolę appkę 
od strony WWW

Tak. To niesamowite, jak dużo aplikacji na iPada teraz 
powstaje. Pewnie jak wyjdzie mniejszy i tańszy iPad 
(ciągle się o tym spekuluje), to będzie ich jeszcze wię-
cej.  Teraz często łapię się na tym, że zamiast wejść 
na jakąś konkretną stronę, na której wiem, że będę 
chciał spędzić więcej czasu, wybieram appkę na iPa-
da, jeśli mają. Moim ulubionym przykładem jest IMDB 
(Internet  Movie Database) – uwielbiałem zawsze tą 
stronkę (jestem kinomanem) ale nie mogłem zdzier-
żyć jej topornego designu. Ale ich aplikacja na iPada 
i iPhone’a jest super. Przeglądanie filmów, zwiastu-
nów, informacji o aktorach jest proste i wygodne. To 
jest tylko jeden przykład, a takich jest coraz więcej. 
Zresztą niektórzy z Was pewnie czytają ten artykuł 
nie w PDFowej wersji  iMagazine ale iPadowej... więc 
wszystko jasne!

 » Bonus: iPhone i Mountain Lion – pełna 
synchronizacja z iCloud w iOS6

Wychodzi nowy iPhone i iOS6... i jest już Górski Lew... 
i dzięki temu dokumenty w chmurze są dużo bardziej 
przystępne, iCloud jest coraz bardziej wszechobecny 
i coraz łatwiej mi zacząć pracę na iPadzie, pociągnąć ją 
na iPhone’ie i dokończyć na Maku. Po prostu coraz bar-
dziej „wszystko zaczyna działać ze sobą” – dzięki cze-
mu iPad, jako „najfajniejsze” narzędzie do pracy (moim 
skromnym zdaniem) spośród pozostałych urządzeń Ap-
ple, staje się dla mnie jeszcze bardziej cenny.

 » Pół roku mija... a ja nie chcę wrócić...

Pojawił się Macbook Pro z ekranem Retina... a ja ziew-
nąłem, potestowałem i stwierdziłem, że przecież mam 
Retinę na iPadzie! Pewnie niedługo pojawią się Air’y 
z Retiną... i nowy mały iPad... ale mój dużymały iPad 
jak na razie pozostaje moim narzędziem pracy i już wy-
konuję na nim ponad 80% mojej roboty... i nie wracam 
do „dużego Maka”, jeśli nie muszę. A muszę coraz rza-
dziej. I dobrze mi tak! «
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wOjtEk pIEtruSIEwICz

Ten rok różnił się w zasadzie jedną rzeczą w stosunku 
do lat poprzednich. W zasadzie wszystko, co dotyczyło 
nowego modelu, wyciekło najprzeróżniejszymi kanała-
mi z dużym wyprzedzeniem. Biorąc pod uwagę słowa 
Tima Cooka z tegorocznej konferencji D10, na której za-
powiedział, że podwoją wysiłki, aby tajemnicy Apple nie 
wyciekały, trudno nie odnieść wrażenia, że nie wszyst-
ko potoczyło się po ich myśli.

Nie zmieniło się jednak podejście producentów oraz 
mediów do tego wydarzenia. Ci pierwsi śpieszyli się, aby 
zaprezentować swoje produkty przed iPhone’em, nie 
zwracając na nic uwagi. Nawet na fakt, że nie były go-
towe pod żadnym względem. Media na całym świecie 
z kolei robiły to, co robią po każdej prezentacji Apple 
– pisały o niej. Źle, dobrze, zaczepnie, złośliwie, ślepo, 
nadgorliwie – ile przymiotników w słowniku, tyle zdań 
na świecie. To wszystko nie zmieni jednak jednej prostej 
zasady – ten telefon będzie miał zwolenników i przeciw-
ników. Szkoda tylko, że ci drudzy często atakują na śle-
po, nie mając wiedzy, doświadczenia, ani często nawet 
pojęcia, skąd ich nienawiść się bierze. Nienawiść, która 
często znika w momencie, gdy poznają świat iPhone’a.

 » Design

Wygląd samego telefonu wiele się nie zmienił i to w tym 
należy dopatrywać się dwóch rzeczy. Po pierwsze,  Apple 
ewidentnie jest zadowolone z jego wyglądu, który  został 

jedynie delikatnie zmo-
dyfikowany. Delikatnie tyl-

ko pod względem wizualnym, 
ponieważ zmiany „pod maską” są 

znacznie ważniejsze. Po drugie, idealnie to przedstawia 
filozofię Apple, w której oni coś tworzą, a następnie sta-
rają się to ulepszać do granic możliwości, czasami je na-
wet przekraczając. Jeśli jakiś element układanki jest za 
duży lub nie pasuje, to tworzą własny.

To właśnie dzięki takiej filozofii nowy iPhone jest 
jednym z najcieńszych smartfonów na świecie – ma 
7,6 mm grubości. Udało się również zredukować wagę 
do 112 gramów. Standard NanoSIM został opracowany 
właśnie pod kątem nowego iPhone’a, aby zaoszczędzić 
w nim miejsce na inne, ważniejsze elementy.

Sam wygląd telefonu jest bardzo zbliżony do po-
przedniego, z taką różnicą, że tył nie jest już cały szkla-
ny. Większość jest teraz aluminiowa, co zwiększa sztyw-
ność całej konstrukcji. Dynamiczna antena, podobnie jak 
w modelu 4 i 4S, otacza całość. Ciekawym zabiegiem jest 
całkowite wyeliminowanie materiałów sztucznych. Do-
tychczasowe modele miały delikatną plastikową ramkę 
pomiędzy ekranem a anteną. Ten element zniknął i ca-
łość z zewnątrz jest teraz wykonana z metalu i szkła.

iPhone 5 dostępny jest w tych samych kolorach, co 
poprzednio. Całość jednak skomponowano inaczej. Mo-
del czarny jest rzeczywiście cały czarny, włączając w to 
antenę. Model biały z kolei ma srebrny tył oraz ante-
nę. Tylna ścianka, oprócz szkła, ma również elementy 

Godziny po premierze kolejnej 
generacji iphone’a nie są łatwe. 
już tradycyjnie, w mediach oraz 
na ustach (anty)fanów, słyszy się dwa 
głosy – ekstremalnie negatywne lub 
skrajnie pozytywne. zazwyczaj 
już po chwili opadają emocje 
i wtedy pojawiają się bardziej 
umiarkowane recenzje.

iPhone 5
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 szklane („ceramic glass” w modelu białym i „pigmented 
glass” w czarnym), które są odpowiedzialne za umoż-
liwienie falom radiowym wydostania się na zewnątrz 
obudowy.

Te wszystkie cechy, ta dbałość o szczegóły powodu-
ją, że na rynku pojawił się najbardziej zaawansowany 
pod względem miniaturyzacji, najbardziej dopracowa-
ny pod względem zastosowanych materiałów, jakości 
i precyzji wykonania telefon, z jakim kiedykolwiek mie-
liśmy do czynienia. Wystarczy zwrócić uwagę na szkło 
szafirowe, za którym teraz kryje się obiektyw, na cięte 
diamentem brzegi anteny oraz wiele innych drobnych 
cech, na które normalnie nie zwraca się uwagi.

Mówi się, że Apple zatraca swoją tradycję i że odcho-
dzi od nauk Steve’a Jobsa – powyższa dbałość o szcze-
góły jednak temu przeczy. Głośno i wyraźnie. A jeszcze 
nawet nie zobaczyliśmy, co ma w środku…

 » Serce

Wnętrze nowego iPhone’a zdominowane zostało przez 
nowy SoC (System on a Chip), zwanego Apple A6. Zgod-
nie z zapowiedziami przy okazji iPada, Apple ewident-
nie odchodzi od podawania szczegółowej specyfikacji 
technicznej tego, co jest w środku. Przypomina mi to 
starą tradycję w Rolls Royce, gdzie samochody zawsze 
miały „wystarczającą” moc 
do wykonania zadania, które 
mu zlecono – wyprzedzenia, 
przyśpieszenia. Nie miało to 
znaczenia. Podobnie jest i tu-
taj. Niezależnie, niepotwier-
dzone informacje sugerują, że 
nowy SoC składa się z dwóch 
Cortexów A15 oraz czteror-
dzeniowej grafiki, a całość 
jest wykonana w technolo-
gii 32 nm. Dla geeków ma to 
o tyle duże znacznie, że jeśli 
okaże się prawdą, to Apple 
wyprzedziło zarówno TI, jak 
i Samsunga we wprowadza-
niu tych procesorów na ry-
nek. Na obecną chwilę jed-
nak mamy tylko informacje 
od Apple, który twierdzi, że 
A6 jest dwukrotnie szybszy 
od swojego poprzednika (A5) 
z iPhone’a 4S – dotyczy to 
osobno CPU i GPU.

 » Ekran

Kiedyś przeczytałem, że Apple stało się ofiarą własne-
go sukcesu. Ciężko się z tym nie zgodzić. iPhone debiu-
tował na rynku z ekranem o proporcjach 3:2 o rozdziel-
czości 320x480 pikseli. Problem wyższej rozdzielczości 
rozwiązali technologią Retina, która do dzisiaj jest prze-
łomowa i mało który producent potrafi się pochwalić 
gęstością pikseli na poziomie 326 PPI i rozdzielczością 
640×960 pikseli. Pięć generacji iPhone’ów miało ekran 
3.5”, a Apple nie za bardzo miało jak wybrnąć z tego 
„problemu”. Cudzysłów jest celowy – zdania są podzie-
lone, ponieważ wszyscy jesteśmy inny, mniejsi i więksi. 
Niektórzy preferuję 5.5” „paletki do ping ponga”, a inni 
z kolei 3.5” miniaturki. Niezależnie – nowy  iPhone 5 ma 
4” ekran, który po prostu wydłużono o 176 pikseli w pio-
nie. Ten zabieg pozwolił zachować gęstość 326 PPI, 
a zmienił jedynie proporcje ekranu na 16:9 i rozdziel-
czość na 640×1136.

Ten zabieg ma oczywiście wady i zalety. Każdy odbie-
rze je inaczej, w zależności od własnych potrzeb. W usta-
wieniu pionowym osoby o mniejszych rękach będą mia-
ły zapewne trudności w obsłużeniu całej powierzchni 
ekranu. Pamiętam jednak, że z 4” telefonami z Andro-
idem osobiście nie miałem dużych problemów. Moją 
górną granicą jest 4.24.3”, ale moja druga połowa nie 
wyobraża sobie nic większego od 3.6”. W ustawieniu po-

ziomym natomiast będzie się zdecydowanie 
lepiej oglądało wideo, które w znacz-

nej większości jest dzisiaj w for-
macie 16:9. Przeglądanie stron in-
ternetowych w tym ustawieniu 
może okazać się mniej optymal-
ne, ponieważ rozciągnięta na sze-
rokość strona zmieści mniej infor-
macji w pionie. To główny powód, 
dla którego Apple wprowadziło do 
Safari tryb pełnoekranowy.

Ekran będę w stanie ocenić do-
piero za jakieś 2–3 tygodnie, po 
paru sesjach spędzonych z telefo-
nem. Osobiście nie jestem opty-
mistycznie nastawiony do niego, 
ale mam nadzieję, że się mylę. Tu-
taj duże znaczenie będzie miała 
reakcja developerów na nowy roz-
miar ekranu – stare aplikacje za-
projektowane dla starszych pro-
porcji będą centrowane na LCD, 
a na górze i dole zostaną czar-
ne paski.
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Nowy LCD bardzo mi jednak zaimponował od stro-
ny technicznej. To pierwszy na świecie ekran doty-
kowy, gdzie sam LCD został zespolony z elementami 
odpowiedzialnymi za odczytywanie naszych gestów 
w jeden moduł. Sam LCD jest klejony do szkła tak jak 
poprzednio, przez co obraz wydaje się na nim namalo-
wany, a całość jest dzięki temu cieńsza o 30%. To właś
nie takie zabiegi pozwoliły zredukować grubość iPho-
ne’a do minimum. Jeśli dodamy do tego fakt, że gamut 
obejmuje pełny sRGB, to wygląda na to, że będzie po-
równywalny jakością wyświetlanego obrazu do Retiny 
w nowym iPadzie.

 » Nowe złącze

Stare złącze Dock było używane przez Apple od 
2003 roku. Brak miejsca w końcu zmusił ich do jego 
zmiany na nowy standard, który jest znacznie mniejszy. 
Nazwano go Lightning (błyskawica), co ładnie komponu-
je się z desktopowym złączem Thunderbolt (piorun). Od 
razu śpieszę uspokoić, że dla osób, które boją się o sta-
re akcesoria – Apple oferuje różnej maści adaptery do 
iPhone’a, więc w większości przypadków nie powinno 
być problemów. Największą z kolei zaletą złącza Light-
ning jest fakt, że kabel możemy włożyć do niego w do-
wolnej orientacji – znacznie to ułatwi ciemne wieczo-
ry przed snem, gdy ciężko wcelować w spód telefonu.

 » LTE

Pomimo, że nowy iPhone ma chip Qualcomm (MDM9615), 
wspierający LTE, to na rynek trafią aż trzy różne wer-
sje telefonu. Pierwszy, tak zwany model AT&T, wspie-
ra tylko pasma AWS i 700b MHz, które nie są używane 

w Europie. Drugi, model CDMA 
wspiera aż 5 pasm: 2100 MHz, 
1800 MHz, 850 MHz, 700c MHz 
i 1900 MHz. Trzeci, Europejski 
model obsługuje 2100 MHz, 
polskie 1800 MHz i 850 MHz. 
Niestety, nie należy spodzie-
wać się w naszym kraju cu-
dów. Na chwilę obecną jedyny 
nasz operator używający LTE, 
wspiera tylko transmisję da-
nych, bez połączeń głosowych. 
Nie wiadomo też jak dokład-
nie będzie taki iPhone funkcjo-
nował w naszych warunkach 

– postaramy się w redakcji sprawdzić jak to działa w rze-
czywistości, gdy nowy iPhone już będzie w naszych rę-
kach. Na obecną chwilę wiadomo jedynie, że model dla 
amerykańskiej sieci Verizon i Sprint to terminal klasy 
B, więc nie jest możliwe jednoczesne prowadzenie roz-
mów i pobierania danych na LTE. Jeśli zadzwoni tele-
fon, to transfer danych zostanie wstrzymany do czasu 
zakończenia rozmowy. Nie powinno to natomiast wy-
stępować przy połączeniach głosowych i przy transmi-
sji danych po 3G.

 » Bateria

Pomimo mniejszych gabarytów, wydajniejszego SoC, 
większego ekranu oraz wielu innych usprawnień, w tym 
mniejszej kubatury samego telefonu, inżynierom Apple 
udało się wydłużyć czasy pracy na baterii. Subiektywne 
testy w tym zakresie również przeprowadzimy dopiero 
po otrzymaniu telefonów.

 » Kamery iSight i FaceTime

Apple również zmodyfikowało moduł odpowiedzialny 
za rejestrowanie zdjęć i filmów. Kamera iSight nadal 
ma 8 megapikseli, ale potrafi teraz robić zdjęcia pano-
ramiczne, a sam obiektyw jest przykryty szkłem szafiro-
wym. Apple A6 również sprawniej sobie radzi z redukcją 
szumów na zdjęciach oraz stabilizacją obrazu (podczas 
kręcenia filmów). Przednia kamera uzyskała przydomek 
HD – robi teraz zdjęcia o rozdzielczości 1.2 megapikse-
la oraz kręci filmy 720p przy 30 klatkach na sekundę.

 » Subiektywnie

Osobiście, jestem bardzo miło zaskoczony nowym iPho-
ne’em. Dla mnie największą zagadką był SoC – oczeki-
wałem, że Apple włoży do środka po prostu podkręco-
ny Apple A5, być może wykonany w technologii 32 nm 
z iPada 2. Dokładnie taki włożono do nowego iPoda to-
uch, a obecny iPhone 4S udowadnia, że on nadal trzy-
ma swoje.

Martwi mnie trochę jak stare aplikacje będą wyglą-
dały wycentrowane na dłuższym ekranie. Może oka-
zać się, że to nie będzie problemem, ale może też wy-
glądać tragicznie. Cóż, na subiektywne oceny przyjdzie 
czas. Jedno jest pewne, ten telefon będzie sprzedawał 
się jak ciepłe bułeczki i powinien bez większych proble-
mów pobić wcześniejsze rekordy finansowe. «
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NOrBErt CAłA

Apple nie rozpieszcza fanów iPodów. Na nowy model 
musieliśmy czekać aż dwa lata, nie licząc dodania bia-
łego koloru do iPoda Touch w roku ubiegłym. Linia się 
trochę zestarzała, a sam iPod zdecydowanie traci poten-
cjał sprzedażowy, notując spadki z kwartału na kwartał. 
Symptomatyczne jest to, że nie traci rynku na rzecz in-
nych przenośnych odtwarzaczy muzyki, tylko na rzecz 
smartphonów. Największym zaś konkurentem iPoda jest 
w tej chwili iPhone. Było to zresztą widać na ostatniej 
konferencji Apple. Nowy iPhone ją zdominował, a na iPo-
dy zostało naprawdę mało miejsce. Klienci nie powin-
ni być jednak zawiedzeni. Apple zaprezentowało nowe-
go iPoda Touch, zupełnie na nowo zdefiniowany model 
Nano oraz odświeżone kolory w Shuffle.

 » iPod 5G

Tak jak mogliśmy się spodziewać, nowa generacja iPo-
da Touch została przebudowana tak, aby upodobnić 
się do iPhone 5G. Pierwszy raz jednak w tym samym 
momencie zaprezentowany został nowy model Touch 
oraz nowy model iPhone’a. Co model ten ma wspólne-
go z iPhone’em 5? Przede wszystkim to, co  widoczne 

na pierwszy rzut oka, czyli ekran. Zarówno w nowym 
iPhone’ie 5, jak i w iPod Touch 5G jest dokładnie taki 
sam czterocalowy o gęstości 326 PPI i rozdzielczoś
ci 640×1136. Dokładnie taki sam, czyli nie rożni się też 
technologią wykonania. To nowość, zazwyczaj bowiem 
iPody miały gorszej jakości ekran, niż iPhone. Innym 
elementem – po części wspólnym z iPhone – jest kame-
ra, a dokładnie to obiektyw kamery. Poprzednie gene-
racje iPodów raczej udawały, że robią zdjęcia, a efekty 
były porównywalne do fotografii otworkowej, teraz się 
to zmienia. Kamera będzie miała może nie za dużą roz-
dzielczość 5Mpx, ale za to obiektyw będzie dokładnie 
taki sam jak w iPhone 5, czyli będzie miał światło 2,4f, 
doświetlającą diodę LED oraz będzie pokryty szafirowym 
szkłem. Wydaje się więc, że zdjęcia będą naprawdę do-
brej jakości. Ostatnim wspólnym elementem jest nowy 
port DOCKa, zwany Lightning 
(błyskawica). Nowy port jest 
znacznie mniejszy, a jego naj-
większą zaletą jest to, że ka-
bel możemy włożyć bez do-
szukiwania się, gdzie jest jego 
góra, a gdzie dół. Największa 
wada? W żadnym stopniu nie 

Apple zaprezentowało nowego ipoda touch, zupełnie na nowo zdefiniowany 
model Nano oraz odświeżone kolory w Shuffle. Co dziwne, w ofercie ciągle 
pozostaje ipod Classic.

noWe iPody

„ największym 
konkurentem 

iPoda jest w tej chwili… 
iPhone.
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iPod Touch nie będzie moim podstawowym odtwarza-
czem. Na koniec ostatnia zła informacja. Nowy Touch 
będzie dostępny dopiero w październiku, a znając Ap-
ple będzie to 31 październik.

 » iPod nano 7G

Drugi z zupełnie nowych iPodów to Nano. Apple mocno 
eksperymentuje z tym  modelem. Miały już one wszyst-
kie możliwe kształty, były prostokątne z kółeczkiem, 
kwadratowe z kółeczkiem, potem znowu prostokątne, 
ostatnio małe kwadratowe z ekranem dotykowym. Spo-
ry miszmasz. Teraz jest jeszcze inaczej. Nowy Nano jest 
dość małym prostokątem z prostokątnym 2,5″ dotyko-
wym ekranem o małej rozdzielczości 240x432 i gęstości 
202 PPI. Wykonany jest z aluminium ze szklaną przednią 
ścianką. Jego wymiary są naprawdę imponujące wyso-
kość: 76,5 mm, szerokość: 39,6 mm, grubość 5,4 mm(!!!) 

jest zgodny z poprzednikiem. Apple oczywiście proponu-
je przejściówki między starym złączem DOCK a nowym, 
ale ciężko mi sobie wyobrazić jak takiego iPoda z przej-
ściówką włożyć do stacji dokującej. Dla mnie jako fana 
iPodów i posiadacza ogromnej ilości akcesoriów ze złą-
czem DOCK to wielka wada. Co  ciekawe, w iPodzie To-
uch zastosowano technologię SIRI, która po raz pierw-
szy znalazła się w iPodzie.

Tym, co odróżnia oba urządzenia od siebie i najbar-
dziej przykuwa uwagę w nowym iPodzie Touch są nowe 
kolory. iPod Touch 5G będzie miał tylną ściankę wyko-
naną z aluminium, dzięki czemu nie będzie się tak ry-
sował jak obecne wersje, a dodatkowo ta ścianka bę-
dzie dostępna w 5 różnych kolorach, włącznie z Product 
(RED). Przednia ścianka w wersjach czerwonej, niebie-
skiej, żółtej i srebrnej, będzie biała – to może się nie 
podobać. Jak na razie, przynajmniej dla mnie, wygląda 
to dziwnie. Na szczęście dla tradycjonalistów zostanie 
wersja czarna z tyłu i z przodu. Dodatkowo z tyłu iPo-
da mamy specjalny uchwyt na smycz, którą dostanie-
my razem z odtwarzaczem – to takie strasznie nie Ap-
ple’owe. Nie mogę się jednak doczekać, aż go wezmę 

do ręki. Bardzo mała grubość 
tylko 6.1 mm(!) i waga tylko 
88 gramów będą musiały ro-
bić piorunujące wrażenie.

Touch 5G będzie dostęp-
ny tylko w dwóch wersjach 
pamięci – 32GB oraz 64GB. 
To – moim zdaniem – trochę 
mały wybór. Pewnie dużo 
osób chciałoby kupić wer-
sję 16GB w dobrej cenie, 
a ja bardzo chciałbym wersję 
128GB. Cena wersji 32GB to 
1349 zł brutto. No cóż,  znowu 

„ iPod touch 
to przenośny 

odtwarzacz/
konsola do gier/
aparat fotograficzny 
dla kogoś, kto nie 
potrzebuje iPhone’a. 
iPod nano to zaś 
świetny mały 
odtwarzacz muzyki.
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i waga tylko 31 gram. To naprawdę 
mały iPod, który prawdopo-
dobnie będzie świet-
nie leżał w ręku. Pod 
 ekranem mamy bar-
dzo jawne nawiąza-
nie do iPoda Touch, 
czyli przycisk HOME, 
który nie ma w środ-
ku kwadracika – jak 
w iPhone – tylko kół-
ko. To prawdopodobnie 
nawiązanie do okrągłych 
ikonek na wyświetlaczu. 
Jak będzie działał przy-
cisk? Dokładnie nie wia-
domo. iPod ten bowiem 
nie ma systemu iOS, tyl-
ko własny iPodowy. Nowy 
wygląd do mnie przemawia, 
chociażby za sprawą tego, 
że jest on dostępny w 8 róż-
nych kolorach (czarny, różowy, 
niebieski,  srebrny,  zielony, żółty 
i Product (RED) z białą przednią ścianą z wyjątkiem mo-
delu czarnego gdzie będzie czarna.

Możemy się cieszyć z nowego wyglądu czy też kolo-
rów, ale jak by się bardziej pragmatycznie przyjrzeć, to 
najważniejsza jest obsługa Bluetooth oraz Radia FM. In-
terfejs BT pozwoli nam na podłączenia iPoda do bez-
przewodowych słuchawek lub do sprzętu grającego 
w samochodzie. Jak jest to ważne przy uprawianiu spor-
tów, nie muszę mówić. To możliwość, której iPodom 
Nano bardzo brakowało. Oczywiście do ładowania i syn-
chronizacji będziemy korzystali z nowego portu Light-
ning. Co ciekawe, nowe Nano będzie dostępne tylko 

w jednej wersji pojem-
nościowej 16GB w ce-
nie 729 zł i oczywiście 
dopiero w październiku.

Mnie nowy Nano za-
chwycił. Było o nim tak 
mało przecieków, że 
wszystkiego mogliśmy 
się spodziewać, a wy-
szło lepiej niż mogło.

A by  dope ł nić 
zmian w linii iPodów, 
Apple dodało nowe 
odcienie kolorów do 
iPoda shuffle oraz 
dwa zupełnie nowe 
kolory. Mój ulubio-
ny Product (RED) 

oraz czarny. Zmian nie 
doczekał się tylko iPod classic, 

a zaskoczeniem może być to, że nie 
zniknął z oferty. Z wszystkimi iPoda-

mi oraz iPhone’ami będą dostarczane 
nowe słuchawki EarPods, które mają wbu-

dowaną funkcję wyciszania otoczenia. Jak się będą 
sprawowały, odpowiem oczywiście po testach. Mam 
nadzieję, że dobrze. W końcu były projektowane przez 
trzy lata.

Osobiście i zupełnie subiektywnie bardzo dobrze oce-
niam nową linię iPodów. Urządzenia są dobrze pozycjo-
nowane. iPod Touch to przenośny odtwarzacz/konsola 
do gier/aparat fotograficzny dla kogoś kto nie potrze-
buje iPhone. iPod Nano to zaś świetny mały odtwarzacz 
muzyki, który możemy zabrać na rower do siłowni lub 
do samochodu. Nie mogę się doczekać szczegółowych 
testów obu iPodów. «
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DAwID DłuGOSz

Czy wARTO zASTąpIć
MB321 NOwą STACJą
airPort exPreSS?

Sprzedać i kupić nową wersję, czy 
nie? Oto jest pytanie… my już znamy 
odpowiedź!

W ostatnim numerze mogliście przeczytać o nowości 
w stacji bazowej Airport Express, którą Apple wpro-
wadziło do sprzedaży w czerwcu tego roku. Jak jednak 
model MC414Z wypada na tle poprzedniej generacji 
 Airporta i czy starszą stację warto wymienić na now-
szą? Przetestowaliśmy oba modele w akcji i odpowia-
damy na zadane pytania.

Nowy Airport Express, to nie tylko zmiany na ze-
wnątrz. Stacja robocza Apple’a z tego roku doczekała się 
również kilku usprawnień „w środku”. Czy jednak mo-
del MB321 jest już przestarzały i warto wymienić go na 
nowszy wariant urządzenia? Przekonajmy się!

 » Ergonomia

Oba modele stacji bazowych Apple są mniej więcej 
podobnych gabarytów, choć nowszy model jest tro-
chę większy. Ponadto, MB321 umożliwiał bezpośred-
nie wpięcie w gniazdko sieciowe, a MC414Z już nie bar-
dzo (choć jest to możliwe, to jednak stacja jest cięższa 
i zdaje się ledwo trzymać na wtyczce zapożyczonej cho-
ciażby z Magsafe).

Porównując sposób, jak obie stacje są podłączane 
do prądu na plus wypada zdecydowanie lepiej nowszy 
model. Po pierwsze, nie odstaje od ściany, a poza tym 
możemy go położyć, gdzie tylko chcemy, gdyż  kabel 
 zasilający jest dosyć długi.  Ponadto MC414Z nie „ szpeci” 
tak pokoju jak MB321.

 » Konfiguracja

W przypadku konfiguracji oba modele oferują podobne 
możliwości. Stacje możemy skonfigurować jako nową 
sieć WiFi, podłączyć do już istniejącej czy też udostęp-
nić tak zwane połączenie użyczane, czyli sieć dla gości 
oferującej jedynie dostęp do Internetu.

Zarówno MB321, jak i MC414Z umożliwiają również 
pracę w dwóch zakresach sieci bezprzewodowych: 
2,4 oraz 5 GHz. Niemniej, nowy model w porównaniu 
do starszego pozwala na pracę w obu zakresach jedno-
cześnie. MB321 jedynie w jednym z nich, a to w prak-
tyce oznacza pracę w zakresie 2,4 GHz, gdy tylko jed-
no z urządzeń łączy się z Airportem w ten sposób. Mały 
plus otrzymuje więc MC414Z, który rzeczywiście nie 
sprawia problemów podczas pracy w obu zakresach 
w tym samym czasie.



 » 2012 nr 9 » SPrzęt » Czy warto zastąpić Mb321... 54

Ponadto, istnieje możliwość manualnego skonfigu-
rowania częstotliwości WiFi zamiast ustawień z auto-
matu. Szkoda, że Apple nie postanowiło w MC414Z do-
rzucić nieco nowych opcji z zakresu bezpieczeństwa 
znanych z bardziej zaawansowanych routerów, jak cho-
ciażby funkcje związane z kontrolą zapory sieciowej. 
Musimy obejść się smakiem.

 » Pokrycie Wi-Fi

Jak doskonale wiemy, oba modele stacji bazowych  Apple 
pozbawione są jakichkolwiek anten zewnętrznych. Szko-
da, że producent nie pomyślał chociażby o dodatkowym 
złączu dla zewnętrznej anteny,  którą moglibyśmy ku-
pić na własny koszt i podłączyć do  Airporta.  Niestety, 
musimy obejść się smakiem. Zarówno MZ414Z, jak 
i MB321 oferują kiepski zasięg. W domu nie ma pro-
blemów z podłączeniem, ale spróbujcie wyjść na dwór 
i spróbować nawiązać połączenie. W naszym przypad-
ku w odległości kilku metrów (około 10) nie udało na-
wiązać się połączenia z żadną ze stacji. Próba zbliżenia 
się do budynku o 5 m spowodowała, że iPad był w sta-
nie połączyć się z modelem MC414Z.

Mimo wszystko w tych samych warunkach nieco 
lepiej wypada nowszy model Airport Express. Usta-
wienie obu stacji w tym samym miejscu zaowoco-

wało  natężeniem sygnału 
w MC414Z na poziomie 65 
dBm. MB321 w tym samym 
miejscu generował sygnał 
o dwie jednostki słabszy.

Więcej możliwości uzy-
skamy w nowym Airport 
Express. Zasięg możemy po-
prawić dzięki dodatkowemu 
kablu zasilającemu, co daje 
nam większe pole do manewru podczas próby odsłonie-
nia urządzenia. MB321 schowany za szafką ma słabszy 
zasięg. MC414Z z kolei możemy „wystawić” w miejsce, 
gdzie zasięg ulegnie poprawie. Niewielkiej, ale zawsze. 
Czasami kilka dodatkowych dBm ma kluczowe znacze-
nie i być może  pozwoli cieszyć wam się  Internetem 
również na werandzie, a gdy postawimy stację na pa-
rapecie, to nawet w odległości kilkudziesięciu metrów 
od domu.

 » Porty

Obie stacje wyposażone są w następujące złącza:
•  jack audio
•  USB
•  porty Ethernet. W MB321 jeden, a w MC414Z dwa

„ różnice 
w funkcjonalności 

Mc414z i MB321 nie 
są na tyle duże, żeby 
warto było wymienić 
straszy model na nowy
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Jedyną różnicą są więc wspomniane wyżej złą-
cza Ethernet, gdzie dodatkowy port może okazać się 
 naprawdę cenny. Zwłaszcza, gdy współdzielimy połą-
czenie internetowe za pomocą kabla LAN, wtedy też 
drugie złącze możemy wykorzystać na przykład do pod-
łączenia dysku sieciowego. W MB321 nie mamy tak sze-
rokiego pola manewru.

Niestety, zarówno MB321, jak i MC414Z oferu-
ją  wyłącznie złącza Ethernet typu 10/100 Mbps 
(w praktyce oznacza to około 10 MB/s), czyli o sła-
bej przepustowości i mocno pogarszające transfery 
w  przypadku  dysków twardych. Szkoda, że Apple nie 
umieściło w  nowej stacji chociaż jednego portu Giga-
bit Ethernet.

W przypadku portu USB możemy współdzielić tyl-
ko drukarkę. Niestety, Apple nie oddało w MC414Z no-
wej funkcji w postaci podłączania dysków twardych na 
tym złączu. Funkcja pozostaje więc dostępna jedynie 
w droższej stacji, czyli Airport Extreme. Żadnych róż-
nic nie widać również w funkcjonalności portu audio. 
 Zasada działania dla AirPlay, jak i jakość strumienio-
wanego dźwięku pozostały bez zmian.

 » Duży może więcej, ale…

Oczywiście w powyższym ze-
stawieniu znacznie lepiej wy-
pada nowszy, nieco większy 
model stacji Airport Express. 
To z pewnością nikogo nie 
dziwi. Jeśli więc rozważacie 
zakup tego urządzenia, to od 
razu lepiej dorzucić kilkadzie-
siąt złotych i kupić MC414Z. 
Co jednak z tymi z Was, któ-
rzy chcą wymienić MB321 na 

nowy model? Gra nie jest warta świeczki! Po pierwsze, 
starszy model, który jest używany sprzedacie na Alle-
gro tylko za około 200 złotych, a więc będziecie musieli 
dołożyć drugie tyle. Różnice w funkcjonalności MC414Z 
i MB321 nie są na tyle duże, iż warto wymienić starszy 
model na nowy. Powinniście zdecydować się na wymia-
nę tylko wtedy, gdy naprawdę potrzebujecie dodatko-
wego portu Ethernet i ewentualnie ciut większego za-
sięgu dla  sieci  WiFi. W przeciwnym wypadku mija się 
to z jakimkolwiek celem. «

„ jedyną różnicą 
są więc 

wspomniane wyżej 
złącza ethernet, 
gdzie dodatkowy 
port może okazać się 
naprawdę cenny.

Model MB321 MC414Z

Wymiary 94 x 75 x 28,5 mm 98 x 98 x 23 mm

Waga 210 g 240 g

Złącza

USB 1 1

Ethernet 
10/100/1000 Nie Nie

Ethernet 
10/100 1 2

Audio 3,5 mm 1 1

Złacze antenowe Nie Nie

Sieć WiFi

Obsługiwany 
standard IEEE 802.11n 802.11n

Praca w trybach 
2,4 i 5 GHz Tak Tak*

* jednocześnie
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wOjtEk pIEtruSIEwICz

audi a6 3.0tdi 
Bi-turBo

 » Za kierownicą

Wsiadając do nowego A6 otrzymujemy przede wszyst-
kim bardzo komfortowe wnętrze, żeby nie powiedzieć 
luksusowe, oraz mnóstwo przestrzeni dla wszystkich, 
w szczególności na nogi. Najbardziej zaskoczyła mnie 
sama pozycja za kierownicą, którą można dobrać sobie 
do własnych potrzeb. Fotel, z elektrycznym sterowa-
niem oraz pamięcią, da się dostosować dla praktycznie 
każdego – od najniższych do naprawdę wysokich osób. 
Kierownica, również regulowana, pozwala nam na ste-

rowanie telefonem, radiem oraz umożliwia zmianę bie-
gów za pomocą zamontowanych za nią łopatek.

 » Oczami kierowcy

Piątek rano. Dzwoni telefon, więc schodzę przywitać 
przesyłkę. Auto już zjeżdża z lawety i pozostaje tylko 
podpisać stosowne dokumenty. Otwieram drzwi, wsia-
dam i ustawiam fotel – kolana odpowiednio zgięte, po-
mimo braku pedału sprzęgła; łokcie również, co  stanowi 

Audi jest obecnie jedną z najbardziej futurystycznych marek samochodowych 
na świecie, a promowanie kolorów w kolorze srebrnym i często białym nie 
jest przypadkowe. Nieoficjalnie mówi się, że firmy motoryzacyjne te inspiracje 
zaczerpnęły od Apple, a Audi jest moim zdaniem producentem najbliższym 
filozofii firmy z Cupertino.
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 kompromis pomiędzy jazdą miejską, a autostradową. 
Moja oczy szukają miejsca na kluczyk, którego nie ma. 
Wkładam go więc ponownie do kieszeni, przytrzymuję 
hamulec oraz wciskam przycisk Start na konsoli środko-
wej. Silnik budzi się do życia. Co to za odgłos? Benzyniak? 
Mógłbym przysiąc, że na tylnej klapie bagażnika widzia-
łem napis 3.0 TDI, a w broszurze dodatkowo napis „bi-
turbo”. Wysiadam na chwilę i podchodzę do rur układu 
wydechowego. W środku widzę ruchome klapki. Wsia-
dam ponownie do samochodu, skrzynię biegów usta-
wiam w pozycji D, aby natychmiast przesunąć ją w pra-
wo na S (tryb sportowy). Pozostaje już tylko wejść do 
ustawień samochodu w panelu sterowania wszystkiego 
(MMI) i wybrać tryb ‚Dynamic’. Dwie sekundy później zła-
małem już ograniczenie prędkości, a po kolejnych trzech 
przekroczyłem je dwukrotnie. Bestia. Diesel, ale bestia.

 » Na drodze

Jestem przeciwnikiem samochodów z silnikami die-
sla. Nie dość, że są droższe od odpowiedników ben-
zynowych, w zakupie i eksploatacji, to dźwięk jaki się 

z nich wydobywa nie wzbudza żadnych emocji. Nowo-
czesne diesle są oczywiście znacznie lepsze, ale nie spo-
dziewałem się aż takich osiągów i takiego brzmienia 
z  nowej A6tki. Moc rozwijana jest bardzo równomier-
nie i liniowo – od początku do końca obrotomierza auto 
nie słabnie lub jest to niezauważalne. 313 koni mecha-
nicznych, 650 Nm w zakresie 14502800 obrótow/min. 
i 8biegowy automat to połączenie rodem z piekła. 
Umożliwia temu blisko dwu tonowemu potworowi roz-
pędzenie się do setki w 5,1 sekundy oraz niedługo póź-
niej do elektronicznie ograniczonych 250 km/h. Napęd 
na cztery koła oczywiście dba o to, aby wykorzystać 
maksymalną przyczepność opon.

Wracając jednak na moment do brzmienia silnika 
w środku – nie wiem czy Audi zastosowało system po-
dobny do BMW, gdzie głośniki dodatkowo podgrzewa-
ją atmosferę dźwiękiem nagranym w fabryce, ale klap-
ki w układzie wydechowym ewidentnie robią różnicę. 
 Zależnie od ustawienia samochodu – MMI umożliwia jaz-
dę dynamiczną, komfortową lub oszczędną – możemy 
być otoczeni prawie całkowitą ciszą lub warkotem silni-
ka i wydechu. Nie znalazłem dowodów na wspomaganie 
się „sztucznie generowanym” dźwiękiem, więc wierzę, 
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że inżynierom po prostu udaje się coraz bardziej zbli-
żyć wrażenia z jazdy dieslem do modeli benzynowych.

Zawieszenie Audi A6, sportowa jego wersja z  pakietu 
Sline, która jest dodatkowo obniżona o 30 milimetrów, 
to prawie idealne zestawienie na nasze drogi. Jest na tyle 
sztywne, że czuć co się z samochodem dzieje, szczegól-
nie na szybko pokonywanych zakrętach, a jednocześnie 
wystarczająco tłumi nierówności, abyśmy nie musieli 
umawiać się z kręgarzem. Pomimo że w bardzo bogatej 
liście wyposażenia zabrakło sportowego dyferencjału, 
przy wartościach granicznych w zakręcie, A6tka okazu-
je się nadzwyczaj delikatnie nadsterowna przy lekkim 
ujęciu gazu – to właśnie przewidywalność oraz wyczu-
walność zawieszenia pozwala na wyczucie dokładnie, co 
samochód ma zamiar zrobić, zanim to zrobi. Prywatnie 
jeżdżę napędem Quattro od ponad 10 lat i jest to naj-
bezpieczniejszy sposób podróżowania po Polsce, nie-
zależnie od warunków pogodowych. Jeśli	Audi	to	tyl-
ko	Quattro.

Większość marek, w tym Audi, ma obecnie problem 
z prawidłowym oprogramowaniem automatycznej skrzy-
ni biegów. Chodzi mianowicie o tryb	manualny, w któ-
ry praktycznie każda nowoczesna skrzynia biegów jest 
wyposażona. Polega on na tym, że automat nie zmienia 
sam biegów, a robimy to my – za pomocą dźwigni zmia-
ny biegów (góra/dół w stylu sekwencyjnym) lub łopatek 
na kierownicy. Wszystko jest pięknie i ładnie, ale wada 
jest znaczna – skrzynia biegów, w górnym zakresie ob-
rotów, automatycznie	przerzuci bieg na wyższy, jeśli 
nie zrobimy tego my. Przypominam – skrzynia ma włą-
czony tryb manualny. Może to akurat nie mieć większe-
go znaczenia w przypadku modelu A6, ale jeśli ktoś ma 
S6 lub RS6 i chciałby sobie w weekend poszaleć na to-
rze, to może mieć problem. Przykładowo, jeśli pokonu-
jemy zacieśniający się zakręt przy 5.000 rpm i wiem, że 
zaraz będzie konieczna redukcja, to najgorszą rzeczą ja-
kie auto może zrobić to zmienić bieg na inny niż się spo-
dziewamy. Nagła zmiana obciążenia, konieczność dwu-

krotnej redukcji – to nie tylko uciążliwość, ale również 
potencjalne niebezpieczeństwo, przez które możemy wy-
lecieć z drogi. Takie rzeczy oczywiście nie mają miejsca 
w przypadku manualnych skrzyń biegów.  Takie rzeczy 
też nie mają miejsca w przypadku przekładni montowa-
nych przez bardziej nastawionych na sport producentów 
– dobrym przykładem tutaj posłuży Porsche. W samo-
chodach sportowych tej marki (nie dotyczy modelu Cay-
enne) możemy, mając automatyczną lub dwusprzęgło-
wą skrzynię biegów ustawioną w tryb manualny, jechać 
na „odcince” (maksymalnych obrotach dla danego bie-
gu) tak długo aż nam paliwa zabraknie, lub co bardziej 
prawdopodobne, silnik wybuchnie. Skrzynia jednak nie 
zrobi nic wbrew naszej woli. W trybie manualnym to my 
odpowiadamy za wszystko, a elektronika nie będzie nam 
w niczym przeszkadzała. Oczekuję tego od każdego pro-
ducenta samochodów, a dla mniej wymagających kie-
rowców zawsze zostaje tryb automatyczny lub sportowy.

O samej jeździe oraz weekendowej przygodzie za-
pewne mógłbym opowiadać tak długo, aż wypełnił-
bym cały numer, ale chciałem Wam przede wszyst-
kim przedstawić wnętrze samochodu oraz technologię 
w nim zawartą.

 » Dla gadżeciarzy

Współczesne samochody oferują coraz większą inte-
grację z naszymi własnymi zabawkami – telefonami czy 
iPadami – oraz oferuję multimedialne systemy z wbu-
dowanymi ekranami LCD w różnych punktach samo-
chodu. Znacznie bardziej interesująco jednak przed-
stawiają się możliwości komunikowania się ze światem 
zewnętrznym oraz korzystania z narzędzi, które dotych-
czas kojarzyły nam się tylko i wyłącznie z komputera-
mi. Każdy z producentów podchodzi do tematu indywi-
dualnie, a Audi ostatnio zdecydowało się na nietypową 
integrację dotyku.
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 » MMI & MMI touch

System MMI to centrum sterowania samochodem, ra-
diem, klimatyzacją, fotelami, nawigacją, pracą zawie-
szenia czy skrzyni biegów – tutaj znajdziecie praktycz-
nie wszystko konieczne do obsługi… wszystkiego. Skrót 
MMI oznacza „Multi Media Interface”, a jego centralnym 
punktem jest ekran na środku deski rozdzielczej oraz 
pokrętło z przyciskami obok skrzyni biegów. Ekran jest 
o tyle ciekawie w A6tce rozwiązany, że chowa się w de-
skę rozdzielczą, gdy go nie potrzebujemy. Wątpię, aby 
ktoś w ogóle wiedział o jego istnieniu dopóki go pierw-
szy raz nie zobaczy. Całość jest zaprojektowana tak, że 
ma być prosta i intuicyjna w obsłudze. Ekran w każdym 
rogu ma cztery pola z różnymi funkcjami, które są od-
wzorowane przyciskami obok głównego pokrętła do ste-
rowania resztą. Menu z kolei podzielone jest na różne 
kategorie: radio/CD/iPod, ustawienia samochodu, tele-
fon i nawigacja. Prawdopodobnie coś pominąłem, ale 
wynika to z faktu, że potrzeba chwili, aby poznać do-
kładnie zasady działania interfejsu użytkownika. Nie 
jest on skomplikowany, ale zdecydowanie na zbyt długi 
czas trzeba oderwać wzrok od drogi, aby coś przesta-
wić. Nie zaszkodzi przeszkolenie pasażera w jego obsłu-
dze przez wyjazdem z trasę.

MMI staje się coraz bardziej modularne, więc jeśli 
mamy model samochodu wyposażony w kamerę cofa-
nia, to właśnie na jego ekranie będziemy oglądali słu-
pek czający się za tylnym zderzakiem. To tutaj będziemy 
mogli obsługiwać opcjonalną nawigację lub zachowanie 
automatycznej skrzyni biegów. Całość nie jest oczywi-
ście tania i to mój największy obecny zarzut pod adre-
sem producentów samochodów – te wszystkie zabaw-
ki niestety kosztują ogromne pieniądze. Nawigacja? 
19  tysięcy złotych. Kamera cofania? Dwa i pół tysiąca. 

Do niej obowiązkowy jest system czujników za kolej-
ne cztery tysiące. Może wystarczy jak powiem, że lista 
(standardowego i opcjonalnego) wyposażenia testowe-
go modelu zmieściła się na czterech stronach A4.

Niezależnie od kosztów, jeśli ktoś kiedykolwiek ko-
rzystał z wbudowanego w samochód systemu nawigacji 
dobrej klasy, a ten w Audi jest najwyższej, to wie, że nie 
ma co tego nawet porównywać z aplikacjami dostępny-
mi na nasze telefony czy nawet paskudami doczepiany-
mi do przednich szyb. Jej wyższość jest niepodważalna, 
a najnowsza iteracja nawigacji Audi wprowadza jedną 
niezwykle interesującą funkcję – możliwość korzystania 
z Google Maps oraz Google Streetview. Jest też oczy-
wiście dostęp do wszystkich POI (punktów zaintereso-
wań), które mamy normalnie dostępne jedynie w kom-
puterze. Ale to nie koniec gadżetów…

Audi niedawno wprowadziło funkcję MMI touch, któ-
ra polega na umieszczeniu panelu dotykowego obok 
skrzyni biegów, na lewo od pokrętła sterującego MMI. 
Służy on do wprowadzania tekstu, który rysujemy pal-
cem – litera po literze. Założenie jest takie, że potrafi-
my palcem naszkicować litery bez odrywania wzroku 
od jezdni. Ma to szczególne znaczenie przy wprowadza-
niu celu podróży do nawigacji jak już jesteśmy w ru-
chu. Osobiście jednak najbardziej przypadło mi do gu-
stu sterowanie głosowe, które może nie jest tak dobre 
jak Siri czy Google Now, ale z pewnością jest znacznie 
bezpieczniejsze. Wbrew pozorom komendy i odpowie-
dzi na pytania, które przyjmuje system, są dosyć na-
turalne.  Apple niedawno zapowiedziało współpracę 
z producentami samochodów w zakresie komunikacji 
głosowej – usługa ma się nazywać „Eyes Free” – więc 
jest nadzieje, że moje marzenia o prostej metodzie prze-
kazania komputerowi samochodowemu swoich życzeń 
się spełni.
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 » Audi Connect

Audi wprowadziło również usługę zwaną Audi Connect, 
która polega na dostarczeniu Internetu do samocho-
du. Niestety testowany egzemplarz był pozbawiony tej 
funkcji, ale z tego, co udało mi się zrozumieć z krótkiej 
informacji prasowej na ten temat, implementacja jest 
o tyle ciekawa, że poza możliwością włożenia kolejnej 
karty SIM do wbudowanego telefonu, można również 
skorzystać z SIM Access Profile, który po Bluetooth łą-
czy się z kartą SIM w naszym telefonie i za jej pomocą 
łączy się z Internetem. Audi Connect również umożliwia 
stworzenie w samochodzie jeżdżącego Hotspotu WiFi, 
co powoduje, że nazwa mojej domowej sieci „Bus Ob-
serwacyjny CBA 51” nabiera całkiem nowego znaczenia.

Hotspot internetowy w dzisiejszych czasach jest 
o tyle istotny, że odpada konieczność wyposażania iPa-
dów czy iPodów touch naszych dzieci w abonamenty 
lub prepaidowe karty SIM. Wyjeżdżając na dłuższą wy-
cieczkę nie musimy się martwić, że będą z dala od swo-
ich zainteresowań. Czasy się zmieniają – w moich po-
wtarzałem rodzicom tabliczkę mnożenia. Do znudzenia. 
Dzisiejsze rządzą się trochę innymi prawami, ale jako 
geek muszę przyznać, że sam chciałbym mieć automa-
tycznie tworzony Hotspot.

 » Bluetooth

Implementacja standardu Bluetooth znacząco się po-
prawiła przez ostatnie lata. Po pierwszej przejażdż-
ce A6tką zatrzymałem się, aby połączyć z nią moje-
go iPhone’a. Operacja wydawała się dosyć prosta, ale 
początkowo miałem z tym problemy. Prawdopodob-
nie przeszkadzały wcześniej zaprogramowane telefony 
– Audi wspiera kilka równocześnie. Niemniej jednak, kie-
dy usunąłem wszystkie z nich to mój iPhone sparował 
się bez problemów i zsynchronizował również książkę 
adresową wraz z nieodebranymi rozmowami, SMSami, 
itp. z MMI. W tej kwestii to akurat nic specjalnie nowe-
go, ale dąży to wszystko w jednym kierunku – przenie-
sienia informacji z naszego telefonu na ekran, a to mi 
się bardzo podoba.

 » Audi Music Interface

Możliwość podłączania iPodów istnieje w Audi oraz 
większości aut na drogach od dawna. Implementacja tej 
funkcji jest o tyle ciekawa, że w niektórych modelach 
mamy fizyczne gniazdo z dockiem, do którego wsuwa-

my naszego iPoda. Jest to znacznie wygodniejsze roz-
wiązanie niż podłączanie się za pomocą kabla lub portu 
USB. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponie-
waż to właśnie tutaj zostałem najbardziej i najmilej za-
skoczony funkcjonalnością systemu i jego współpracą 
z  iPhonem oraz iOS. Zależnie od wybranego w telefonie 
źródła dźwięku (jest to widoczne w pasku multitaskingu 
– może być to domyślna aplikacja Muzyka lub na przy-
kład Instacast, do słuchania podcastów), możemy włą-
czyć bezprzewodowe jego przekazywanie bezpośrednio 
do wyśmienitego zestawu głośników Bang & Olufsena 
(lub Bose, zależnie od wyposażenia samochodu). Imple-
mentacja nie jest idealna, ale działa, pomimo że telefon 
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gów. Większość osób zapewne nawet tego nie 
dostrzeże, ale dla mnie tryb manualny musi 
rzeczywiście takowym być – nie zaakceptu-
ję myślenia za mnie, tym bardziej, że wiem 
czego chcę. Pomijając jednak tą kwestię, 
skrzynia biegów okazała się fantastyczna. 
Osiem biegów pozwala znacznie lepiej do-
brać przełożenia co wpływa nie tylko na 

lepsze wykorzystanie mocy, ale również na 
mniejsze spalanie przy leniwej jeździe. Na ko-

niec jeszcze chciałbym wrócić do tematu diesla 
– nie lubię ropy. Bardzo. Z wielu powodów. Nie zmie-

nia to jednak faktu, że 313 koni mechaniczny pompowa-
nych przez dwie turbosprężarki oraz naprawdę groźny 
dźwięk wydobywający się z podbrzusza A6tki, stano-
wią świetną alternatywę dla osób, które chcą połączyć 
emocje silnika benzynowego z niższym spalaniem, bez 
kompromisów w zakresie osiągów.

A co się tyczy oszczędności silników diesla… Może wy-
starczy jeśli powiem, że na trzystukilometrowej trasie 
poza miastem udało mi się zejść ze średnim spalaniem 
do 14 litrów na sto. Kupując to auto musicie się z tym 
liczyć, ale nie dlatego, że silnik nie potrafi być oszczęd-
ny. Po prostu nie będziecie chcieli nim w ten sposób 
jeździć. «

spoczywa w kieszeni – sterować audio możemy bezpo-
średnio z telefonu lub za pomocą interfejsu Audi. Nie 
udało mi się niestety zrobić dwóch rzeczy za pomocą 
MMI: zmienić playlisty w aplikacji Muzyka oraz zmienić 
źródła dźwięku na przykład na Instacast. O ile drugi 
przypadek to już spore wymaganie, to nie powinno być 
konieczności ręcznego przełączania playlist w telefonie.

 » Futurystycznie

Ewidentnie najciekawsze lata są przed nami. Technolo-
gia zmienia się w zastraszającym tempie i raz do roku 
pojawiają się kolejne wersje mobilnych systemów ope-
racyjnych – nie dziwię się, że producenci samochodów 
mają problem z nadążaniem za zmianami. To co jednak 
już dzisiaj oferuje Audi nie było dostępne w tej klasie 
jeszcze kilka lat temu i mogę się tylko domyślać co przy-
niesie przyszłość. Osobiście mam nadzieję, że system 
multimedialny wbudowany w samochód będzie w przy-
szłości potrafił przenieść pełną funkcjonalność naszych 
aplikacji z iPhone’a bądź innego smartfona na ekran ta-
kiego MMI i pozwolić go nam wykorzystywać dokładnie 
tak jak chcemy, włączając możliwość grania w zapowia-
dane Angry Birds w klimacie Star Wars.

 » A sam samochód?

Cóż mam powiedzieć – to obecnie jeden z najlepszych 
modeli w tej klasie i ma jedną ogromną zaletę, której 
brakuje konkurencji: Quattro. Wbrew pozorom, w na-
szych warunkach klimatycznych, to dla wielu jest decy-
dującą cechą przy wyborze samochodu. Największą, dla 
mnie, wadą jest oczywiście wspomniana skrzynia bie-

audi a6 3.0tdi Bi-turbo       
(–1 punkt za brak w pełni manualnego trybu skrzyni biegów)

Producent: Audi

Model: A6

Silnik: 3.0 TDI biturbo

Moc: 313 KM

Moment	obrotowy: 650 Nm

Przyśpieszenie	do	100	km/h: 5.1 s

Prędkość	maksymalna: 250 km/h

Cena	modelu	podstawowego	z silnikiem	3.0	TDI	bi-turbo: 
263.000,00 zł

Cena	modelu	testowanego: 368.550,00 zł

Wybrane	wyposażenie	dodatkowe: 
– MMI Navigation Plus 
– Złącze Bluetooth 
– Kierownica 3ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą, 
z funkcją zmiany przełożeń 
– Klimatyzacja automatyczna 4strefowa 
– Reflektory w technologii LED 
– Audi parking system plus 
– Kluczyk komfortowy z funkcją odblokowania bagażnika za pomocą 
gestów 
– Pakiet sportowy S line 
– 5ramienne obręcze ze stopu metali lekkich: 8,5 J x 19, 
opony 255/40 R19 
– zawieszenie sportowe S line obniżone o 30 mm

	Samochód	testowy	użyczył	dealer	Audi	Idczak	–	Krotoski	–	Cichy	
z Łodzi
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jArOSłAw CAłA

ktoś, kto wymyślił słuchawki, zasłużył 
sobie na pomnik, życie wieczne i „nie 
wysychające” konto w banku.

Samotność. Zazwyczaj kojarzy się nam z czymś nega-
tywnym i smutnym. Myśląc o samotności, wyobraża-
my sobie kogoś bardzo nieszczęśliwego. Czy jednak jest 
tak zawsze? Przecież każdy z nas wiele razy marzył wła-
śnie o tym, żeby choć przez chwilę być sam na sam tyl-
ko ze sobą. Odłączyć się od całego świata i być gdzieś 
sto milionów lat świetlnych od cywilizacji. Często zda-
rza mi się cieszyć z chwili dla siebie, kiedy nie muszę ni-

kogo słuchać i z nikim rozmawiać. Mogę po prostu być 
nie obecnym.

 » Cudowny wynalazek… słuchawki

Dla ludzi takich jak ja niewątpliwie cudownym wynalaz-
kiem są słuchawki. To dzięki nim możemy decydować 
o tym, co w danym momencie dociera do naszego mó-
zgu. Ktoś, kto wymyślił słuchawki zasłużył sobie na po-
mnik, życie wieczne i „nie wysychające” konto w banku.

Nie wiadomo niestety, kto wymyślił słuchaw-
ki. Data ich powstania pokrywa się z datą powstania 
 telefonu oraz radia, a pierwsze słuchawki  telefoniczne 

akg k-495 nc
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 powstawały na początku XX wie-
ku. Wiadomo natomiast, że dwie 
osoby miały szczególny wpływ 
na rozwój akustyki: Georg Si-
mon Ohm oraz Heinrich Ru-
dolf Hertz. Oba nazwiska 
nie są nam obce i skojarze-
nie ich nie jest trudne. Nie 
przypadkowo więc, mówiąc 
o parametrach słuchawek, 
mówimy właśnie o Ohmach 
i o Hercach. Przez ponad sto 
lat elektronika mocno ewo-
luowała i słuchawki zmie-
niły się diametralnie za-
równo z wyglądu, jak 
i poziomu zaawanso-
wania technologiczne-
go. Doczekaliśmy się 
nawet takiego wynalaz-
ku jak aktywna redukcja 
hałasu, co jest absolutnie cu-
downym krokiem ku doskonałość.

Słuchawki, które dotarły do naszej redakcji to nowość 
od firmy AKG. Najważniejszą cechą testowanego modelu 
K495 NC jest właśnie funkcja aktywnej redukcji  hałasu. 
K495 NC to dynamiczne słuchawki nauszne, stworzo-
ne z myślą o tych, którzy przebywają w miejscach gło-
śnych i zatłoczonych, takich jak samolot,  pociąg czy 
korytarz przychodni zdrowia. Zacznijmy jednak od wy-
tłumaczenia, czym jest redukcja i dlaczego to taki do-
bry wynalazek.

 » Aktywna reedukacja szumów

Aktywna redukcja szumów polega na skutecznym wy-
eliminowaniu jak największej ilości dźwięków dobiega-
jących z zewnątrz. Odbywa się to dzięki dość skompli-
kowanemu rozwiązaniu. Słuchawki bowiem posiadają 
wbudowane mikrofony, które zbierają hałasy otaczają-
ce nas i przekazują je do cyfrowych procesorów. Tam 
wycinane są bardzo skutecznie i dopiero wtedy trafiają 
do naszych uszu, tworząc tzw. antydźwięk. W modelu 
K495 NC już samo włączenie tego systemu powoduje, 
że jak najszybciej chce się je założyć na głowę i przete-
stować jak to działa. Srebrny pierścień lewej słuchawki 
jest delikatnie przekręcany, co powoduje zapalenie się 
pięknej zielonej diody, która informuje nas o włączeniu 
NC (noise canceling). Efekt jest piorunujący, a uczucie co 
najmniej dziwne. To tak jakbyśmy  zanurkowali pod wodę 

albo jakby ktoś mocno przy-
łożył nam łopatą w tył głowy. 
Możliwość odizolowania nie-
pożądanych dźwięków z ze-
wnątrz to marzenie każdego 
faceta w wielu życiowych sy-
tuacjach. Pokuszę się nawet 
o stwierdzenie, że te słuchaw-
ki powinien dostawać każdy 
mężczyzna zaraz po wyjściu 
z urzędu stanu cywilnego.

Kończąc temat redukcji 
szumów, podsumuję go du-
żym plusem. Jest nim możliwość korzystania ze słucha-
wek nawet po wyczerpaniu baterii i wyłączeniu funk-
cji NC. W przypadku konkurencji, np. BOSE, nie jest to 
możliwe. Tak samo jak nie jest możliwe naładowanie ich 
przez ładowarkę USB. W przypadku AKG taka możliwość 
istnieje i za to właśnie dodaję tę duży plus.

Samo to, że K495 tak rewelacyjnie izolują nas przed 
niepożądanymi dźwiękami, to już dużo. Jednak jak wia-
domo słuchawki na tym poziomie cenowym muszą jesz-
cze solidnie grać. Oto jednak nie obawiałem się w ogóle, 
bo firma AKG to sprawdzona marka o solidnej historii 
i odpowiednim podejściu do nagłośnienia.

 » Pazur na plecach

Pierwsze, co usłyszałem i co od razu przykuło moją 
uwagę, to ich niewiarygodnie duża dynamika. Czujemy 
ją od samego dołu do samej góry, gdzie jakość muzyki 
nadal pozostaje na zadawalającym poziomie. Bardzo lu-
bię jak słuchawki, już podczas cichego odsłuchu, poka-
zują swoje pazury, a w tym modelu poczułem te pazury 
na plecach. Wszystkie dźwięki są bardzo ostre i wyra-
ziste. Być może jest to spowodowane redukcją hałasu. 
Nie będę się jednak nad tym zastanawiał. Najważniej-
sze, że brzmi tak jak sobie tego życzyłem. Lubię dźwięk 
taki jak daje K495, bo nie jest oszukany dużym basem 
i uderzającymi sopranami, 
ale nie jest też to całkowicie 
płaskie pasmo dla zwario-
wanych audiofilów. Świetne 
wypośrodkowanie to chyba 
najlepsze rozwiązanie, które 
zadowoli dużą rzeszę odbior-
ców. Jakbym miał określić 
jednym słowem to jak grają 
AKG K495 NC to wybrałbym 
słowo Ciepło. Zauważyłem 

„ k-495 nc to 
dynamiczne 

słuchawki nauszne, 
stworzone do 
miejsc głośnych 
i zatłoczonych, 
takich jak samolot, 
pociąg, czy korytarz 
przychodni zdrowia.

„ Bardzo lubię 
jak słuchawki, 

już podczas cichego 
odsłuchu, pokazują 
swoje pazury, a w tym 
modelu poczułem te 
pazury na plecach.
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też, że jakość dźwięku zdecydowanie bardziej podoba 
mi się przy włączonej redukcji szumów i właśnie w ta-
kiej sytuacji polecam Wam sprawdzanie tego modelu.

 » Skórzane obicia i szczotkowany metal

Sposób wykonania oraz wygląd słuchawek. Te perełki 
zostawiłem sobie na koniec, bo to właśnie te cechy spo-
wodowały, że gdy tylko słuchawki trafiły w moje ręce 
bardzo je polubiłem. Już samo etui wykonane z przy-
jemnego miękkiego materiału wskazuje na rzecz cen-
ną i wartą uwagi. Nie inaczej jest po dostaniu się do 
środka i rozłożeniu samych słuchawek. Wysokiej jako-
ści świetnie wykorzystane materiały, takie jak skórza-
ne obszycia czy szczotkowany metal muszą spodobać 
się  każdemu. Z jednej strony są bardzo stonowane i ele-

ganckie, z drugiej strony po-
łączone są w taki sposób, że 
pasują tak samo dobrze do 
garnituru, jak i do krótkich 
luźnych szortów. Podobają mi 
się również rozwiązania, któ-
re ułatwiają nam życie. Mate-
riałowy nie plączący się kabel 
jest odłączany i w zestawie 
mamy go w dwóch długo-
ściach. Duże litery „L” i „R” 
adekwatnie umieszczone we-
wnątrz słuchawek robią  fajne 

wrażenie i są super praktyczne. Równie praktyczny, jak 
i efektowny jest sposób składania K495, dzięki temu 
idealnie sprawdzają się w podróży. Jedyną rzeczą, do 
której mogę się przyczepić to sposób, w jaki ściskają 
uszy. Ciężko mi to opisać, bo sama gąbka jest bardzo 
miła i wygodna, ale po dłuższym czasie trochę przeszka-
dza mi mocny nacisk na uszy. Kolejnym minusem jest 
oczywiście cena, za którą możemy nabyć te słuchawki. 
No ale cóż, tak jak to często w życiu bywa „coś za coś”.

Teraz tylko czeka mnie ciężka rozmowa z drugą poło-
wą, bo niby jak mam jej to powiedzieć?! „Kochanie ku-
piłem słuchawki za 1 299zł…”.

Trudno, idę poćwiczyć przed lustrem, a później naj-
wyżej założę słuchawki i nie będę kompletnie nic sły-
szał, niech się dzieje, co chcę. I takim sposobem wra-
camy do początku tekstu, czyli do samotności, która 
w tych słuchawkach jest tą samotnością pozytywną. «

akg k-495 nc      
Konstrukcja: Zamknięta z układem aktywnej redukcji szumów

Przetworniki: dynamiczne

Pasmo	przenoszenia: 20–20000 Hz

Czułość: 121 dB

Imepedencja: 26 Ohm

Maksymalna	moc	wejściowa: 50 mW

Waga	bez	kabla: 235 g

Połączenie: wtyk jack 3,5 mm stereo + przejściówka lotnicza

Czas	pracy	na	bateriach: Około 40 godzin

„ efekt jest 
piorunujący, 

a uczucie co najmniej 
dziwne. 
to tak jakbyśmy 
zanurkowali pod wodę, 
albo jakby ktoś mocno 
przyłożył nam łopatą 
w tył głowy.
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Wkrótce w iSpot

http://www.ispot.com.pl/
http://www.cardeasy.pl/
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
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wOjCIECH rAjpErt

Dzięki uprzejmości ING Banku Śląskiego, miałem przy-
jemność przetestowania modułu NFC do iPhone’a. Te-
sty trwały miesiąc i przez ten czas mogłem zapoznać 
się zarówno z mobilną aplikacją do płatności, jak i z sa-
mym urządzeniem.

 » „Patrz, iPhone nawet to potrafi”

Urządzenie, że tak pozwolę sobie to nazwać, składa się 
z trzech elementów. Dwa z nich to elementy obudowy, 
które sprawnie się domykają, tworząc obudowę, a trzeci 
to karta micro SD. Ta karta właśnie tworzy moduł NFC, 
a pomniejszyć się tego niestety nie dało, bo u dołu obu-
dowy jest gniazdko, dzięki któremu aplikacja może roz-
poznać NFC.

Cóż, jeżeli dostanie się do ręki widelec, to przyda-
łoby się go jakoś wykorzystać i coś zjeść. Najbardziej 
ciekaw byłem, jak będzie się spisy-
wać całość w porównaniu do zwykłej 
karty. I już mogę wstępnie zaznaczyć, 
że bardzo dobrze. Jakie było zdziwienie 
niektórych osób w McDonaldzie, kie-
dy powiedziałem kasjerce, że zapłacę 
zbliżeniowo, po czym wyjąłem telefon 
i zbliżyłem go do czytnika. Za pierw-
szym razem nic się nie stało, ale jed-
no dodatkowe machnięcie telefonem 
wystarczyło, by transakcja zakończy-
ła się sukcesem. Nie zapomnę reakcji 
jakiegoś faceta stojącego za mną, któ-
ry mówiąc do dziewczyny, skwitował 
to, co zrobiłem słowami „Patrz, iPho-
ne nawet to potrafi”. W kawiarni nie 
miałem żadnych problemów z płatno-

ściami. Nie miałem ich dosłownie w żadnym miejscu, 
aż po ostatnie dwa dni testów, kiedy dwa razy kupo-
wałem bilet na dworcu. Dwa różne dworce, dwa takie 
same czytniki, dwa te same problemy. Czytniki te wy-
raźnie odbiegały wyglądem od pozostałych, z którymi 
miałem do czynienia i wyglądały jak z początku wpro-
wadzania tej technologii na rynek. Raz mimo wielu prób, 
czytnik nie chciał odczytać karty, aż do dziesiątego razu, 
a drugiego dnia nie udało się to już w ogóle. Cóż, zmu-
szony byłem zapłacić gotówką i stanąć twarzą w twarz 
z pierwszą nieudaną transakcją. Mówi się trudno i żyje 
się dalej, co nie?

Chciałbym jeszcze wspomnieć o aplikacji, która mimo 
iż w powijakach – czyli ma niską rozdzielczość grafik, 
mniejsze lub większe błędy – wyglądała naprawdę dość 
ładnie i przyjemnie się ją użytkowało. Wymuszała jed-
nak każdorazowo, przed każdą transakcją wpisywać zło-
tych, więc jeżeli zrobiliśmy zakup powyżej 50 zł, to PIN 

wpisywaliśmy dwa razy. W telefonie 
i w sklepie.

Bardzo dobrze wspominam te te-
sty, lecz nie wiemy, kiedy na wprowa-
dzenie tego produktu przez bank ING 
możemy liczyć. To dopiero wczesne 
beta testy, a może okazać się, że cały 
moduł będzie niepotrzebny i wystar-
czy sama aplikacja, jeżeli nowy iPhone 
będzie miał moduł NFC w sobie? Liczę 
na to, bo płacenie telefonem jest bar-
dzo przyjemne.

Z tego miejsca chciałbym również 
podziękować panu Miłoszowi Grom-
skiemu z biura prasowego banku za 
świetny kontakt i szybką reakcję po 
nieudanym zakupie na dworcu PKP. «

iPhone nFc
płatności zbliżeniowe są bardzo popularne w naszym kra-
ju, a ich popularność wciąż rośnie. w butikach, firmowych 
sklepach w centrach handlowych, fast-foodach czy nawet 
na dworcach, płatność zbliżeniowa to nie problem. wie-
lu z nas wymienia stare karty kredytowe i debetowe na 
te z modułem NFC.
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Z czym kojarzy się Wam marka Bang and Olufsen? Zanim 
przetestowałem kilka fajnych stacji dokujących i głośni-
ków dedykowanych dla iPod/iPhone, kojarzyła mi się 
głównie z bardzo dobrymi telewizorami. Niestety, ceny 
telewizorów tego producenta zaczynają się na pozio-
mie, na którym moje możliwości finansowe się dawno 
skończyły. Ehh, gdyby tylko wypuścili jakiś mały telewi-
zorek, dajmy na to 9,7 cala, to na pewno bym się skusił.

 » Tablet jak TV

No i proszę. Moja prośba została błyskawicznie wy-
słuchana. W moje ręce trafił 
BeoPlay A3. To głośnik i brak 
w nim ekranu TV. Posiada jed-
nak złącze dokujące na  iPada. 
Zaś ten, po umieszczeniu 
w głośniku, zamienia całość 
w mały telewizor. To zasłu-
ga budowy głośnika – iPada 
umieszczamy bowiem jakby 
w środku głośnika, a po pra-

wej i lewej stronie mamy kolumny głośnikowe. Razem 
wygląda to zupełnie jak mały telewizorek.  BeoPlay A3 
jest teoretycznie zgodny z iPadem pierwszej i drugiej 
generacji. Jako, że te iPady znacznie różnią się od siebie 
budową, to przed umieszczeniem go w głośniku musi-
my na nasz tablet założyć gumową ramkę. Co ciekawe, 
producent nie informuje o zgodności z iPadem trzeciej 
generacji. Na szczęście nie ma problemu z jego umiesz-
czeniem w stacji dokującej. Minimalnie większa grubość 
wymaga jedynie użycia trochę większej siły.

Cały głośnik wykonany jest z czarnego plastyku. Jego 
kolorystyczną monotonność burzy jedynie srebrna ram-
ka na dolnej i górnej krawędzi. Szczerze mówiąc, po 
sprzęcie producenta znanego z telefonów w kształcie 
banana, spodziewałem się więcej. Wysiłek projektantów 
poszedł jednak w inną stronę. 
Głośnik – mimo, że z  iPadem 
stanowiący dużą i niestety 
dość ciężką całość – jest bar-
dzo „ustawny”. Doskonale bę-
dzie się go używało zarów-
no w pionie, w poziomie, jak 
i wersji „nakolanowej”.

„ BeoPlay a3 
to konstrukcja 

bezkompromisowa, 
przeznaczona 
tylko dla iPada. 
tylko dla iPada!

„ to nie  hi-Fi, 
tylko 

przerośnięta obudowa 
dla iPada.

BeoPlay a3
NOrBErt CAłA      

markowy telewizor o rozmiarze 9,7 cala
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kością dźwięku sprzęt, który teoretycznie nie powinien 
grać. Zanim przeszedłem do testów odsłuchowych, 
przez chwilę powtarzałem sobie w głowie: to nie HiFi, 
tylko przerośnięta obudowa dla iPada, to nie HiFi, tyl-
ko przerośnięta obudowa dla iPada…

I wiecie co? Ta przerośnięta obudowa daje radę. 
Oczywiście daje radę w dość konkretnych przypad-
kach. BeoPlay A3 nie zapewni nam nagłośnienia na 
imprezę w ogrodzie, ale doskonale poradzi sobie z za-
pewnieniem dostatecznego poziom dźwięku w domku 
na działce. iPad umieszczony w BeoPlay A3 nie zastąpi 
nam także 42” TV w salonie, za to zdecydowanie uprzy-
jemni oglądanie filmów na wakacjach.

Sam dźwięk jest poprawny. Brakuje mu na pewno 
mocy, ale przecież iPada trzymamy zazwyczaj bardzo 
blisko siebie. Niestety zastosowanie bardzo małych gło-
śników wysokotonowych, oraz tylko jednego niskoto-
nowego powoduje, że bardzo często znika nam środek. 
O ile w przypadku oglądania filmów nie będzie nam to 
bardzo przeszkadzało, to w czasie słuchania dobrze na-
granych płyt może być to denerwujące.

Mimo niedoskonałości dźwięku, różnica między tym 
wydobywającym się z samego iPada, a tym z iPada po-
łączonego z BeoPlay A3 jest kolosalna. Jeśli jednak bę-
dziecie mieli ochotę ponarzekać na brak środka itp. 
to proszę sobie powtórzyć – to nie HiFi tylko przero-
śnięta obudowa dla iPada. Potem można przejść do po-
wtarzania – 600 Euro to nie majątek. «

 » TYLKO dla iPada!

BeoPlay A3 to konstrukcja bezkompromisowa, prze-
znaczona tylko dla iPada. TYLKO dla iPada! Możecie 
 obszukać całą obudowę i nie znajdziecie żadnego wej-
ścia mini Jack lub innej możliwości dostarczenia dźwię-
ku niż złącze DOCK. Za to w środku znajdziecie aku-
mulator pozwalający na 5 godzin mocnego grania. 
Konstrukcja jest dodatkowo tak pomyślana, że zado-
kowany iPad jest cały czas ładowany z akumulatora 
stacji dokującej.

BeoPlay A3 to system grający typu 2.1. Choć tro-
chę nietypowy. Na pokładzie znajdziemy bowiem trzy, 
a nie dwa półcalowe głośniki wysoko tonowe oraz je-
den dwucalowy głośnik średnio/nisko tonowy. Dlacze-
go głośniki są trzy a nie dwa? Jak wspomniałem, obu-
dowa pozwala postawić iPada w pionie lub w poziomie. 
Oczywiście dźwięk stereo nie brzmiałby dobrze, gdyby 
jeden głośnik był u dołu, a drugi u góry. Dlatego sta-
cja sprawdza, w jakiej pozycji jest ustawiona i urucha-
mia lub wyłącza odpowiedni głośnik. Sprytne prawda?

 » To nie Hi-Fi

Same rozmiary głośników nie powalają na kolana. Na 
papierze możliwości muzyczne wydają się też całkiem 
przeciętne. Jednak przecież nie raz zaskakiwał nas ja-



połącz bezprzewodowo z  iphone, ipod  
touch albo ipadem i ciesz się połączeniami, 
systemem głośnomówiącym oraz muzyką!

epure mobile znacznie poprawia jakość 
dźwięku oraz komfort użytkowania.

dedykowana stacja dokująca do iphone 
wyposażona w bezprzewodową słuchaw-
kę, pozwalającą na nawiązywanie i odbie-
ranie połączeń. 

wyjątkowa wygoda wysokiej jakości sys-
temu głośnomówiącego: umieść  epure 
w  dowolnym miejscu – teraz możesz 
współdzielić rozmowę z innymi lub wyko-
nywać inne czynności w trakcie rozmowy.

Teraz masz wolne ręce!

epure mobile pozwala na strumieniowe prze-
syłanie i odtwarzanie muzyki z iphone, ipod 
touch czy ipada, za pomocą dwóch wysokiej 
jakości szerokopasmowych głośników. Mo-
żesz kontrolować głośność oraz inne funkcje 
(odtwarzanie / pauza / następny / poprzed-
ni) bezpośrednio ze słuchawki epure!

epure mobile znacząco redukuje ilość 
promieniowania pochłanianego przez 
 organizm – Twój telefon jest z  dala od 
 Twojej głowy!

Swissvoice SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. księcia ziemowita 53, 03-885 warszawa

epure.swissvoice.net, info.pl@swissvoice.net

Hotline: 801 800 308

Dystrybutorem produktów ePure Mobile jest iSource

punkty sprzedaży:

http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html

http://www.cortland.pl/salony.html

epure –  
bezprzewodowa stacja 
dokująca Bluetooth

Słuchawka epure System audio epure FullEco
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ar.drone 2.0

Fly, record & Share

Uwielbiam AR.Drone’a. Mówiłem o tym wielokrotnie. 
Wielokrotnie też zachwycałem się możliwościami tej 
– bądź co bądź – zabawki. Jeśli nie wiecie, co to AR.Dro-
ne, to pewnie mnie nie znacie! Spieszę więc Wam wy-
jaśnić, że jest to quadricopter sterowany za pomocą 
iPhona’a i innych dziwnych telefonów z Androidem. Ten 
obiekt latający jest dość prosty w pilotażu, wyposażony 
w kamery i posiadający całkiem spore wsparcie ze stro-
ny aplikacji na smartphone’y.

Swoim egzemplarzem pierwszej generacji wylatałem 
zapewne więcej, niż nie jeden pilot pułku lotnictwa spe-
cjalnego. Niestety, widać zabrakło szkoleń na symulato-
rze i w czasie jednej z misji AR.Drone musiał wodować 
w basenie. Po dłuższych oględzinach nie został zakwa-

lifikowany nawet do naprawy. Gdy już prawie urucha-
miałem środki płatnicze na nową sztukę, świat obleciała 
informacja o zbliżającej się szybkimi krokami nowej wer-
sji tego urządzenia. Jakoś udało mi się przetrwać te dwa 
miesiące i kilka tygodni temu odebrałem od dystrybu-
tora jedną z pierwszych testowych sztuk AR.Drone 2.0.

 » Applowska droga…

Na pierwszy rzut oka firma Parrot, czyli producent tego 
urządzenia, do modyfikacji podeszła bardzo Apploe’wą 
drogą. AR.Drone bowiem, od AR.Drone 2.0 różni się 
tym czym iPhone 4 od iPhone 4S. Tylko osoba dobrze 

„ ar.drone 
jest jeszcze 

prostszy w pilotażu, 
jednocześnie 
potrafi wykonywać 
w powietrzu ewolucje, 
jakie na pierwszej 
generacji nie były 
możliwe.

NOrBErt CAłA      
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 » I obrót na własnej osi..

AR.Drone 2.0 został też wyposażony w kompas 3D,  dzięki 
któremu możemy zmienić system sterowania naszym 
obiektem latającym. Do tej pory sterowany za pomo-
cą przechyleń iPhone’a mierzonych przez akcelerometr, 
AR.Drone jako punkt wyjścia do brał położenie nasze-
go urządzenia. Dzięki kompasowi 3D możliwe jest ste-
rowanie bezwzględne, czyli jako punkt wyjścia do ste-
rowania jest brana pozycja pilota.

Te oraz kilka innych zmian w konstrukcji 
 spowodowały, że nowy AR.Drone jest jeszcze prost-
szy w pilotażu. Jednocześnie potrafi wykonywać 

„ Mimo bardzo 
znacznych 

zmian na lepsze, 
ar.drone 2.0 
to ciągle jednak 
zabawka, a nie 
profesjonalny sprzęt.

 znająca temat rozróżni te urządzenia, zwróci uwagę na 
tak subtelne różnice jak bardziej płaskie poprowadze-
nie  linii kadłuba. Jednak zagłębienie się w specyfikację 
pokazuje wyraźnie, że to zupełnie nowe urządzenie, 
z którego usunięto większość wad modelu pierwsze-
go. Przede wszystkim, poprawiono czujnik wysokości. 
W pierwszej generacji, do pomiaru wysokości był wy-
korzystywany czujnik ultradźwiękowy oraz przyspiesze-
nia. Niestety, nie zawsze dawało to dobre pomiary, te-
raz doszedł do tego czujnik ciśnienia, prawie taki sam, 
jak jest stosowany w samolotach. Teraz informacje o wy-
sokości są bardzo dokładne i nie oszukują go np. krza-
ki, nad którymi latamy.
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w  powietrzu ewolucje,  jakie na pierwszej generacji nie 
były możliwe. Ta najbardziej spektakularna to FLIP, czy-
li obrót wokół własnej osi. Ewolucja ta wygląda bar-
dzo efektownie, ale wbrew pozorom jest bardzo pro-
sta do wykonania nawet dla  laika, należy jedynie dwa 
razy kliknąć na  prawy wolant na ekranie. Wrażenia na 
widzach bezcenne.

Jedynymi wadami części związanej z samym lata-
niem, które pozostały nierozwiązane, są małe odległo-
ści, na jakie możemy odlecieć od sterownika. Ciągle jest 
to 50M, ale obawiam się, że jest to fizyczne ogranicze-
nie zastosowanej drogi komunikacji, czyli sieci WiFi. 
Drugi problem to krótki czas zabawy na jednym łado-
waniu baterii. Niestety, po 20 minutach zabawy będzie-
my musieli się przygotować na 3 godzinne ładowanie 
akumulatora.

 » Latająca maszyna z kamerami

Zmiany związane z pilotażem są spektakularne, ale na 
najważniejszą zmianę postanowiłem zwrócić uwagę 
szczególnie. Jeśli dokładniej przyjrzycie się pudełku z no-
wym AR.Drone zauważycie napisy Fly, Record & Share. 
Już pierwsza generacja posiadała wbudowane dwie ka-
mery, ale były one dość marnej jakości i tak naprawdę 
służyły tylko do podglądu na ekranie iPhone’a tego, co 
widział nasz obiekt latający. W wersji 2.0 wszystko ule-
gło zmianie. Przednią kamerę marnej jakości zastąpiła 
kamera kręcąca filmy w rozdzielczości HP 720p z szero-
kim obiektywem o koncie widzenia 90°. Dolna pozosta-
ła niezmieniona, ale jej tak naprawdę prawie nie używa-

my. Dzięki tej zmianie filmy 
nakręcone przy pomocy AR. 
Drone 2.0 można już nie tylko 
oglądać na telefonie, ale rów-
nie komfortowo na dużych 
ekranach. Mogą one być też 
wreszcie do czegoś przydat-
ne, a sam AR.Drone 2.0 może 
znaleźć zastosowanie prak-
tyczne, np. w przypadku ko-
nieczności zobaczenia jakie-

goś obiektu z góry. Oczywiście podglądanie opalających 
się sąsiadek lub sąsiadów w ogródku lub na balkonie 
także będzie dostarczało większej ilości wrażeń, ale 
w tym przypadku trudno będzie zachować anonimo-
wość. AR.Drone 2.0 – mimo że subiektywnie pracuje ci-
szej niż wersja pierwsza – to nadal jest to bardzo gło-
śne urządzenie. Z tego też powodu nagrywany film jest 
pozbawiony dźwięku, po prostu było by słychać tylko 
szum śmigieł.

Za to nagrywany obraz jest naprawdę dobrej jako-
ści, artykuł jest ilustrowany stopklatkami z filmu na-
granego właśnie za jego pomocą. Oczywiście mimo roz-
dzielczości 720p obraz nie jest tak dobry jak z kamery 
w chociażby iPhone’ie. Największe problemy widać przy 
szybkich zmianach położenia AR.Drone – obraz wtedy 
jest mocno kompresowany i pojawia się silne pikselo-
wanie. Problemem jest też automatyczny balans  bieli, 
który momentami zawodzi i na filmie pojawiają się oszu-
kane kolory. Te wady nakręconego materiału bledną jed-
nak przy możliwości podlecenia AR.Dronem do filmo-
wanego obiektu.

To, że film kręcimy w rozdzielczości 720p powo-
duje, że zajmuje on dość sporo pamięci – 20 minut 
to  około 600MB. Abyśmy nie musieli marnować miej-
sca w naszym telefonie, Parrot wyposażył nową wersję 
AR.Drone w złącze USB w które wpinamy zwykły pen-
drive. Z poziomu oprogramowania ustalamy, czy film 
ma być zapisywany na urządzeniu, czy na dysku USB.

***
AR.Drone to nie tylko latająca maszyna z kamera-

mi, sterowana za pomocą telefonu. W sklepie AppStore 
znajdziecie kilkanaście aplikacji, które pozwalają na in-
teraktywną zabawę naszym quadricopterem. Są aplika-
cje, w których możemy strzelać do przeciwników w po-
szerzonej rzeczywistości, ale także takie pozwalające 
na zabawę dwóm lub więcej graczom z fizycznymi urzą-
dzeniami. Wybór aplikacji jest naprawdę szeroki i każ-
dy znajdzie coś dla siebie.

Mimo bardzo znacznych zmian na lepsze, 
AR.  Drone 2.0 to ciągle jednak zabawka, a nie profesjo-
nalny sprzęt. Jednak naprawdę dobrze wykonana zabaw-
ka, a po poznaniu jej zalet,cena nieco ponad 1200 zł wy-
daje się być przynajmniej umiarkowana. «

„ kamera hd 
może być 

wreszcie do czegoś 
przydatna, a sam 
ar.drone 2.0 może 
znaleźć zastosowanie 
praktyczne.
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DOmINIk łADA

„jestem szybki, jestem szybki, jestem 
szybki…” – pamiętacie początek filmu 
„Auta”, gdy główny bohater, zygzak 
mcQueen, przygotowuje się do wyści-
gu? takie skojarzenia miałem, gdy po 
raz pierwszy uruchomiłem dysk pod-
pięty do komputera poprzez złącze 
thunderbolt. A dysk był podłączony 
poprzez Seagate GoFlex thunderbolt 
Adapter.

Złącze Thunderbolt zostało po raz pierwszy zaprezen-
towane w 2009 roku, ale dopiero w zeszłym roku tra-
fiło do komputerów, wraz z premierą kolejnej rewizji 
Macbooków Pro.

Bardzo szybkie złącze było od dawna marzeniem wie-
lu użytkowników, przede wszystkim tych profesjonal-
nych, ale też bardziej wymagających amatorów. Mieli-
śmy w swoich makach złącza FireWire 800, które były 
całkiem szybkie, ale daleko im było do np. USB3.0 co-
raz częściej pojawiającego się w pecetach. Niestety ze 
względu na architekturę procesorów Intela, nie mie-

liśmy, do tego roku, komputerów ze złączem USB3.0, 
ale w zamian, Apple wraz z Intelem wprowadziło wte-
dy coś innego. Zupełną nowość – złącze Thunderbolt. 
Umożliwiało ono zapis i odczyt z prędkością 10Gb/s 
i to w dwóch kanałach. Dla porównania USB3.0 osiąga 
5Gb/s, a USB2.0 tylko 480Mb/s.

Wszystko pięknie wygląda na papierze i w prezenta-
cjach, ba nawet pięknie wyglądało złącze w kompute-
rach. Co z tego, skoro nie było zupełnie akcesoriów do 
niego. Nie wiem, czy to była kwestia technologii, czy 
kwestia licencyji, prawdopodobnie jedno i drugie, ale 
urządzenia ze złączem Thun-
derbolt zaczęły pojawiać się 
w sprzedaży dopiero niedaw-
no. Jako jeden z pierwszych 
do sprzedaży został wprowa-
dzony Seagate GoFlex Thun-
derbolt Adapter.

Bardzo się ucieszyłem, gdy 
dowiedziałem się od polskie-
go oddziału Seagate, że nie-
bawem takie adaptery będą 
dostępne na rynku polskim. 
Bardzo chciałem przetesto-
wać jakikolwiek dysk podpięty 
Thunderboltem, tym bardziej, 
że posiadam dwa dyski, do 
których taki adapter jest de-

Seagate goFlex 
thunderBolt 
adaPter
– SzybkI JAk 
błySkAwICA

„ Seagate goFlex 
thunderbolt 

adapter może 
też być idealnym 
rozwiązaniem, 
umożliwiającym 
podpięcie do naszego 
Maka dowolnego 
dysku 2,5”. nie jest to 
może najelegantsze 
rozwiązanie, ale 
działa i na pewno 
jest praktyczne.
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dykowany – <a href=”http://imagazine.pl/2011/09/18/se-
agategoflexsatelliteniezawodnykompanwpodrozy
cz1/”>Seagate GoFlex Satellite</a> oraz <a href=”http://
imagazine.pl/2012/06/01/seagategoflexpromac/”>Go-
Flex Pro Mac</a>.

 » Wygląd

Znając system GoFlex, skądinąd bardzo sprytny i funk-
cjonalny, spodziewałem się, że Seagate GoFlex Thunder-
bolt Adapter będzie podobnych, niedużych rozmiarów. 
Nic bardziej mylnego. Adapter jest praktycznie iden-
tycznej grubości jak dyski z rodziny GoFlex. Ale jeszcze 
bardziej zdziwiłem się, gdy okazało się, że w odróżnie-
niu od pozostałych adapterów (w systemie GoFlex znaj-
dziemy adaptery USB2.0, USB3.0, FW800 i eSATA), nie 
jest to de facto sama wtyczka, tylko dosyć sporo elek-
troniki. Przypomniałem sobie, że [http://arstechnica.
com/apple/2011/06/whyapples2mthunderboltcable-
costsawhopping50/] same kable Thunderbolt mają 
wbudowane mikroprocesory, dlatego zrozumiałem, że 
musi tak być i po bliższym przyjrzeniu się adapterowi, 
jestem pod wrażeniem jak inżynierowie Seagate wszyst-
ko upakowali.

Sam adapter jest czarny – zatem uniwersalny. Nie 
będzie się gryzł np. z kolorowymi dyskami Backup Plus, 
[http://imagazine.pl/2012/07/31/seagatebackupplus
twojprywatnyskladzikdanych/] o których pisał na na-
szej stronie Paweł Piotrowski. Przypomina sanki, w które 
wsuwamy dysk. Przez swoją budowę idealnie spraw-
dzi się w podróży, tym bardziej, że nie wymaga do-
datkowego źródła zasilania. Jedyne do czego mogę się 
przyczepić w jego konstrukcji, to brak dodatkowego 
złącza  Thunderbolt, przez co musi być zawsze na koń-
cu „łańcucha”. Jeśli mamy w komputerach tylko jed-
no złącze Thunderbolt, to już nic więcej nie podepnie-

my. Dwa  złącza Thunderbolt póki co mają tylko nowe 
 Macbooki Pro z ekranami Retina oraz iMaki 27” z ostat-
niej rewizji.

Jeśli mówimy o minusach, to w zasadzie mogę wy-
mienić jeszcze tylko jedną rzecz – brak	w zestawie ka-
bla. Musimy o tym pamiętać, aby nie było niespodzianki 
i dodatkowego biegania po sklepach. Musimy zaopa-
trzyć się w kabel Thunderbolt, który niestety nie jest 
tani – kabel sprzedawany przez Apple kosztuje 219PLN.

 » Oprogramowanie

Żadne oprogramowanie dodatkowe nie jest potrzeb-
ne do używania adaptera. Seagate GoFlex Thunderbolt 
Adapter, a w zasadzie dyski przez niego podpięte współ-
pracują z Time Machine. Adapter współpracuje bezbo-
leśnie z dyskami sformatowanymi pod maki. Zauważy-
łem tylko jeden problem z dyskami sformatowanymi na 
NTFS. Abyśmy mogli zapisywać pliki w OS X na takich 
dyskach, musimy mieć zainstalowaną najnowszą wer-
sję oprogramowania do obsługi NTFS od firmy Paragon 
– wymagana tylko aktualizacja, jeśli z tego korzystacie.

 » Mierzenie szybkości

Przejdźmy do statystyk. To, co najważniejsze w techno-
logii Thunderbolt, to szybkość. Przeprowadziłem testy 
na tym samym dysku – [http://imagazine.pl/2012/06/01/
seagategoflexpromac/] Seagate GoFlex Pro Mac, któ-
ry testowaliśmy wcześniej w redakcji. Sprawdziłem ja-
kie wyniki osiąga podłączony do komputera poprzez 
USB2.0, FireWire800 i nowy Seagate GoFlex Thunderbolt 
Adapter. Sami zobaczcie – wyniki są powalające. Nieste-
ty nie miałem dostępu do nowych maków ze złączem 
USB3.0 i nie mogłem jeszcze tego porównać.

http://arstechnica.com/apple/2011/06/why-apples-2m-thunderbolt-cable-costs-a-whopping-50/
http://arstechnica.com/apple/2011/06/why-apples-2m-thunderbolt-cable-costs-a-whopping-50/
http://arstechnica.com/apple/2011/06/why-apples-2m-thunderbolt-cable-costs-a-whopping-50/
http://imagazine.pl/2012/07/31/seagate-backup-plus-twoj-prywatny-skladzik-danych
http://imagazine.pl/2012/07/31/seagate-backup-plus-twoj-prywatny-skladzik-danych
http://imagazine.pl/2012/06/01/seagate-goflex-pro-mac/
http://imagazine.pl/2012/06/01/seagate-goflex-pro-mac/
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• Na	początek	USB2.0.
• Teraz	złącze	FireWire800	–	jest	szybciej.	Dwa	

razy	szybciej.
• W końcu	 dysk	 podpiąłem	 bezpośrednio	 do	

komputera	poprzez	Seagate	GoFlex	Thunder-
bolt	Adapter	–	nie	mam	więcej	pytań.

• Dla	porządku	podpiąłem	adapter	do	kompute-
ra	via	Apple	Thunderbolt	Display	–	jak	widzicie	
praktycznie	nie	ma	różnic.

Wniosek?	 Jest	 szybko,	bardzo	 szybko.	Duże	
	pliki	 po	kilkaset	MB	kopiują	 się	w kilkanaście	
	sekund	–	paczkę	materiałów	z ostatnim, waka-
cyjnym	 iMagazine,	 która	ma	489MB,	kopiowa-
łem	na	dysk	podpięty	do	adaptera...	6,5	sekundy.

Nasuwa	mi	się	jeszcze	tylko	jedno	pytanie	–	jak	
to jest w porównaniu	z USB3.0?	Skoro	wg	testów	
Thunderbolt	 jest	 2x	 szybszy	od	FW800	 –	 to	 jak	
to	wygląda	w praktyce,	w kwestii	 porównania	
FW800-USB3.0.

 » Bonus

Na koniec koniecznie trzeba wspomnieć, że Seagate Go-
Flex Thunderbolt Adapter może też być idealnym roz-
wiązaniem, umożliwiającym podpięcie do naszego Maka 
dowolnego dysku 2,5”. Nie jest to może najelegantsze 
rozwiązanie, ale działa i na pewno jest praktyczne.

 » Podsumowanie

Czy warto zainwestować w Seagate GoFlex Thunderbolt 
Adapter? Absolutnie, jeśli jesteś profesjonalistą. Abso-
lutnie, jeśli jesteś zaawansowanym amatorem. Zdecy-
dowanie warto się zastanowić nad zakupem również, 
gdy jesteśmy zwykłymi użytkownikami. Cena w Polsce 
to 499PLN (np. w Apple Online Store) nie jest niska, ale 

też nie jest wysoka, jeśli porównamy z produktami kon-
kurencji, a już jest bardzo dobra jeśli pomyślimy, że mo-
żemy wykorzystać praktycznie dowolne dyski…ja bym 
się nie zastanawiał. «

Seagate goFlex 
thunderbolt adapter      
Plusy:  + Szybkość 

+ Cena 
+ Cicha praca 
+ Uniwersalność, bo pasują również dyski bez obudowy 
+ Nie wymaga zewnętrznego źródła energii 
+ Mobilność

Minusy:  – Brak kabla Thunderbolt w zestawie i trzeba osobno kupić 
– Brak przelotki na kolejny Thunderbolt, czyli musi być na 
końcu „łańcucha”

Cena: 499PLN (http://bit.ly/Sb6Ifg – w Apple Online Store Polska)

Witryna	produktu: http://bit.ly/MbZN4I

http://bit.ly/Sb6Ifg
http://bit.ly/MbZN4I


 » 2012 nr 9 » SPrzęt » pokrowiec na ipada „Snacase” 76

SłAwOmIr DurASIEwICz

pOkROwIEC NA ipAdA
„SnacaSe”

Faktura materiału zewnętrznego i we-
wnętrznego bardzo miła w dotyku i spra-
wia przyjemne wrażenie. Mam takie 
odczucie, że jest to typowo biurowy 
egzemplarz, przygotowany na ofi-
cjalne wystąpienia.

Po wsunięciu iPada do 
ochraniacza iPad prezen-
tuje się oficjalnie. Powie-
działbym nawet, powi-
nien pojawić się w ofercie 
dla naszych posłów. Powstaje 
dodatkowa przestrzeń na umiesz-
czenie partyjnych barw.

Należy przyznać, że okładka górna nie przylega 
w sposób doskonały, mimo że należy do 

sztywnych. Ochraniacz wykonany 
jest w sposób profesjonal-

ny sprawiając dobre 
wrażenie. Umożli-
wia dostęp do przyci-

sku „Home”, mikrofo-
nu, gniazda słuchawek, 

manetki głośności oraz 
docka. Nie posiada otwo-

ru na kamerkę zewnętrz-
ną. Przed wypadnięciem iPa-

da z ramki chroni tablet system 

Otrzymałem ostatnio 
ochraniacz na ipada 
w kształcie książki. 
typ ekologiczny 
z elementami naturalnego 
drewna – w kolorze 
czarnym, schludny 
i estetyczny. 
pierwsze wrażenie? 
przypomina legendarne 
notesy moleskine.
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gumek. Patent jest bardzo prosty, ale niezwykle pew-
ny i estetyczny.

Ochraniacz/pokrowiec umożliwia korzystanie z niego 
w trybie książkowym. Przy czym trzeba przyznać, prze-
szkadza – mi osobiście – uchylona pokrywa górna sta-
nowiąca zarazem okładkę owej pseudoksiążki. Ale to 
rzecz gustu i przyzwyczajenia.

Pokrowiec umożliwia również schowane kilku kar-
tek papieru lub wizytówek. Dodatkowym zabezpiecze-
niem przed „nieautoryzowanym” otwarciem pokrowca 
jest gumka. Bardzo prosty patent, który sprawdza się 
w każdej sytuacji. Należy również dodać, że pokrowiec 
spełnia nie tylko funkcje dekoracyjne ale również zabez-

piecza iPada przed zarysowaniem a również przez zde-
rzeniem z podłogą.

Wadą jest chyba tylko okładka, która trochę prze-
szkadza w trybie użytkowym. Najważniejsze zalety to 
możliwości reklamowe, czyli możliwość umieszczenia 
na okładkach każdej reklamy i każdego loga. Pokrowiec 
jest fantastyczny na wszelkie prezenty reklamowe, pod 
warunkiem, że będzie miał bogatą gamę kolorystyczną.

Na koniec sugestia dla Producenta. Myślę, że rozwią-
zanie problemu okładki i dodatkowy otwór na kamer-
kę zewnętrzną zwiększyłby funkcjonalność i zapewnił 
większy popyt. Takie rozwiązanie polecałbym dla każ-
dego podróżnika. «



http://itunes.apple.com/app/oldbooth-for-ipad/id529828678?mt=8
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ioS 6

Najbardziej powinni cieszyć się wszyscy ci, którzy nie ku-
pią nowego iPhone’a szóstej generacji. iOS, bodajże po 
raz pierwszy w swojej historii, działa bardzo wydajnie 
i lepiej niż poprzednia wersja. Znacznie lepiej. Dotyczy 
to wszystkich modeli, na których jest wspierany, czyli 
iPhone 3GS i nowsze oraz iPad 2 i nowsze. Wydajność 
w przypadku nowego iPada i iPhone’a 4S jest znakomi-
ta i pierwszy raz w historii iUrządzenia nie czuję potrze-
by jego wymiany. Już tylko za to należą się duże brawa 
całemu zespołowi. Za to, że skupili się na wydajności.

Niestety, nie wszystkie urządzenia otrzymają pełną 
funkcjonalność iOS 6. Wynika to częściowo z polityki 
 Apple, a w większości z powodu zbyt dużych ograniczeń 
sprzętowych starszych telefonów i tabletów. Patrząc 
jednak na konkurencję oraz w zasadzie brak aktualiza-
cji oprogramowania nawet na prawie nowych urządze-
niach, nie mam firmie z Cupertino tego za złe. W końcu 
3GS debiutował trzy lata temu.

iOS 6 będzie oficjalnie dostępny 19 września 2012.

wOjtEk pIEtruSIEwICz

iOS 6 został skrytykowany za to, że nazywa się iOS 6. zarzuty? Niewielka ak-
tualizacja. powinien otrzymać jedynie kolejny numer po przecinku, czyli 5.2. 
pomija się jednak fakt, ile pracy Apple wkłada w integrację iClouda z obydwo-
ma systemami operacyjnymi. ulepszeniu ulegają rzeczy, których nie widać na 
pierwszy rzut oka, które są „pod maską”. Nie zmienia to jednak faktu, że iOS 6 
wprowadza kilka ciekawych i ułatwiających życie funkcji.

iPod	touch iPhone	3GS iPhone 4 iPhone 4S iPad	2 Nowy	iPad

Facebook Tak Tak Tak Tak Tak Tak

FaceTime	poprzez	3G Nie Nie Nie Tak Nie Tak

Nawigacja	„turn	by	turn” Nie Nie Nie Tak Tak Tak

Lista	Czytelnia	Offline Nie Brak inf. Tak Tak Tak Tak

Passbook Tak Tak Tak Tak Nie Nie

iCloud	Tabs Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Współdzielone	Strumienie	Zdjęć Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Siri Nie Nie Nie Tak Nie Tak

VIP Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Odpowiadanie	SMSem	na	
nadchodzące	połączenia

Nie Tak Tak Tak Nie Nie

 » Ograniczenia
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 » Co nowego?

Wiele osób liczyło 
na całkowite prze-
budowanie filozo-
fii iOS. Obecnie cen-
tralnym elementem 
całego systemu jest 
SpringBoard, na któ-
rym ustawiamy iko-
ny aplikacji w tylko 
dla siebie zrozumia-
ły sposób. Niektórzy 
developerzy nawet 
próbują rozwiązać 
ten problem taki-
mi aplikacjami jak 
Launch Center Pro. 
Dopóki jednak Apple 
nie wymyśli i nie do-

pracuje lepszego interfejsu, a ewidentnie tego jeszcze 
nie zrobili, nie spodziewajmy się pod tym względem du-
żych zmian.

Największym ograniczeniem iOS, z powodu którego 
najbardziej cierpię podczas pisania na klawiaturze, jak 
chociażby tej recenzji, jest brak skrótów klawiszowych, 
jakie znamy z OS X czy Windows. Pod Safari Cmd+T nie 
dodaje nowej karty. Nie da się też przełączać pomię-
dzy aplikacjami skrótem Cmd+Tab. Od dawna czekam 
na takie podstawowe elementy, które w niczym nie 
utrudniłyby korzystania z iOS, a dla małej grupy osób 
ewidentnie by je usprawniły. Ma to szczególne znacze-
nie w przypadku, w którym próbujemy iPadem zastą-
pić laptopa.

 » Nowy UI

Na pierwszy rzut oka widać, że coś się zmieniło w wyglą-
dzie... ale co? Zrezygnowano przede wszystkim z „odbić 
światła” na paskach i innych elementach UI, chociaż nie 
wszystkich. Po drugie, wprowadzono przeźroczysty kolor 
nad paskiem statusu na górze ekranu – jest on zabar-
wiony kolorem aplikacji znajdującej się pod nim. Może 
być jednak niezależnie zmieniany przez twórców opro-
gramowania. Zmieniono też niektóre elementy podsta-
wowych aplikacji, takich jak telefon.

Ogólnie zmiany są niewielkie. Większość osób zapew-
ne będzie bardziej zmiany „czuło”, niż „widziało”. To, czy 
się one będą podobały użytkownikom, zostawiam pod 
ocenę ich samych.

 » Prywatność

Przed kilkoma miesiącami wydarzyło się kilka niecieka-
wych historii, przed którymi iOS 6 stara się nas zabez-
pieczyć. Dostęp do naszych kontaktów, zdjęć i innych 
elementów systemu jest teraz chroniony na podstawie 
praw nadawanych poszczególnym aplikacjom przez nas 
samych. Ten krok, pomimo że na początku będzie iry-
tował nas wyskakującymi okienkami proszącymi o ak-
ceptację lub anulowanie dostępu do różnych elementów 
iOS, zapewnia nam pewną dozę spokoju. Przede wszyst-
kim od teraz wiemy, że np. nasze kontakty nie zosta-
ną przez Facebook wykorzystane w niechciany sposób. 
Przykładów można zapewne mnożyć. Niemniej jednak, 
to jedna z pozornie mało istotnych zmian, która jednak 
powinna zostać doceniona przez wielu.

 » Telefon

Najbardziej zawio-
dłem się podstawo-
wą aplikacją iOS do 
wykonywania połą-
czeń telefonicznych, 
a zmienił się tylko 
jeden ekran. Mowa 
o module wyświe-
tlającym klawiaturę 
telefoniczną, za po-
mocą której możemy 
dzwonić pod nieza-
pisane numery tele-
fonów. Zdecydowa-
no się na białe tło 
przycisków, które 
nie pasuje do nicze-
go innego. Komplet-

nie nie rozumiem, dlaczego ktoś pomyślał, że to będzie 
dobry pomysł oraz dlaczego to w ogóle zostało zaak-
ceptowane. Mam szczerą nadzieję, że ktoś pójdzie po 
rozum do głowy i stary ekran wróci czym prędzej na 
swoje miejsce.

 » Do not Disturb

To wydaje się być z pozoru najgłupszą możliwą no-
wością, która była obecna od wielu lat w telefonach, 
chociażby Nokii. To całkowita prawda i szkoda, że Ap-
ple wprowadza ją dopiero przy okazji premiery szóstej 
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wersji swojego mobil-
nego systemu opera-
cyjnego. Głupio mi to 
powiedzieć, ale to zde-
cydowanie moja ulu-
biona nowość w iOS.

Funkcja „Do Not Di-
sturb”, czyli „Nie prze-
szkadzać”, polega na 
jednej prostej czyn-
ności – całkowicie wy-
cisza nasz telefon od 
godziny, przykładowo, 
22:00 do 7:00. Godzi-
ny można oczywiście 
modyfikować do woli 
i zgodnie z naszymi 

potrzebami, ale tajemnica leży w ukrytych możliwo-
ściach konfiguracji tej funkcji. „Nie przeszkadzać” mo-
żemy oczywiście aktywować ręcznie, na przykład przed 
wejściem na spotkanie.

„Nie przeszkadzać” przede wszystkim wycisza 
wszystkie powiadomienia oraz połączenia telefonicz-
ne i SMSy. Nadejście nowej wiadomości nie urucho-
mi wibracji, nie zapali ekranu – jakby jej w ogólnie nie 
było. Telefon czy tablet nie wyda z siebie ani jedne-
go dźwięku, ale jeśli go podniesiemy i odblokujemy, 
wszystko będzie na nas czekało. Wyjątkiem są reguły, 
które możemy indywidualnie zdefiniować. Przykłado-
wo, jeśli ktoś zadzwoni do mnie po raz drugi w przecią-
gu trzech minut, to telefon w końcu zadzwoni. Można 
też zdefiniować grupę osób, od której połączenia nie 
będą ignorowane.

Część z Was zastanawia się, jak mogę zachwycać się 
implementacją tak podstawowej funkcji. Otóż odpo-
wiedź jest prosta – ona po prostu działa, a jej urucho-
mienie nie wymaga dyplomu z fizyki kwantowej.

 » Pomysł na rozwinięcie „Do Not Disturb”

Chciałbym, aby Apple wpro-
wadziło dodatkową opcję, 
w której definiujemy, jakie 
powiadomienia są dla nas 
istotne. Przykładowo, jeśli 
ustawiłbym, że interesują 
mnie wszystkie SMSy i ema-
ile od VIPów (opis funkcji 
w późniejszej części tekstu), 
to chciałbym, żeby były prze-

puszczane. Wystarczyłoby dodać te dodatkowe możli-
wości w formie menu dla zaawansowanych użytkowni-
ków. Obawiam się jednak, że stopień skomplikowania 
nie jest w stylu Apple.

 » Poczta

Klient poczty nie zmienił się bardzo, ale w nim również 
możemy dostrzec kilka ciekawych usprawnień. Przede 
wszystkim wprowadzono funkcję „Pull to refresh / Po-
ciągnij, aby odświeżyć”. To gest wymyślony przez Lore-
na Brichtera, twórcy Tweetie dla OS X i Twittera dla iOS, 
gdzie ciągniemy zawartość ekranu do dołu, aby wywołać 
odświeżanie zawartości aktualnie otwartej skrzynki pocz-
towej. Naturalnie działa również we wspólnym Inboxie.

Wprowadzono również tak zwane kontakty VIP, które 
są oczywiście synchronizowane poprzez iCloud. Poczta 
przychodząca od tych osób będzie wyróżniona gwiazd-
ką. Wprowadzono również niezależny Inbox tylko dla 
poczty VIP, w której możemy przeglądać całą jej histo-
rię. Całość oczywiście w pełni współpracuje z klientem 
Mail, który jest wbudowany w OS X Mountain Lion.

 » Safari i iCloud Tabs

Wbudowana w iOS przeglądarka WWW również prze-
szła zmiany, które ułatwią niektórym użytkownikom 
pracę. W szczególności tym, którzy korzystają również 
z Safari dla OS X. iCloud Tabs, znane z przeglądarki Chro-
me i Chromium, pokazują nam otwarte zakładki na in-
nych urządzeniach, w tym Makach, iPadach, iPodach 
i iPhone’ach.

Ulepszono również listę Moja Czytelnia o tryb offli-
ne – od teraz artykuły zapisują się w pamięci iOS i moż-
na je przeglądać, nawet jeśli jesteśmy poza siecią lub 
za granicą, gdzie niekoniecznie chcemy wykorzystywać 
roaming danych.

Najbardziej jednak przypadł mi do gustu tryb pełno-
ekranowy dla Safari na iPhone’ie. Jeśli telefon jest usta-
wiony poziomo, jego włączenie chowa górny i dolny pa-
sek, dzięki czemu więcej treści mieści się na ekranie. To 
z kolei znacznie ułatwia przeglądanie stron interneto-
wych w tym ustawieniu.

 » Mapy i nawigacja

To jedna z największych nowości w iOS 6 – decyzja Ap-
ple o wprowadzeniu własnych Map przy jednoczesnej 

„ „nie 
przeszkadzać” 

jest funkcją, która 
po prostu działa, 
a jej uruchomienie 
nie wymaga dyplomu 
z fizyki kwantowej.
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rezygnacji z de facto standardu od Google wszystkich 
zaskoczyła. Biorąc pod uwagę rynkową walkę z Andro-
idem, była to jednak decyzja jak najbardziej logiczna. 
Apple podpisało stosowne umowy z wieloma partne-
rami i na dzień dzisiejszy same Mapy nie są złe, cho-
ciaż nie tak dobre jak te od Google. Rozrzut jest nieste-
ty bardzo duży, ponieważ o ile w USA jakość, pokrycie 
niektórych miast widokami 3D oraz dostępne infor-
macje w wyszukiwarce są bardzo dobre, o tyle Polska 
wygląda znacznie gorzej, może z wyjątkiem Warszawy. 
Nie mamy oczywiście co liczyć na widoki 3D w Polsce 
na obecną chwilę, ale z aplikacji zniknęły rozkłady jaz-
dy środków komunikacji publicznej – działały one nie 
tylko za Wielką Wodą, ale również na terenie zachod-
nich krajów Unii Europejskiej. Podejrzewam, że firma 
z Cupertino liczy na to, że otworzy to rynek dla aplika-

cji trzecich, które od dłuższego czasu są bardzo popu-
larne w Polsce. Mam też dobrą wiadomość dla osób, 
które jednak chcą korzystać z usług Google. Przygo-
towywana jest wersja Google Maps, która pojawi się 
w App Store.

Pomimo słabych zdjęć satelitarnych Polski, najbar-
dziej zaskoczyła mnie precyzja informacji o ulicach 
na terenie stolicy (nie sprawdzałem jeszcze aplikacji 
w innych miastach). Mapy Apple posiadają wbudowa-
ną nawigację „turnbyturn”, czyli z wbudowanym gło-
sem prowadzącym nas do celu. Największą wadą tego 
rozwiązania, zresztą podobnie jak do niedawna było 
w przypadku Google, jest fakt, że nasz iPhone lub iPad 
musi być podłączony do Internetu – bez tego ani rusz. 
Sytuację ratuje trochę fakt, że po wprowadzeniu trasy 
zostaje ona zapamiętana na urządzeniu – w najgorszym 
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kacji – tą możemy pobrać bezpośrednio z Ustawień 
iPhone’a lub iPada – ale możemy wysyłać linki z więk-
szości aplikacji, uaktualniać swoje statusy poprzez Cen-
trum Powiadomień lub Siri i współdzielić się zdjęciami 
bezpośrednio na naszej tablicy.

 » Współdzielenie się PhotoStreamem

Ta funkcja niestety nie będzie dostępna na każdym mo-
delu iPhone’a z iOS 6, ale zapowiada się bardzo intere-
sująco, jeśli mamy większą ilość znajomych, którzy rów-
nież korzystają z iCloud. Współdzielenie się zdjęciami 
jest proste do bólu – zaznaczamy w iPhone’ie lub na 
iPadzie zdjęcia, którymi chcemy się podzielić, podaje-
my osoby, do których mają trafić zaproszenia i pozosta-
je już tylko czekać na komentarze i reakcje znajomych.

 » Passbook

Bardzo ciekawą nowością może okazać się Passbook, 
ale raczej dla naszych zachodnich sąsiadów. Jeśli odpo-
wiednie aplikacje dla iOS będą go wspierały, to wszyst-
kie nasze karty pokładowe na loty samolotem, kupony 
do lokalnej kawiarni, bilety od kina i wiele więcej auto-
matycznie trafi do tej aplikacji. Przykładowo, jeśli kupi-
my bilet na samolot i zrobimy checkin za pomocą odpo-
wiedniego programu, to nasza karta pokładowa pojawi 
się w Passbooku. Nie będziemy musieli nawet urucha-
miać aplikacji – iPhone rozpozna, że jesteśmy na lotni-
sku i automatycznie wyświetli ją przy bramce. Podobnie 
z kuponami w kawiarni, akurat w momencie, w którym 
chcemy zapłacić.

wypadku nie będzie widać mapy, ale głos nadal bę-
dzie nas informował o tym, gdzie skręcać. Wszyst-
ko inne pozostaje mi już ocenić bardzo pozytyw-
nie – nawigacja spisuje się bardzo dobrze i w moim 
przypadku jeszcze się nie pomyliła, chociaż słysza-
łem o przypadkach z odmiennymi doświadczenia-
mi. Kolejnym, dużym plusem, jest fakt, że program 
działa w tle, nawet jeśli robimy coś innego. Na gó-
rze ekranu pojawia się wąski pasek, podobnej do 
tego znanego z Hotspota Osobistego, na którym 
widzimy najważniejsze informacje. Graficznie rów-
nież jest interesująco i o ile produkt nie jest ideal-
ny jak na chwilę obecną, to widać w Mapach poten-
cjał – mam nadzieję, że będą rozwijane na bieżąco.

 » Siri dla iPada

Siri w nowej odsłonie została znacząco usprawnio-
na, a wiele funkcji dostępnych tylko w USA zostało 
w końcu udostępnionych dla reszty świata. Możemy 
teraz robić rezerwację w restauracjach (jeśli wspiera-
ją OpenTable), przeglądać wyniki sportowe, przeglą-
dać czasy wyświetlania filmów w kinach i wiele wię-
cej. Z moich wstępnych testów wynika, że asystent 
radzi sobie całkiem sprawnie z wyszukiwaniem re-
stauracji, ale gorzej wygląda sprawa ze sportem – Siri 
na obecną chwilę orientuje się jedynie w amerykań-
skich wynikach. Podobnie ma się  sprawa z kinami – 
w Warszawie i podejrzewam, że w Polsce ogólnie, nie 
da się wyświetlić repertuaru.

Siri zyskała również ciekawą funkcjonalność, która 
może dla niektórych stać się alternatywą dla dotyku. 
Jeśli chcemy otworzyć jakąś aplikację, wystarczy wy-
powiedzieć jej nazwę. Siri również wspiera wysyła-
nie Tweetów lub statusów na Facebooka. To wszystko 
na chwilę obecną dostępne jest jedynie w kilku języ-
kach, m.in. włoskim, angielskim, niemieckim, francu-
skim, ale nadal brakuje języka polskiego.

W przyszłości być może również zobaczymy cie-
kawą integrację Siri z samochodami – Apple rozpo-
czął współpracę z producentami nad funkcją „Eyes 
Free”, która umożliwia uruchomienia Siri prosto 
z kierownicy.

 » Facebook

W iOS 6 do Twittera dołączyło wsparcia dla Face-
booka, działające na podobnej zasadzie. Nie mamy 
możliwości przeglądania naszego timeline’u bez apli-
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Obawiam się, że w Polsce Passbook się nie sprawdzi, 
jeśli cała procedura dodawania kuponów i innych rze-
czy nie zostanie ułatwiona dla firm, które chcą z niego 
skorzystać. Jeśli do tego dodamy problem z adopcją no-
woczesnych technologii w Polsce, to nie wróżę żadne-
go rozwoju w tej dziedzinie przez najbliższych kilka lat.

 » Odnowione iTunes i App Store

Oba sklepy Apple zostały gruntownie odświeżone, za-
równo pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. 
Najwięcej wnosi nowy sposób uaktualniana naszych apli-
kacji – iOS 6 nie wymaga już wpisywania hasła, aby po-
brać darmowe update’y. Hasło od teraz jest wymagane 
tylko i wyłącznie przy zakupie nowych programów czy 

gier, również tych darmowych. Aż dziw bierze, że tej 
funkcji nie było już znacznie wcześniej, ale to właśnie 
takich detali należy doszukiwać się w tej wersji iOS.

 » Zdjęcia panoramiczne

Wraz z premierą iPhone’a 5, 
Apple wprowadziło tryb two-
rzenia zdjęć panoramicznych 
– całość polega na urucho-
mieniu odpowiedniego try-
bu przyciskiem na ekranie 
i obróceniu się z wyciągnię-
tym telefonem. Nowy Apple 
A6 wszystkie niezbędne ope-
racje do złożenia zdjęcia wykonuje w tyle podczas 
rejestracji zdjęcia. Niestety, ta funkcja będzie tyl-
ko w nowym iPhone’ie, ale prostota implementacji 
jest wzorowa.

 » Na koniec

iOS 6 to zdecydowanie wer-
sja, która skupia się przede 
wszystkim na fundamental-
nych elementach systemu. 
Nie ma w niej rewolucji, ale 
ewolucja i dbałość o szcze-
góły jest niepodważalna. Do-
pracowano wiele elementów 
oraz przygotowano całość 
pod iCloud – w przyszłości 
powinno to zaowocować cie-
kawą funkcjonalnością. Sys-
tem sam w sobie spisuje się 
bardzo dobrze, a optymaliza-
cja kodu pozwala mu działać 
znacznie płynniej i szybciej 
na jednordzeniowych ukła-
dach (takich jak Apple A4) niż wiele dwu czy czte-
rordzeniowej konkurencji. To wszystko oczywiście 
nie oznacza, że system jest idealny – nadal brakuje 
wielu rzeczy, które mogłoby uczynić iPada czy iPho-
ne’a urządzeniami jeszcze bardziej produktywny-
mi. Przyszłość zapowiada się jednak bardzo dobrze, 
a dbałość inżynierów, designerów i programistów 
o najdrobniejsze szczegóły to coś, czego mi ostatnio 
brakowało. «

„ System sam 
w sobie spisuje 

się bardzo dobrze, 
a optymalizacja 
kodu pozwala mu 
działać znacznie 
płynniej i szybciej na 
jednordzeniowych 
układach (takich 
jak apple a4), 
niż wiele dwu czy 
czterordzeniowych 
telefonów konkurencji.

„ Wraz z premierą 
iPhone’a 5, 

apple wprowadziło 
tryb tworzenia zdjęć 
panoramicznych.
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Od 11 lat istnienia iTunes przeszedł dosyć długą drogę. 
Pojawiło się w nim bardzo wiele funkcji, modernizacji 
ulegał wygląd, chociaż nie zawsze była to modernizacja 
na lepsze. Samo jednak założenie pozostało niezmienio-
ne. Ma to być najlepszy odtwarzacz do słuchania mu-
zyki z komputera. Już teraz właściwie nie służy tak czę-
sto do synchronizacji naszych iPhone’ów czy iPodów 
Touch, gdyż jest iCloud. I skoro nasze iUrządzenia mo-
gły przejść w chmurę, między innymi za sprawą iTunes 
Match, przyszła pora na samo iTunes. Taka jest głów-
na zmiana nowej – 11 już wersji – tego nie tylko odtwa-
rzacza, ale zbioru całej naszej biblioteki multimediów.

 » Chmura

No właśnie. Całe iTunes będzie teraz w chmurze. Jeżeli więc 
zaczniemy oglądać film na naszym iPadzie i będziemy mu-
sieli oglądanie przerwać, to teraz mamy możliwość dokoń-
czyć film na naszym  Apple TV, stremowanym z domowego 
komputera dokładnie od miejsca, w którym skończyliśmy 
wcześniej. Muszę przyznać, że jest to ogromna wygoda i cie-
kawe, czy będzie to działać także w przypadku podcastów. 
Taką funkcję ma już  Instacast, lecz jest on tylko na iOS, więc 
synchronizacja jest tylko pomiędzy iPhone’em i iPadem.

 » Odmieniony design

Dla mnie nie to jest jednak największą zmianą w kolej-
nej generacji. To całkowicie nowy wygląd, a także sze-
reg funkcji. iTunes 11 jest po prostu piękny. Taki, jaki 

 powinien być produkt od Apple. Zwłaszcza podoba mi 
się widok minimalistyczny (ten po kliknięciu w zielony 
krzyżyk), który posiada teraz okładkę słuchanego albu-
mu, a także pole wyszukiwania, co będzie funkcją bar-
dzo przydatną. Spotkamy tu również listę piosenek, któ-
re będą odtwarzane jako następne. Funkcja jest o tyle 
ciekawa, że możemy do niej dodawać również nowe 
utwory, po których odtworzeniu lista wróci do swojej 
pierwotnej kolejności.

Nowy jest również sposób segregacji naszych albu-
mów, ich wyświetlania i wybierania z nich piosenek, 
których chcemy posłuchać, a także naszych list odtwa-
rzania. Całość prezentuje się naprawdę świeżo i tak jak 
napisałem wcześniej, bardzo estetycznie.

iTunes 11 to produkt od Apple, na który w tym mo-
mencie czekam najbardziej. Ma się on ukazać w paź-
dzierniku, zapewne jednocześnie z nowymi iPodami. 
Na pewno przetestuje go dokładnie i zapewne w listo-
padowym iMagazine pojawi się jego bardziej szczegó-
łowa recenzja. «

ituneS 11
– MuzykA z kOMpuTERA OdkRyTA NA NOwO

jAN urBANOwICz

Apple – na swojej niedawnej konferencji – zaprezentowało sporą gamę nowych pro-
duktów. Oczywiście głównym bohaterem tego wydarzenia był nowy iphone 5. z racji 
wcześniejszych przecieków, nie był on jednak zbytnim zaskoczeniem. Główne role 
odegrały także nowe ipody Nano oraz touch i przeprojektowane słuchawki do tych 
urządzeń. Naturalnie była też mowa o iOS 6. mnie jednak najbardziej spodobał się 
inny produkt, a konkretnie oprogramowanie. mówię tu o pięknym, nowym itunes 11.
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gry i PrograMy
MAC OSX

 » Skitch

To, że znajomi potrafią zapchać moją skrzynkę poczto-
wą pytaniami odnośnie komputerów, nie jest nowością. 
Żmudne odpisywanie na pytania i dokładne tłumaczenie 
co i gdzie kliknąć powoli zaczęło mnie irytować, dlatego 
ucieszyłem się, gdy odkryłem aplikację Skitch. Ten prosty 
program działa praktycznie cały czas w tle, wyświetlając 
ikonkę w, a jakże, Menu Barze. Po kliknięciu na nią, mamy 
możliwość zrobienia zrzutu całego, bądź fragmentu ekra-
nu, a także na przykład strony internetowej otworzonej 
w Safari. Następnie obraz otwierany jest w oknie edycji, 
gdzie możemy dorysować strzałeczki, kreseczki, okręgi, 
 linie, a także dopisać tekst. Tak zmodyfikowany screenshot 
zapisujemy poprzez przeciągnięcie go do danego folde-
ru. A to wszystko znajdziemy za darmo w Mac App Store.

Cena:	darmowy
Sprawdź w Mac App Store

 » Twins Mini

W dzisiejszych czasach, coraz więcej osób decyduje się na 
zakup dysku SSD do swojego komputera. Poza niesamo-
witą szybkością, charakteryzują się one wysoką ceną, dla-
tego bardzo często mają bardzo małą pojemność. Jednym 
ze sposobem na łatwe i przyjemne życie z takim ogranicze-
niem jest pilnowanie wolnego miejsca na dysku. To nieste-
ty lubi być zajmowane przez niepotrzebne duplikaty pli-
ków. Aby zwalczyć tę plagę możemy posłużyć się bronią 
o nazwie Twins Mini. Po otworzeniu programu musimy 
wskazać katalog et voila: dostajemy listę zduplikowanych 
plików. Jedno kliknięcie na „ptaszka”, potem na ikonkę ko-
sza i już mamy dodatkowe kilka gigabajtów wolnego miej-
sca. Łatwo, szybko i przyjemnie. No i za darmo (przez ogra-
niczony czas), do znalezienia w Mac App Store.

Cena:	darmowy
Sprawdź w Mac App Store

 » BatteryHealth

Zaczynając swoją przygodę z MacBookami, wielu użyt-
kowników boi się o swoje baterie – jak z nich poprawnie 
korzystać, aby utrzymać najwyższą wydajność? Na to py-
tanie nie odpowiem, ale mogę pomóc w monitorowaniu 
stanu akumulatora. W Mac App Store można znaleźć dar-
mową aplikację BatteryHealth. Nie oferuje ona wiele, poza 
pokazywaniem wszelkich informacji o naszej baterii, wraz 
z pozostałym czasem pracy na niej. Bardziej zaawansowa-
ni użytkownicy ucieszą się z aktualizowanego na bieżąco 
wykresu poboru energii. Na samym dole okna, pod przy-
ciskiem „Tips” ukryte zostały wskazówki, mające na celu 
poprawienie wydajności akumulatora. BatteryHealth może 
zagnieżdżać się albo w Menu Barze, albo w Docku, zależ-
nie od preferencji użytkownika.

Cena:	darmowy
Sprawdź w Mac App Store

 » Chronicle

Rachunki. Chyba nikt ich nie lubi płacić, chyba każdy jakieś 
tam musi. W moim przypadku najgorzej jest z trzymaniem 
się terminów – zazwyczaj o nich po prostu zapominam. 
Z pomocą przychodzi program Chronicle, którego zada-
niem jest pilnowanie naszych comiesięcznych (i innych) 
wydatków. Wszystko co musimy zrobić to dodać do listy 
tytuł rachunku, ile płacimy, jak często i od kiedy powinien 
zacząć odliczać nowy cykl. Zawsze, gdy termin płatności 
będzie się zbliżał dostaniemy powiadomienie (wsparcie 
dla Mountain Liona). Opcjonalnie, możemy dopisać rów-
nież nasze przychody, dzięki czemu będziemy znali prze-
widywany bilans na dany dzień miesiąca po uwzględnieniu 
wszystkich opłat. Również Chronicle wykorzystuje Menu 
Bar do wyświetlania swojej ikonki – obok niej, pojawia się 
liczba przedawnionych rachunków, które powinniśmy za-
płacić. Aplikacja kosztuje 7,99 Euro, jest dostępna oczywiś
cie w Mac App Store.

Cena:	7,99	Euro
Sprawdź w Mac App Store

mICHAł zIElIŃSkI

http://itunes.apple.com/pl/app/skitch/id425955336?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/twins-mini/id540383737?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/battery-health/id490192174?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/chronicle-bill-management/id402355593?mt=12
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 » YouTube	 Cena:	0,00	Euro

Z systemu iOS 6 została usunięta aplikacja YouTube. Na szczęście wielbiciele tego serwisu nie zostali 
pobawieni możliwości oglądania filmów na swoich iPhone’ach. Google bowiem umieścił w AppStore 
swoją aplikację do obsługi tego serwisu. Program działa bardzo szybko i posiada znacznie większą 
funkcjonalność niż aplikacja natywna z iOS 5. Doszły przede wszystkim możliwości społecznościo-
we – możemy więc komentować filmy, oceniać, dzielić się nimi ze znajomymi na FB lub Twitterze. 
Możemy też zdecydowanie prościej wyszukiwać filmy i dodawać do listy „na potem”. Interfejs apli-
kacji jest podobny chociażby do oficjalnego Twittera lub Sparrow, czyli menu aplikacji wysuwa się 
jakby spod głównego okna. W aplikacji nie znajdziecie funkcji umieszczania filmów, ale – spokojnie 
– nie jest ona potrzebna. Mimo że natywna aplikacja YouTube wyleciała z systemu iOS 6, to moż-
liwość wrzucania filmów do tego serwisu z Rolki Aparatu pozostała – macie to na czwartym zdję-
ciu. Google wykonało dobrą robotę. Wreszcie oglądanie filmów z YouTube na iPhone jest wygodne.

Sprawdź	w App	Store

 » Puls Biznesu +	 Cena:	od	1,59	Euro	za	numer

Puls Biznesu jest dziennikiem ekonomicznym, a Puls Biznesu+ to pierwszy dziennik specjal-
nie przygotowany i wydawany na iPady w naszym języku. Aplikacja, co się chwali, od razu zo-
stała umieszczona w iPadowym kiosku. Zawartość dziennika to miks artykułów z wydania pa-
pierowego Pulsu Biznesu (świetna gazeta). Weekend oraz bieżące informacje z portalu pb.pl. 
 Całość bardzo zgrabnie ubrana w aplikację iPadową ze sporą dawką elementów interaktyw-
nych. Chwali się to, że nie przesadzono z ich ilością. Aplikacja ma charakterystyczny dla maga-
zynów  iPadwych układ, czyli jest w pionie, a artykuły zmienia się prawolewo oraz przegląda 
góradół. Czasem przy przewijaniu artykułu musimy poczekać ułamek sekundy na wyostrze-

nie strony – tak wiem w aplikacji iMagazine jest dużo gorzej. Pojedynczy numer elektroniczny Pulsu Biznesu+ kosz-
tuje 1,59 Euro, ale wydawca przewidział niespodziankę, czyli 3 miesięczną bezpłatną prenumeratę.

Sprawdź	w App	Store

 » Lokomapa	 Cena	0,00	Euro

Tym, czym jest FlightRadar dla samolotów tym chce być Lokomapa dla pociągów. Wiadomo, cza-
sem chciało by się sprawdzić, gdzie znajduje się pociąg, na który właśnie spieszymy się z baga-
żami. Darmowa Lokomapa ma nam w założeniu na to pozwolić. Za pomocą bardzo miłego dla 
oka interfejsu powinniśmy móc zobaczyć położenie praktycznie dowolnego pociągu na mapie. 
Obsługiwane rodzaje pociągów to ICE, EC, IC, EIC, Ex, TLK, IR, RE, D, Posp., Regio, Osobowe. 
Dane do aplikacji są zaś pobierane z rozklad.sitkol.pl. Niestety, to chyba jest największą wadą 
aplikacji. W większości przypadków nie uwzględnia ona bowiem faktycznego położenia pociągu, 
a jedynie obliczone na podstawie rozkładu przybliżone położenie bez uwzględnienia opóźnień. 
Na  szczęście system ten jest rozwijany, a informacje o położeniu pociągów coraz bardziej do-
kładne. Miłym uzupełnieniem jest rozkład jazdy dla praktycznie każdej stacji kolejowej w Polsce.

Sprawdź	w App	Store

gry i PrograMy
App STORE NOrBErt CAłA

http://itunes.apple.com/pl/app/youtube/id544007664?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/puls-biznesu+/id531294251?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/lokomapa/id493850111?mt=8
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 » Magazyn LOGO	 Cena	0,00	Euro

LOGO to miesięcznik dla mężczyzn, będący połączeniem czasopisma poradnikowego, 
przewodnika zakupowego i magazynu lifestylowego. Moim zdaniem, to bardzo cieka-
wa pozycja, którą czytam regularnie. Jak pisze sama redakcja, kierowany jest do pa-
nów, którzy mają pieniądze i lubią je wydawać. Wersja dla iPada tego miesięcznika 
trochę temu przeczy, bo kolejne wydania możemy pobrać zupełnie za darmo. Mimo 
że LOGO na iPadzie ma układ pionowy, bardzo przypominający wersję papierową, to 
nie jest tylko zwykłą zeskanowaną wersją przeniesioną na ekran. Artykuły przegląda-
my w charakterystyczny dla iPada sposób, czyli góra/dół w obrębie artykułu oraz pra-
wo/lewo same artykuły. Oprócz tego treści pojawiają się przewijane oddzielnie ramki 
oraz interaktywne ilustracje i inne elementy. Są jednak na tyle dobrze zaimplemen-
towane, że nie przeszkadzają w czytaniu. Aplikacja posiada wsparcie dla rozdzielczo-
ści Retina i znajdziecie ją w systemowym Kiosku.

Sprawdź	w App	Store

 » Racing Legends	 Cena	2,39	Euro

Uwielbiam wyścigi Formuły 1. Uwielbiałem od zawsze. Sport ten 
– mimo że dla wielu nudny – niesie ogromne emocje. Choć muszę 
przyznać, że kiedyś F1 było jeszcze fajniejsze. W stare czasy F1 prze-
nosi nas gra Racing Legends. Głównym trybem gry jest tryb karie-
ry kierowcy wyścigowego. Ścigając się, odblokowujemy kolejne tory 
oraz kolejne samochody. W grze możemy ścigać się samochodami 
F1 z lat 60., 70., 80., 90. i 2000. Niestety, nie są to faktyczne maszy-
ny, jakie w tamtych latach jeździły a jednie przypominające je mo-
dele. Gra jest dość prosta w sterowaniu, a model rozgrywki jest zde-
cydowanie bliższy grze zręcznościowej niż symulatorowi. Możemy 
jednak wybrać sobie sterowanie za pomocą przycisków na ekranie lub akcelerometru. Grafika 3D jest bardzo fajna 
i jak przystało na wyścigi odpowiednio płynna. Świetna gra dla każdego fana Formuły 1

Sprawdź	w App	Store

 » Angry Birds Space	 Cena	2,39	Euro	dla	iPada	i 0.79	Euro	dla	iPhone

Gra Angry Birds Space nie jest oczywiście nowa i w AppStore znajdziecie ją już od jakiegoś czasu, ale warto o niej 
jeszcze raz wspomnieć, bo deweloperzy z Rovio naprawdę dają radę. Czym teraz żyją wszyscy patrzący czasem w nie-
bo? Oczywiście misją Łazika Ciekawość, znaczy Curiosity. Ciekawość zrobiła dopiero kilka kroków na Marsie i prze-
słała kilka zdjęć, a zwariowane Świnie już ją ukradły. Najnowsza aktualizacja przynosi 20 nowych poziomów dzieją-

cych się w okolicy czerwonej planety. Oczywiście zadanie zostało 
to samo, za pomocą wystrzeliwanych z procy ptaków musicie znisz-
czyć kryjące się okopach świnie. Na nowych poziomach w realiza-
cji tego celu będziecie musieli odkryć i w odpowiedni sposób wyko-
rzystać do swoich celów najnowszego robota NASA.

Sprawdź	w App	Store

http://itunes.apple.com/pl/app/logo-magazyn/id537557869?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/racing-legends/id533076667?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-space/id499511971?mt=8


http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
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 » Aplikacje

Ktoś mógłby zapytać – kolejna chmura? Nie do koń-
ca. Choć Creative Cloud oferuje możliwość przechowy-
wania plików w chmurze, to nie jest to najważniejsza 
opcja. Najważniejszy jest dostęp do aplikacji od Ado-
be. Jakich? Wszystkich. Tak, tak, do wszystkich aplikacji, 
które wchodzą w skład Adobe Master Collection. Mało 
tego, nie trzeba się martwić, że skoro otrzymamy do-

stęp do tak wielkiego zasobu programów, to będziemy 
musieli je wszystkie ściągnąć na raz w postaci pakietu. 
Na szczęście menedżer pobrany ze strony Adobe po-
zwala na pobranie pojedynczych aplikacji.

Jeśli myślicie, że to już wszystko, to muszę Was roz-
czarować. Oprócz aplikacji z tego najpotężniejszego pa-
kietu otrzymujemy dostęp do Photoshop Lightroom, 
a także dwóch zupełnie nowych – Muse i Edge. Muse ma 
za zadanie wspomóc osoby, które nie za dobrze czują 

kreatyWne  
Bujanie  
w obłokach
Adobe. Firma ciesząca się uznaniem najlepszych na świecie designerów.  Nikomu 
nie trzeba przedstawiać takich aplikacji, jak photoshop, Illustrator, InDesign, 
After Effects czy premiere pro. Często wyprzedzają one o lata świetlne swoją 
konkurencję. Niestety, o ile firmy mogą sobie pozwolić na zakup tych  pakietów 
graficznych, o tyle pojedynczym designerom taka inwestycja mogłaby poważnie 
nadszarpnąć budżet. między innymi takim osobom Adobe wyszło na  przeciw. 
wszystko to dzięki powstaniu Creative Cloud.

mACIEj SkrzypCzAk
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się w HTML’u, a chciałyby tworzyć własne strony. Edge 
z kolei pozwala na stworzenie prostych animacji przy 
użyciu wyłącznie HTML5, CSS3 i JavaScript.

Dodatkowe oprogramowanie to nie wszystko jeśli 
chodzi o obszar aplikacji. Adobe zapowiedziało, że klien-
ci Creative Cloud będą jako pierwsi mieli dostęp do 
najnowszych aktualizacji wszelkich programów wcho-
dzących w skład tej platformy, a nawet mogą liczyć na 
specjalne funkcje dostępne ekskluzywnie tylko dla nich.

 » Chmura

Ale na tym oferta CC się nie kończy. Tak jak już wspo-
minałem wcześniej, otrzymujemy przestrzeń 20GB do 
trzymania plików w chmurze. Oczywiście możemy tam 
przechowywać dowolne pliki, które następnie możemy 
udostępniać innym. Jednak, gdy wrzucimy dokumenty 
utworzone lub jakkolwiek związane z oprogramowa-
niem Adobe, uzyskamy dostęp do paru dodatkowych 
bajerów. Dowiemy się na przykład, jakie rozmiary ma 
dany obrazek, jakie kolory były w nim najczęściej uży-
wane (taką paletę możemy następnie wyeksportować 
do formatu .ase lub podejrzeć ją w Kulerze), dowiemy 
się również, jakie czcionki zostały użyte w danym pro-
jekcie. Dodatkowo w plikach .psd będziemy mogli po-
dejrzeć, a także ukryć poszczególne warstwy. Z kolei 
w dokumentach, które obsługują wiele stron (jak na 
przykład Illustrator) możemy je wszystkie przejrzeć. Do 
każdego pliku znajdującego się w chmurze możemy rów-
nież dodać własne komentarze. Z kolei przy próbie po-
brania takich plików będziemy mogli wybrać, czy chce-
my ściągnąć je w formacie oryginalnym, czy też pobrać 
jako JPEGi, PDFy lub PNGi.

Widać więc, że Creative Cloud nie jest konkurencją 
dla Dropboxa i jemu podobnych serwisów. Tutaj głów-

ny nacisk kładziony jest na pracę w chmurze z plikami 
graficznymi. Oczywiście logicznym zdaje się być fakt, że 
w takiej postaci z tej funkcji CC nie będą korzystały fir-
my zajmujące się tworzeniem książek, magazynów, czy 
innych gigabajtochłonnych projektów. Jest to bardziej 
skierowane do osób, które tworzą małe projekty, jak na 
przykład grafiki na strony www. Dla nich 20GB powin-
no w zupełności wystarczyć. Niestety, na chwilę obec-
ną nie ma możliwości zwiększenia pojemności chmury, 
ale ma się to zmienić i to jeszcze w tym roku.

 » Publikowanie

Kolejnym dobrodziejstwem “Kreatywnej Chmury” są wy-
godne dodatki pomocne dla web designerów. Pierwszym 
z nich jest udostępniony hosting stron. Strony, maksy-
malnie pięć, stworzone za pomocą Dreamweaver’a czy 
wspomnianego już Muse będziemy mogli udostępnić po-
przez serwis Adobe Buisness Catalyst. Czy jest to mało 
czy dużo? Myślę, że wystarczająco dla kogoś, kto będzie 
z tej usługi chciał skorzystać.

Kolejnym dodatkiem przeznaczonym dla web desi-
gnerów jest usługa TypeKit. Jest to jedna z najbogat-
szych (o ile nie najbogatsza) biblioteka fontów, które 
można użyć w projektach stron. Zawiera ona tysiące 
czcionek, które w bardzo łatwy sposób można dodać do 
swojej witryny i zapewnić jej pełną unikalność.

Ostatni “ficzer” z pewnością powinien zaintereso-
wać macuserów, a w szczególności posiadaczy iPadów. 
Chodzi mianowicie o usługę Adobe Digital Publishing 
Suite, która choć na razie nie jest jeszcze dostępna 
(ale ma być dodana jeszcze w tym roku), to umożliwia 
opublikowanie własnego portfolio, broszury lub innej 
publikacji w postaci aplikacji, którą następnie można 
udostępnić poprzez Apple App Store. Wszystko to bez 
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 konieczności posiadania umiejętności kodowania, bo-
wiem całość tworzona jest w InDesignie przy wykorzy-
staniu jego wszystkich narzędzi oraz dodatkowych pane-
li DPS. Wspomniana usługa dostępna w Creative Cloud 
umożliwia na opublikowanie jednej takiej aplikacji, za 
którą Adobe nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

 » języki

Do tej pory, gdy chcieliśmy zainstalować oprogramo-
wanie firmy Adobe w sposób tradycyjny, byliśmy ska-
zani na jeden język. Osobiście mi to nie przeszkadzało, 
gdyż od zawsze korzystam z tych aplikacji w angielskiej 
wersji z prostego powodu – zdecydowana większość 
 poradników i tutoriali jest dostępna właśnie w tym ję-
zyku. Rozumiem jednak osoby, którym łatwiej się pracu-
je na polskiej wersji. A być może znalazłby się ktoś, kto 
chciałby mieć część aplikacji w jednym języku, a część 
w drugim? Jak napisałem wcześniej, do tej pory nie 
było to możliwe. Tak, ale jak się pewnie łatwo domyśleć 
 Creative Cloud to zmienia. We wspomnianym już wcze-
śniej menedżerze, za pomocą którego możemy pobrać 
programy, w preferencjach możemy dowolnie przesta-
wiać języki i w taki sposób pobierać aplikacje w różnych 
wersjach językowych.

 » Ceny

Na koniec pozostawiłem sobie kwestię ceny. Mamy do 
wyboru dwa plany – miesięczny oraz roczny. Za ten 
pierwszy przyjdzie nam zapłacić około 400 zł, natomiast 
przy subskrypcji rocznej (wynoszącej około 3100 zł) 
koszt za jeden miesiąc zmniejszy się do około 260 zł. 
3100 zł – to w sumie 1/4 tego, co musielibyśmy zapłacić 
za normalny zakup Adobe Master Collection. Dopiero 
po czterech latach osiągnięty zostałby pułap cenowy 
wersji pudełkowej. Ale korzyści są chyba nieporówna-
nie większe – jak już wspominałem, otrzymujemy do-
stęp do najnowszych aktualizacji, do nowych wersji 
(CS7, CS8, itd.).

Przyszedł więc czas na podsumowanie. Czy Creative 
Cloud ma szansę się sprawdzić? Uważam, że zdecydo-
wanie tak. Przy stosunkowo niskich kosztach (jak na ta-
kie oprogramowanie) otrzymujemy dostęp do ogrom-
nej liczby programów oraz usług także tych, które nie 
są normalnie dostępne inną formą zakupu. Do tego 
otrzymujemy 20 GB przestrzeni w chmurze. Jeśli jesteś 
„ samotnym” designerem, to zdecydowanie warto roz-
ważyć tę innowacyjną ofertę od Adobe! «
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użytkownicy komputerów Apple mogą być spokojni o rozwój środowiska 
CAD na swojej platformie.  Autodesk pokazał w marcu nową odsłonę swo-
jego produktu AutoCAD. tempo, w jakim wydana została nowa wersja 2013 
jest rekordowy – zaledwie siedem miesięcy różnicy pomiędzy aplikacja-
mi. Czy  w tym czasie udało się wprowadzić jakieś przełomowe funkcje 
do  programu? Sprawdźmy.

Najciekawszą nowością, która pojawia się w kolejnej 
odsłonie AutoCAD jest możliwość tworzenia projektów 
(New Project). Funkcja ta pozwala na łatwe zarządza-
nie dużą ilością rysunków poprzez tworzenie grup oraz 

podfolderów zawierających rysunki i arkusze. Podanie 
nazwy i numeru arkusza automatycznie umieszcza je 
w domyślnych tabelkach rysunku. Narzędzie to przydat-
ne jest szczególnie przy projektach złożeniowych, gdzie 

na gotowy rysunek składa 
się wiele mniejszych, po-
rozrzucanych w różnych 
miejscach na dysku plików. 
Wersja 2013 przynosi tak-
że możliwość używania pli-
ków PDF jako podkładek do 
rysunków (PDF Underlay). 
W chwili, gdy coraz wię-
cej dokumentów korzysta 
z tego formatu, jest to duży 
ukłon Autodesku w kierun-
ku swoich klientów. Pojawia 
się również kilka pomniej-
szych zmian. Warto powie-
dzieć chociażby o możli-
wości przekreślenia tekstu 
 funkcja ta przydatna jest 
podczas nanoszenia korekt 
do projektu. Służy także 

autocad 2013 
dla Mac
RySuNki caD lepiej zoRgaNizowaNe  
i w cyfRowej chMuRze przEmySłAw mArCzyŃSkI
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wygodnej zmianie parametrów kreskowania kilku obiek-
tów równocześnie.

Autodesk ewidentnie porządkuje cykl wydawniczy 
swoich produktów. Wydaje się, że od teraz wersje na 
Windowsa oraz OS X’a będą pojawiać się równole-
gle. Coraz bardziej zaciera się także różnica w możli-
wościach pomiędzy tymi dwoma systemami, chociaż 
brakuje możliwości personalizacji synchronizacji da-
nych w chmurze i podglądu szczegółów (funkcji do-
stępnych na Windowsa). Kluczowym elementem no-
wego AutoCAD jest skupienie się na rozwiązaniach 
pracy w chmurze. Tym ruchem Autodesk potwier-
dza kierunek, w jakim podążają najwięksi twórcy 
aplikacji z Adobe, na czele z jego cyfrową chmurą 
 Creative Cloud. Również funkcja tworzenia Projek-
tów jest szczególnie interesującą nowością w tej od-
słonie  AutoCAD. Nowa wersji 2013 nie przynosi wielu 
zmian w stosunku do swojego poprzednika. Pozwa-
la jednak poprzez zaimplementowane zmiany popra-
wić naszą produktywność. Autodesk wykonał kolejny 
dobry krok w rozwoju środowiska inżynierskiego na 
platformie Apple. «

autocad 2013 dla Mac         
Witryna: http://www.autodesk.com/autocadformac

Cena: 4195 dolarów

Ważne	cechy:	 	 + integracja z chmurą Autodesk https://www.
autocadws.com 
+ obsługa „podkładek” w formacie PDF 
+ łatwe przenoszenie ustawień na inne komputery 
+ liczne drobne zmiany (kreskowanie, tekst, 
polecenia)

iSpace

http://bit.ly/LWoSBi
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iTunes Match od kilku tygodni jest już dostępne również 
w Polsce. Dzięki usłudze Apple, możemy cieszyć się na-
szą muzyką gdziekolwiek tylko chcemy. Wystarczy połą-
czenie internetowe. Czy jednak iTunes Match jest takie 
idealne i pozbawione wad? Okazuje się, że nie. W prak-
tyce wcale nie musi być tak różowo.

 » Czym jest iTunes Match, a czym nie?

Zanim przejdziemy do sedna artykułu, to warto najpierw 
odpowiedzieć na zadane powyżej pytanie. Wtedy też 
zrozumiemy sens iTunes Match. Tak więc, jest to usługa 
Apple, która zadebiutowała w zeszłym roku, a nad  Wisłą 
z kolei kilka tygodni temu, w lipcu tego roku.  iTunes 
Match pozwala nam przenieść naszą lokalną bibliote-
kę muzyki z dysku twardego bezpośrednio do chmury 
 Apple’a. Następnie też możemy utwory odtwarzać na 
dowolnym komputerze z programem iTunes, jak i rów-
nież iGadżetach. iTunes Match nie jest z pewnością jed-

nak usługą umożliwiającą nam zalegalizowanie muzyki 
niewiadomego pochodzenia, czy też umożliwiającą za-
kup nowych utworów.

 » Miłe złego początki

Początkowo iTunes Match wydaje być się świetnym roz-
wiązaniem. Wszak możliwość uzyskiwania dostępu do 
naszych utworów z dowolne-
go miejsca na globie  wydaje 
być się wygodna. Na począt-
ku obywa się bez problemów. 
W celu uruchomienia iTunes 
Match musimy tylko urucho-
mić iTunes i w sekcji Sklep 
kliknąć przycisk Subscribe for 
24,99 euro Per Year. Oczywi-
ście, jak nietrudno się domy-
ślić, nasza karta kredytowa 

ituneS Match,
CzyLI MuzykA 
w CHMuRzE AppLE

DAwID DłuGOSz

„ audiofile, 
niegodzący się 

na żadne kompromisy 
względem jakości 
muzyki, tej oferowanej 
przez itunes Match 
raczej nie docenią.

itunes match, w teorii, jest bardzo udaną usługą, a jak wypada w rzeczywistości?
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zostanie po chwili obciążana właśnie taką sumką. Nie-
stety,  iTunes Match nie jest bezpłatne i działa na zasa-
dzie rocznej subskrypcji. Kliknięcie przycisku i potwier-
dzenie chęci zakupu spowoduje, że po chwili iTunes 
rozpocznie skanowanie naszego lokalnego dysku w celu 
znalezienia utworów muzycznych.

Kawałki, które zostaną znalezione następnie porów-
nywane są z utworami dostępnymi w sklepie iTunes. 
Jeśli utwory znajdują się w sklepie Apple, to proces 
przebiega dosyć szybko, gdyż pliki piosenek nie są uplo-
adowane do iCloud, a jedynie umieszczane tam auto-
matycznie na podstawie zasobów z iTunes. Problem po-
jawia się jednak, gdy utwory nie zostaną rozpoznane…

 » Kompresja i do chmury

Utwory muzyczne, które nie zostały rozpoznane zostaną 
przekonwertowane do jakości 256 kbps (nawet jeśli na 
naszym dysku mają mniejszy bitrate) i następnie będą 
uploadowane do iCloud. W naszym przypadku nie było 
zbyt różowo. Z kolekcji muzyki liczącej około 390 GB 
(praktycznie wszystko w formacie bezstratnym) iTu-
nes Match znalazł w sklepie z muzyką Apple odpowied-
niki tylko dla około 40% utworów. Pozostałe 250 GB 
przyszło nam uploadować do iCloud. Jak nietrudno się 
 domyślić, trwało to naprawdę długo. Przyznamy szcze-
rze, niemal trzy tygodnie (w przypadku zostawiania włą-
czonego procesu przez noc). Jeśli więc posiadacie dużo 
utworów muzycznych, niemających swoich odpowiedni-
ków w sklepie iTunes, to liczcie się z tym, że  wgrywanie 
muzyki do iCloud zajmie trochę czasu.

Kolejnym mankamentem iTunes Match jest fakt, że 
bitrate wszystkich utworów jest zmieniany do wartości 
256 kbps. Na szczęście wasze pliki na dysku twardym 
nie zostaną naruszone i zmienione. Niemniej, muzyką 
z chmury Apple będziecie musieli zadowolić się w tej 

jakości. Jeśli jesteście audio-
filami, to pewnie niespecjal-
nie wam się to spodoba. Nic 
jednak nie poradzicie.

 » Dziury w kolekcji

Sam długotrwały proces 
uploadowania muzyki do 
 iCloud jest jeszcze do znie-
sienia. Niestety, okazuje się, 
że nasza kolekcja po ukończe-
niu procesu wgrywania utwo-
rów okazała być się niekompletną względem lokalnej bi-
blioteki na dysku. Jak to się stało? Po pierwsze Match 
pomija wszystkie utwory, których pliki ważą więcej niż 
200 MB. Oczywiście przechowując muzykę w formie 
bezstratnej, w jakości na przykład 24bit/96kHz takich 
plików będziemy mieć sporo. Niestety, te jeśli sami nie 
przekonwertujemy najpierw na mniejszy rozmiar, to do 
iCloud nie trafią.

Warto również wspomnieć, że iTunes Match pozwala 
na przeniesienie do chmury 25 tysięcy utworów. Wię-
cej dopiero wtedy, gdy te zostały zakupione w sklepie 
z muzyką Apple’a. Ponadto subskrypcja pozwala nam 
na wykorzystanie biblioteki w chmurze tylko na 10 róż-
nych urządzeniach.

 » Wprost na iGadżet

Podłączenie nowego urządzenia z iOS do zasobów udo-
stępnianych w iTunes Match nie jest trudne. W tym 
celu musimy udać się tylko do sekcji Ustawienia, na-
stępnie Muzyka i włączyć iTunes Match. Możemy rów-
nież zezwolić usłudze na pobieranie utworów muzycz-

„ uploadowanie 
kolekcji muzyki 

do itunes Match, 
w zależności od 
jej rozmiarów oraz 
pokrycia z zawartością 
sklepu apple 
i przepustowości 
łącza, może potrwać 
wiele dni.
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nych nie tylko w momencie połączenia z siecią WiFi, 
ale również komórkową. I tutaj mała uwaga. Oczywi-
ście musimy liczyć się z dosyć szybkim zużyciem do-
stępnego planu taryfowego na Internet mobilny. Nie 
ukrywajmy, ale strumieniowanie piosenek dosyć sku-

tecznie przyczyni się do wy-
czerpania naszego miesięcz-
nego limitu. Całe szczęście 
jednak w tym, że raz pobra-
ne utwory są przechowy-
wane na pamięci iUrządze-
nia. Poniekąd  przyczyni się 
to do  zaoszczędzenia planu 
abonamentu.

 » Wybór powinien być świadomy

Niniejszym artykułem nie chcemy jednak was odwo-
dzić od zakupu iTunes Match. Wręcz przeciwnie, gdyż 
usługa jest naprawdę ciekawa. Naszym celem było jed-
nak wykazanie ograniczeń Match, których powinniście 
być świadomi przed kliknięciem na ikonę subskryp-
cji. W przeciwnym wypadku, pretensje będziecie mogli 
mieć tylko do siebie. Na koniec tylko dodajmy, że  iTunes 
Match automatycznie odnawia subskrypcję po roku. 
 Jeśli chcecie ją wyłączyć, to musicie udać się do iTunes 
i w menu Sklep do ustawień waszego konta. Następnie 
w sekcji iTunes in the Cloud nacisnąć przycisk Turn off 
AutoRenew. «

„ Pomimo 
pewnych 

ograniczeń, itunes 
Match i tak jest wartą 
uwagi usługą.

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 
i � lmy w sklepach iTunes i App Store.

Korzystaj w App Store, Mac App Store oraz w innych płatnościach internetowych. 

Dzięki karcie CardEasy możesz w bezpieczny sposób zarejestrować konto 
w sklepach fi rmy Apple*. Od teraz nie musisz rejestrować konta z użyciem 
swojej podstawowej karty kredytowej. Dzięki CardEasy jesteś bezpieczny, 

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić CardEasy – wejdź na stronę: 

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić 

www.easycard.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz * dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz 

Wkrótce w iSpot 

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

http://www.ispot.com.pl/
http://www.cardeasy.pl/
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
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krzySztOF mOrAwSkI

bRokeN SwoRD: 
the ShadoW  
oF the teMPlarS 
– DiRectoR’S cut

paryż. miasto miłości, miasto romansu i miasto marzeń… jednak nie dla wszyst-
kich! Gdy pewnego jesiennego dnia, dziennikarka –  Nico Collard –  została 
 zaproszona do palais royale, aby przeprowadzić wywiad z mężem stanu  pierre 
Carchonem, nie mogła spodziewać się, że zupełnie przypadkowo zostanie 
 wciągnięta w sam środek przerażającego spisku.

Zabity na jej oczach Pierre Carchon zdołał jedynie wy-
znać młodej reporterce, że był dobrym przyjacielem jej 
ojca i poprosił o wywiad z nią, by porozmawiać „o czymś 
ważnym”. To wystarczyło, by Nico podjęła decyzję o roz-
wiązaniu zagadki jego morderstwa. Wraz z przypadko-
wo poznanym amerykańskim turystą o imieniu George 
Stobbart, Nico będzie musiała stawić czoła przygodzie, 
która zabierze ją w egzotyczne miejsca i zmusi do roz-
wiązania niejednej starożytnej tajemnicy. A wszystko to, 
by udaremnić ujawnienie tajemnic templariuszy.

Wydana oryginalnie w 1996 r. na komputery PC gra: 
„Broken Sword: The Shadow of the Templars” zosta-
ła jednogłośnie obwołana, zarówno przez krytyków, 
jak i fanów gatunku, jedną z najlepszych gier przygo-
dowych w stylu pointandclick (ang. „Wskaż i kliknij”). 
Nic więc dziwnego, że jej premiera w wersji „Director’s 
Cut” na iOS była wyczekiwana z wielką niecierpliwością.

Jak to zwykle bywa w grach przygodowych, naszym 
głównym zadaniem będzie rozwiązywanie licznych za-
gadek i łamigłówek. Dokonujemy tego zarówno poprzez 
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na klasyczne filmy animowane. Na słowa pochwały 
zasługuje również oprawa dźwiękowa składająca się 
zarówno z niezwykle nastrojowego podkładu muzycz-
nego, efektów dźwiękowych, jak i z wypowiedzi mó-
wionych przez bohaterów gry. Co ważne, wszystkie 
dialogi w grze są mówione!

Sama fabuła gry potrafi wciągnąć nas na wiele go-
dzin, a jedynym mankamentem rzucającym cień na 
całą tę „doskonałość”, jest system zapisu gry. Jest 
on (teoretycznie) automatyczny, ale zapis w tej for-
mie jest bardzo niedokładny. Jeśli chcemy mieć pew-
ność, że wszystkie nasze poczynania zostaną zapisa-
ne musimy pamiętać, by dokonać ręcznego zapisu 
stanu gry. To samo tyczy się synchronizacji między 
różnymi urządzeniami. Dopiero po ręcznym zapisa-
niu gry możemy wybrać opcję eksportu naszych po-
czynań do Dropboxa.

Nie jest to jednak wielkie utrudnienie i choć raz kosz-
towało mnie utratę postępów ponadgodzinnego grania, 
po głębszym zastanowieniu się nie miałem serca odbie-
rać grze, tylko za to, choćby jednej gwiazdki. Jest to po 
prostu świetny tytuł, w który koniecznie powinien za-
grać każdy miłośnik gier przygodowych. «

zbieranie i używanie przedmiotów posiadanych w ekwi-
punku, jak i dzięki sprawnemu prowadzeniu rozmów 
z napotkanymi osobami w celu uzyskania kluczowych 
informacji pomagających nam odkrywać kolejne ele-
menty fabuły gry.

Co ważne przy tego typu tytule, system sterowa-
nia poczynaniami naszej postaci został rozwiązany nie-
zwykle intuicyjnie. Dzięki przytrzymaniu i przesuwaniu 
naszego palca po ekranie sprawiamy, że podświetlane 
zostają tzw. „miejsca akcji”. Jedno kliknięcie w miejsce 
tego typu otwiera nam małe menu z listą różnych rze-
czy, jakie możemy w nim zrobić i pozwala nam wygod-
nie kliknąć odpowiednią ikonkę w celu wykonania po-
żądanej czynności. Wszystko to, jak już wspomniałem, 
jest bardzo intuicyjne i działa doskonale zarówno na du-
żym ekranie iPada, jak i małym wyświetlaczu iPhone’a.

Grafika gry, jak przystało na serię Broken Sword, 
jest niezwykle kolorowa i ręcznie rysowana. Przypomi-

Broken Sword:  
the Shadow of the templars      
Plusy:  + Świetna rysowana grafika 

+ Dopracowany system kontrolek 
+ Wciągająca fabuła 
+ Wiele różnorodnych łamigłówek

Minusy:  – Konieczność ręcznego zapisywania stanu gry 
i synchronizacji między urządzeniami  
(auto zapis nie zawsze działa)

Cena: 2,39 Euro

Link	do	sklepu: http://www.tinyurl.pl?dbj4wOgk

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=kaWLo3BX1r0

http://www.tinyurl.pl?dbj4wOgk
http://www.youtube.com/watch?v=kaWLo3BX1r0
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mACIEj SkrzypCzAk

galaxy  
on Fire 2  
full hD
Nazywam się Keith T. Maxwell. Dawniej należałem do 
eskadry Terrańskich Sił Kosmicznych. Nieskromnie mó-
wiąc, byłem jednym z najlepszych pilotów. Może nawet 
zbyt dobrym. Powiedzieli mi, że jestem zbyt brawuro-
wy… Nie płakałem za nimi, gdy mnie zwolnili ze służby. 
Umiem sobie radzić sam. Zresztą, swego czasu rozple-
niło się tyle pirackich band, że nie trzeba było szukać 
zarobku na siłę. Moja ostatnia akcja była jednak wyjąt-
kowa. Po rozbiciu kolejnych łotrów chciałem jak zwykle 
wrócić do bazy. Jednak coś się stało z moim napędem…

Kiedy odzyskałem przytomność znajdowałem się na 
jakiejś stacji. Wyglądała na Midoriańską, ale skąd u licha 
Midorianie tutaj… No właśnie. Tutaj okazało się wcale 
nie być tutaj. Mój „wybawca”, Gunant Breh, który wyło-
wił mnie z dryfującego statku wyjaśnił mi parę rzeczy. 
Ja naprawdę znajdowałem się w układzie Mido, setki lat 
świetlnych od domu. Jakby tego było mało, dowiedzia-
łem się, że nie tylko lata świetlne dzielą mnie od domu, 
ale również lata normalne. I to nie mało. Choć jakoś sta-
ro się nie czuję…

Jak się okazało, mój statek nadawał się tylko na złom. 
Na szczęście Gunant był na tyle miły, że ofiarował mi 
jeden ze swoich statków wydobywczych. Choć ta kupa 
złomu ze statkiem niewiele miała wspólnego… Babranie 
w skałach pozwoliło mi trochę zarobić i wyposażyć sta-

tek w jakąś pukawkę. Kiedy myślałem, że utknę w tym 
miejscu na dłużej, przybył terrański frachtowiec. Uda-
ło mi się z nim skontaktować i o dziwo mój „powrót” 
wszystkich ucieszył. Jeszcze dziwniejsze było to, że szyb-
ko uwierzyli w historię mojego zniknięcia. Wkrótce oka-
zało się, dlaczego.

Od paru miesięcy układy wszystkich nacji, czyli 
 Midorian, Nivelian, Terran, a nawet naszych odwiecz-
nych wrogów Vossków, nawiedza tajemnicza i potężna 
rasa. Nie dość tego, że ich statki mają pancerze znacz-
nie gurujące nad najlepszymi w naszej galaktyce, to jesz-
cze pojawiają się znikąd. Dosłownie. A czy wspomina-
łem, że są ich całe chmary? Nasi naukowcy nazwali tę 
rasę Voidami. A co do sposobu podróżowania doktorki 
wspominają coś o czarnych dziurach. Tak, ciekawe kto 
uwierzy w te ich bajeczki…

Szybko okazało się też, czemu Terranie tak cieszyli 
się na mój powrót. Potrzebowali kogoś, kto by rozwiązał 
tę zagadkę. No i oczywiście teraz wszyscy mówią, że je-
stem najlepszy, że takich pilotów jak ja już nie ma i tym 
podobne bzdury. Jakoś nikt nie pamięta jaki opiernicz 
dostałem, kiedy rozbiłem eskadrę Vossków. Atomów-
ka trafiła w sam środek. Co prawda przy okazji „lekko” 
uszkodziła nasze dwa frachtowce, no ale nikt nie zginął. 
No, może nie licząc tego Nivelianina…
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Upływ czasu wynikający z mojego zniknięcia 
 odbił się jednak trochę na moim umyśle. Coraz 
częściej zdarza mi się zamyślać. Nie żebym był ja-
kimś tam półgłówkiem. Co to to nie… Po prostu 
przelatując między systemami zdarza mi się wy-
łączyć silniki i obserwować pustkę. No, może nie 
do końca pustkę. Chodzi o to, że jak człowiek za-
patrzy się w te gwiazdy… A te przeróżne planety… 
 Nawet  stacje  kosmiczne są niczego sobie. Oczy-
wiście jednak najpiękniejsze są statki. Ach, jak mi 
się marzy taki Mantis. To co, że używają go głów-
nie piraci. Nic to, że kosztuje 4.000.000 kredy-
tów.  Kiedyś  będzie mój. A może nawet znajdę coś 
lepszego…

Czasem też tak sobie myślę… No nie, ewident-
nie się starzeję z tymi przemyśleniami! Ale no cóż, 
czasem myślę sobie, że miłoby było tak polatać 
z kimś. Niby mogę wynająć paru skrzydłowych na 
jakiś czas, ale większość z nich jest zdecydowa-
nie zbyt małomówna. Przydałby mi się jakiś kom-
pan. Może operator wieżyczki. Albo chociaż mógł-
by wspomóc w  wykonywaniu zleceń. Że niby kasę 
trzeba byłoby dzielić? Niby tak, ale dodatkowa oso-
ba, to dwa razy szybsza robota, więc w ostatecz-
ności wszystko wychodzi na zero, a przynajmniej 
zyskuje się towarzystwo. Ale cóż, widocznie moja 
sława jako samotnego wilka mocno mnie wyprze-

A wiecie co było najlepsze? Że wojsko nie ma zbyt 
dużo pieniędzy. 10.000 kredytów? No co ja miałem niby 
z tym zrobić? Kupić ręczniki? Na szczęście zawsze się 
znajdzie ktoś, kto prosi albo o przewiezienie towarów, 
albo o uporządkowanie śmieci przed stacją. Najbardziej 
jednak lubię pracę polegającą na trzymaniu palca na 
spuście i wpakowaniu kilkudziesięciu plazmowych kul 
we wraże pancerze. Pod jednym względem nic się nie 
zmieniło. Piraci jak byli, tak są. Mało tego, niektórzy się 
tak rozzuchwalili, że zakładają własne stacje kosmicz-
ne, które służą im za bazy wypadowe na pobliskie sku-
piska ludzkie (no, może nie zupełnie do końca ludzkie, 
ale chyba wiadomo, o co mi chodzi). Ale to też nie bę-
dzie problem. Kilka lżejszych zleceń i dozbroję się tak, 
że dam im radę. A kto wie, może nawet uda mi się znisz-
czyć te siedliska plugawych gęb.

Ach, i jeszcze jedno. W tych czasach komunikacja jest 
jeszcze szybsza niż kiedyś. Któregoś razu podjąłem się 
dla Midorian zniszczenia rzekomo nielegalnej dostawy 
towarów przez Nivelian. Poszło szybko. Ale kiedy chcia-
łem na następny dzień zawitać na niveliańską plane-
tę, zostałem przywitany przez ładny komitet powital-
ny. Przyjęcie z iście otwartymi ramionami. Albo raczej 
blasterami… A do tego musiałem zapłacić grzywnę… 
Na szczęście da się czasem znaleźć odpowiednią oso-
bę, która może nieco podreperować nadszarpniętą re-
putację u którejś z ras. Oczywiście nic za darmo!…
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dza i ciężko będzie znaleźć kogoś, kto będzie w stanie 
ze mną wytrzymać…

Ogólnie jednak nie jest źle. Ba! Nie skłamię, jeśli 
stwierdzę, że możecie żałować, że nie jesteście w mojej 
skórze! Te wszystkie potyczki w próżni dają dużo fraj-
dy i zapewniają stały dopływ adrenaliny na wiele go-
dzin. Szczególnie jak wróg Cię okrąży. Sporo już poległo 
w takiej sytuacji. Na szczęście współczesna technologia 
pozwala na niemal bezbolesne „odtworzenie” takiego 
delikwenta w ostatnio odwiedzanej stacji. Nie powiem, 
raz czy dwa skorzystałem z takich usług…

Cóż, na mnie już pora. Właśnie wkraczam na tery-
torium Vossków, bo odkryto tam tajemnicze zjawisko. 
Co mnie tam czeka? Mam przeczucie, że raczej nie będą 
to rozmowy pokojowe. Zatem na pohybel! «

galaxy on Fire 2 Full hd      
Plusy:  + niesamowita grywalność 

+ długie godziny grania 
+ piękna grafika (nawet na starszych komputerach) 
+ zróżnicowana rozgrywka 
+ pełna swoboda w poruszaniu się po świecie 
+ wciąga

Minusy:  – Brak multiplayera (są jednak na niego szanse) 
– ta sama fabuła, jak w wersji dla urządzeń mobilnych 
– wciąga…;)

Cena: 15,99 Euro

Producent: Fishlabs

Witryna:	Galaxy on Fire 2 official website

Link	do	sklepu: Galaxy on Fire 2 Full HD w Mac App Store

 » Inne wersje

Galaxy on Fire ukazała się oryginalnie tylko dla urządzeń z iOS’em. Jednak dzięki dużemu sukcesowi została 
stworzona kolejna część oraz wersje dla innych użądzeń mobilnych (z systemem Android, osobno dla Xpe-
rii Play oraz BlackBerry PlayBooka). Wszystko to doprowadziło również do powstania wersji desktopowej 
(tylko dla Maka) o nazwie Galaxy on Fire 2 Full HD. Osoby, które grały w drugą część GoF na urządzeniach 
mobilnych mogą poczuć pewien niedosyt, gdyż wersja Full HD nie różni się od nich fabularnie.

 » Płatne dodatki

Valkyrie
Opis: Jako, że Keith T. Maxwell nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu, to nie może narzekać na nudę, 

a wręcz przeciwnie – w jego otoczeniu zawsze można liczyć na spory przypływ adrenaliny.
Valkyrie to „mobilna” stacja, którą przyjdzie nam wraz z głównym bohaterem poznać i odkryć jej tajem-

nice. Wykonamy również wiele misji doświadczalnych, które pomogą zdobyć zaufanie pięknej Alice. Będzie 
to niosło wiele korzyści, jak chociażby możliwość przetestowania najnowszych statków czy broni. Oczywi-
ście nie obejdzie się również bez wielu niebezpiecznych sytuacji.

W dodatku tym do naszej dyspozycji (a w zasadzie do kupienia) zostaną oddane statki nowej generacji – 
Deep Science z wbudowanym napędem Khadora. A do tego będziemy mogli nabyć własną stację kosmiczną!

Data	wydania: 16 maja 2012
Cena:	7,99	Euro

Supernova
Opis: Akcja drugiego dodatku, jak nie trudno się domyśleć, rozpoczyna się zaraz po ukończeniu historii 

Valkyrie. Koncentruje się tym razem na długotrwałym konflikcie między Republiką Nivelian a Konfederacją 
Mido. Tym razem Keith postawiony jest przed nie lada wyzwaniem: destrukcyjna moc supernowej zagraża 
życiu Midorianom. Sam Keith oraz naukowcy z Deep Science nie poradzą sobie z ewakuacją całej ludności. 
Czy uda mu się namówić do pomocy niveliańskich przywódców? Czy znajdzie się sposób na uniknięcie ka-
tastrofy? Jak potoczą się jego losy w starciu z tajemniczymi myśliwcami, które za wszelką cenę będą starały 
się nie dopuścić do przetransportowania pokrzywdzonych w bezpieczne miejsce? Oraz wreszcie, czy Keith 
wyjdzie cało z ponownego spotkania z jego starym znajomym Mkkt Bkkt? Na te wszystkie pytania poznamy 
odpowiedź właśnie w dodatku Supernova wieńczącym całą historę opisaną w Galaxy on Fire 2.

Data	wydania: III kwartał 2012
Cena:	5,99	Euro
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Od wielu lat i w wielu przeglą-
darkach, klawisz Backspace słu-
ży do jednej przydatnej rzeczy. 
Cofa przeglądarkę do poprzednio 
otwartej strony. wraz z nadejściem 
OS X mountain lion, w którym zawar-
ta jest najnowsza wersja  Safari ozna-
czona numerkiem 6, Apple postano-
wiło zrezygnować z powyższej opcji.

 » Przywracamy  działanie 
 klawisza  Backspace 
w  najnowszym Safari

Z jednej strony rezygnacja ta jest zrozu-
miała, gdyż teraz można cofnąć stronę w łatwiejszy sposób 
– przez wykonanie odpowiedniego gestu na Touchpadzie 
lub  Magic  Mouse. Co jednak mają począć osoby, które nie 
posiadają przynajmniej jednego z tych dwóch urządzeń 
lub po prostu nie chcą się „przestawiać” na nowe metody?

Z pewnością ucieszy te osoby fakt, że Apple pozosta-
wiło możliwość przywrócenia funkcjonalności klawisza 
Backspace w Safari. Jest ona jednak ukryta. Na szczę-
ście są osoby, które lubują się w odnajdowaniu takich 
sekretów. Jedną z nich jest	Manfred	Schwind, który na 
swoim timeline na Twitterze opublikował ten sposób.

Jak się pewnie domyślacie, należy to wszystko wkle-
ić do aplikacji Terminal (którą można znaleźć w  folderze 
/Applications/Utilities). Poniżej wklejam również „czy-
sty” kod:

defaults	write	com.apple.Safari	com.apple.Safa-
ri.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2Backspace-
KeyNavigationEnabled	-bool	YES

Smacznego!

 » Skrót klawiszowy dla Share Sheets istnieje!

Jeśli śledzicie moje artykuły, to z pewnością zauważyliś
cie, że tam, gdzie się da, staram się używać skrótów kla-
wiszowych. Ostatnio ubolewałem nad tym, że w okienku 
udostępniania wiadomości (Share Sheets) nie ma moż-
liwości zatwierdzenia wysłania przy pomocy klawiatu-
ry. Na szczęście, myliłem się.

Za to właśnie kocham geeków. Za to, że wynajdą 
wszystkie, dosłownie WSZYSTKIE sekrety, jakie skry-
wa przed nami OS X! Tak jest i tym razem. W serwi-
sie Mac	OS	X	Hints pojawił się wpis, jak rozwiązać mój 
– i mam nadzieję, że nie tylko mój – problem wysyłania 
wiadomości przy pomocy skrótu klawiszowego. Koniec 
więc już tego pisania. Ladies and Gentlemen, skrótem kla-
wiszowym do wysyłania wiadomości z Share  Sheets jest…

⌘+⇧+D
Jak pewnie część z Was zauważy, skrót ten jest uży-

wany do wysyłania wiadomości z Mail.app, więc przy-
najmniej dla jego użytkowników nie powinien być trud-
ny do zapamiętania.

Aha, skrót ten działa zarówno z poziomu Share  Sheets 
jak również z Centrum Powiadomień.

Enjoy!
Źródło: Mac	OS	X	Hints

tiPS & trickS
mACIEj SkrzypCzAk

https://twitter.com/manide
http://hints.macworld.com/article.php?story=20120726192538540
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 » Wyłączamy Maka  
przy pomocy Terminala

Nie muszę chyba nikogo przekonywać o tym jak potęż-
nym narzędziem jest aplikacja Terminal. Problemem 
w jego pełnym wykorzystaniu jesteśmy najczęściej my 
sami. Dlatego dziś chciałbym pokazać, w jaki sposób 
można wyłączyć, zrestartować i uśpić Maka przy pomo-
cy Terminala. Ktoś mógłby spytać, po co to komu, skoro 
można wykonać te operacje bez zbędnego wpisywania 
komend? Otóż może to być bardzo przydatne, jeśli bę-
dziemy musieli połączyć się z naszym Makiem  zdalnie, 
przy użyciu SSH.

Zaczynamy oczywiście od uruchomienia Termina-
la z folderu /Applications/Utilities. Dalej już możemy 
wybrać, której komendy chcemy użyć:

• Wyłączamy	komputer:
sudo shutdown h now

• Restartujemy	komputer:
sudo shutdown r now

• Usypiamy	komputer:
sudo shutdown s now

Warto zauważyć, że do wykonania powyższych po-
leceń będziemy musieli wprowadzić hasło administra-
tora (samego wpisywania nie będzie widać w Termina-
lu, to prawidłowe działanie).

Wspomniane wyżej komendy mają działanie natych-
miastowe. Terminal daje nam jednak jeszcze dwie moż-
liwości wykonania tych operacji, ze wskazaniem czasu 
ich wykonania:

• Wykonanie	operacji	 po	upływie	danego	 czasu 
(np. wyłączamy komputer za 1:30h):
sudo shutdown h +90

Jak łatwo zauważyć słowo now zastępujemy +liczba, 
gdzie podajemy liczbę minut, po upływie których zo-
stanie uruchomione polecenie.

• Wykonanie	operacji	o określonej	dacie (np. usy-
piamy komputer 30 lipca 2012 roku o 22:48):
sudo shutdown s 1207302248

Datę podajemy w formacie yymmddhhmm, czyli ko-
lejno: rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta.

Co jednak wtedy, gdy rozmyślimy się co do zapla-
nowanego wyłączenia/restartu/uśpienia? Wystarczy 
w  Terminalu wpisać:

sudo	killall	shutdown

…a komendy te zostaną odwołane. (Przy wpisywaniu 
powyższej komendy także możemy zostać poproszeni 
o podanie hasła administratora).

Źródło: Mac|Life

http://www.maclife.com/article/columns/terminal_101_properly_shutting_down_your_mac
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„ProMeteuSz”
No i nastał wrzesień. Dla większości wakacje się już skończyły, tak jak i sezon 
urlopowy czy letni sezon kinowy. jest to jeden z tych okresów w roku, kiedy 
możemy oglądać największe i najbardziej wyczekiwane hity. w 2012 kilka ich 
było, dlatego w tym numerze nie przeczytasz drogi Czytelniku jednego tek-
stu, a trzy! O filmach, na które ja chyba czekałem najbardziej, choć czekałem 
również na inne. Najpierw opiszę te nieco mniej wyczekiwane, by najlepsze 
 zostawić na koniec. zaczynajmy!

Kilka numerów temu opisałem moje odczucia odnośnie 
sagi o „Obcym”. Było to spowodowane tym, iż w tym 
roku do kin trafiał „Prometeusz”, czyli film w uniwer-
sum słynnej sagi, w reżyserii jej twórcy, Ridley’a Scot-
ta. Nadszedł w końcu ten dzień, w którym wybrałem się 
do kina (było to dzień po oficjalnej premierze w Polsce). 
Poszedłem do kina IMAX na seans 3D (trochę żałuję, 
że nie wiedziałem o tym, iż film był również prezento-
wany w 2D) i uważam, że to właśnie takie ekrany i for-
maty są prawdziwą przyszłością kina, a nie trójwymiar. 

Usiadłem wygodnie w fotelu i zabrałem się za ogląda-
nie tego trwającego dwie godziny obrazu. Oczekiwania 
były spore. Zapewne, tak jak większość osób, spodziewa-
łem się prequela „Obcego”, ale już wcześniejsze recen-
zje zza oceanu, jak i wypowiedzi twórców mówiły o tym, 
że pod tym względem się rozczaruję. Jednak uwielbiam 
to uniwersum, postać samego ksenomorfa oraz klimat 
pierwszego filmu Scotta, dlatego liczyłem na prawdzi-
we widowisko, o którym będę myślał jeszcze długo po 
opuszczeniu sali kinowej. Nie, prequelem ten film nie 
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jest, to osobna historia, luźno powiązana z tym, co mo-
gliśmy oglądać wcześniej. Bardzo luźno. Tak luźno, że 
się dość mocno rozczarowałem, ale nie tylko dlatego.

 » Skąd się wzięliśmy?

„Prometeusz” jest historią o tym, skąd pochodzimy my 
– ludzie. Stawia on pytania o to, jak powstało życie na 
Ziemi i po raz kolejny spotykamy się z teorią, że ktoś 
kiedyś przybył na naszą cudowną planetę i pomyślał: 
„Stworzę tu nową formę życia, która będzie panować 
i władać wszystkim.” Jestem w stanie wyobrazić sobie 
coś takiego. Nie jestem oczywiście osobą, która wie-
rzy w teorie spiskowe, porwania ludzi przez UFO i prze-
prowadzanie na nich eksperymentów. Uważam jednak, 
że Wszechświat jest zbyt duży, byśmy byli w nim jedy-
nymi rozumnymi istotami. Ba, sądzę że gdzieś dale-
ko stąd, „gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek” ist-
nieją cywilizacje, które przewyższają nas pod bardzo 
wieloma względami. Jest to dla mnie w pewnym stop-
niu… logiczne. Pomimo tego, że jestem humanistą (ma-
tematyka i inne nauki ścisłe w szkole nigdy nie były 
moją mocną stroną), to zawsze w jakimś, chociaż ma-
łym stopniu, interesował mnie podbój kosmosu i tego 
rodzaju sprawy. Dlatego też jestem wiel-
kim fanem kina SF – zarówno tego bar-
dziej Science, jak i bardziej Fiction. Nie-
trudno więc przyjąć, że ogólne założenie 
„Prometeusza” przypadło mi do gustu i li-
czyłem na to, że film spodoba mi się na-
wet wtedy, jeśli nie będzie on powiązany 
z poprzednimi filmami. No i teraz docho-
dzimy do mojego rozczarowania. Chociaż 
nie, najpierw podzielę się tym, co mi się 
w nim podobało.

 » Zalety

Po pierwsze, to efekty specjalne. Film jest 
naprawdę na wysokim poziomie, jeśli cho-
dzi o stronę wizualną. Właściwie nie ma 
się do czego tu przyczepić. Nawet to 3D, 
które jednak było moim zdaniem zupełnie 
zbędne i nie wnosiło za wiele do odczuwa-
nia tego, co widzimy. Wizualnie klimat jest 
jak najbardziej poprawny i tutaj się  raczej 
nie zawiodłem. Oczywiście zawsze coś się 
znajdzie, ale nie na tyle, by zapadło mi 
to w pamięć. Jednak nasz  rodak, Dariusz 

Wolski, który był tu odpowiedzialny za zdjęcia tylko po-
twierdził, że w pełni zasłużył na pracowanie z najlepszy-
mi twórcami w Hollywood.

Po drugie, muzyka. Marc Streitenfeld, który już wcze-
śniej kilkakrotnie współpracował z reżyserem, również 
wykonał dobrą pracę. Dźwięki wydobywające się z gło-
śników sali kinowej budowały ciekawą atmosferę i zna-
komicie oddawały emocje, które mogliśmy zobaczyć na 
ekranie.

Trzecia rzecz, to rola Michaela Fassbendera (znanego 
z takich filmów jak „Bękarty wojny”, „Wstyd” czy „ XMen: 
Pierwsza klasa”) jako androida Davida. To jedna z tych 
rzeczy, która naprawdę zapada w pamięć. Spisał się 
świetnie i znów nie mam już wątpliwości, jak dobrym 
jest aktorem i że jeszcze nie raz będzie o nim głośno.

 » Wady

Niestety – według mnie – na tym kończą się mocne stro-
ny tego filmu. Nie dość, że nie był on zbytnio  powiązany 
z poprzednimi filmami, a przynajmniej te podobieństwa 
nie są łatwe do wychwycenia, to był on niezwykle nie-
spójny. Zawierał masę błędów zarówno logicznych, jak 
i nawet technicznych – zawsze mnie razi to, że ktoś nie 
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potrafi się przyłożyć do swojej roboty (a już na pew-
no nie w takiej produkcji!!!) i poszczególne ujęcia róż-
nią się od siebie detalami, kiedy powinny być spójne. 
Szkoda. Dodatkowo film dostarcza nam bardzo wielu 
pytań. To dobrze, bo warto oglądać filmy, które wyma-
gają od nas jakiegoś myślenia. Jednak mimo wielu py-
tań, odpowiedzi jest już bardzo mało. Nie oczekiwałem, 
że dostanę wszystko podane na srebrnej tacy, ale za-
miast odpowiedzi pojawiło się jeszcze więcej pytań. Nie 
ładnie to ze strony twórców. Rozumiem jednak, że ma 
się z tego stworzyć trylogia (podobno) i być może od-
powiedzi, których szukam, zostaną mi udzielone w póź-
niejszych częściach. Tylko teraz ja mam kolejne pyta-
nie, tym razem od siebie: czy pójdę na następną część 
filmu, który tak bardzo mnie zawiódł? Dziś mogę mó-
wić, że zapewne nie, choć i tak raczej będę chciał go zo-
baczyć. Dlaczego? Z czystej ciekawości oraz w dalszym 
ciągu z zamiłowania do kina SF. Liczę też na to, że Pan 
Scott pójdzie po jakiś rozum do głowy i w końcu  zrobi 

film dobry. Nie poprawny. Od kogoś takiego, reżyse-
ra już kultowego, który tworzył niezapomniane obra-
zy przez ponad 20 lat, oczekuję filmu dobrego, a wręcz 
bardzo dobrego lub takiego, o którym za kilka/kilkana-
ście lat inni będą mówić, że jest kultowy. Bo niestety, 
Ridley Scott od prawie 10 lat nie nakręcił dobrego filmu. 
Pomimo tego, że coś tam w tym czasie kręcił. Oby od-
bił się od tego artystycznego dna i dał nam za 2–3 lata 
coś, co sprawi, że nazwę „Prometeusza” zaledwie „lek-
kim potknięciem”. Oby. A jeśli Ty, drogi Czytelniku i Wi-
dzu jeszcze nie widziałeś „prequela” „Obcego”, to na 
spokojnie sobie poczekaj na jakieś wydanie DVD/BD/
iTunes. Ale nie czekaj z niecierpliwością, żebyś później 
nie przeżył zimnego prysznica. A jeśli już go widziałeś 
i chciałbyś posłuchać więcej uwag pod jego adresem, 
to zapraszam Cię do jednego z ostatnich odcinków pod-
castu Małe Filmidło, w którym to trochę szerzej rozma-
wialiśmy zarówno o „Prometeuszu”, jak i jego starszym 
bracie – „Obcym”. «

http://imagazine.pl/
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niezniSzczalni.  
Part deux

„Niezniszczalni”. to film przepełniony autoironią i dystansem do siebie. jeśli nie 
przeszkadza wam oglądanie „skamielin” na ekranie i byliście fanami tego typu 
filmów wiele lat temu, to powiem tak… musicie ten film zobaczyć!

Dokładnie dwa lata temu do kin wszedł film „Nieznisz-
czalni” z Sylvestrem Stallone w jednej z głównych ról. Był 
on także reżyserem i współautorem scenariusza. O fil-
mie już podczas jego tworzenia było naprawdę bardzo 
głośno. Ktoś mógłby zadać pytanie: „Dlaczego?”. Otóż, 
to nie tylko nasz dawny kolega, John Rambo/Rocky/inna 
umięśniona postać, miał w nim zagrać! Na ekranie zo-
baczyć mieliśmy plejadę gwiazd kina akcji z lat 80. i 90. 
Aktorów, których wielu z nas – słowa te kieruję do tych 

czytelników, którzy urodzili się jak jeszcze istniał PRL 
– podziwiało i na każdą ich „rozwałkę” czekało z wypie-
kami na twarzy. W tym roku, dość niedawno, pojawiła 
się druga część tego filmu.

„Niezniszczalni” to po prostu śmietanka specjalistów 
od strzelania, rozwalania i zabijania wszystkich i wszyst-
kiego. Na pewno nie chciałbyś takiej grupy spotkać wra-
cając do domu. Muszę jednak przyznać, że do pierwszej 
części podchodziłem dość sceptycznie, gdyż myślałem 
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o nich wszystkich jak o dinozaurach i miałem wrażenie, 
iż film jest robiony tylko i wyłącznie dla kasy, na kanwie 
ich dawnej popularności. Jednak postanowiłem dać mu 
szansę i wybrałem się do kina. Zaskoczenie było pozy-
tywne, bo otrzymujemy znakomitą rozrywkę, ze spo-
rą dawką humoru i autoironii. Oczywiście wybuchów 
i rozwalanek również było sporo (co mnie, jako faceta, 
który się na takich filmach wychował, niezmiernie ucie-
szyło). Dlatego wychodząc z kina byłem pewien, że po-
wstanie druga część i wkrótce moje przypuszczenia się 
potwierdziły.

 » jeszcze bardziej niezniszczalni

Wybrałem się na pokaz przedpremierowy filmu, oczeku-
jąc przynajmniej tak dobrej zabawy jak na części pierw-
szej. Starałem się jednak nie nastawiać za bardzo, by nie 
zawieźć się tak jak np. na „Prometeuszu”. Ten film miał 
być jeszcze bardziej „Gwiazdorski” i to nie bez powodu 
prze duże G. Powróciła znana nam już obsada. Niektó-
rzy mieli większe role – Bruce Willis, czy były guberna-
tor stanu California – Arnold Schwarzenegger. Pojawiły 

się też nowe, znane nam z lat dzieciństwa, twarze – Je-
anClaude Van Damme oraz Chuck „BZ WBK” Norris. Jak 
dla mnie bomba! Usiadłem w fotelu, obejrzałem i wysze-
dłem z kina. I co? I polecam! Nie wiem, czy jest on lepszy 
od pierwszej części (tę oglądałem dwa lata temu i jakoś 
chyba bardziej mi się podobała), ale na pewno nie wysze-
dłem z kina zawiedziony. Dostałem wszystko, czego ocze-
kiwałem, a może nawet więcej. Przyznaję, że przez pierw-
sze 3040 minut film się nieco dłużył (poza otwierającą 
sceną), ale później już wszystko zaczęło się rozkręcać. 
Akcji jest pod dostatkiem, humoru też dużo – zwłaszcza 
gagów nawiązujących do największych przebojów daw-
nych lat. Aktorzy zrobili to, co potrafią najlepiej – strzelali, 
kopali i zabijali. Pod tym względem nie ma się do czego 
przyczepić. Właściwie to w całości nie można. Otrzymu-
jemy dobry film, napakowany testosteronem, na którym 
będziemy się świetnie bawić. Film przepełniony auto-
ironią i dystansem do siebie. Jeśli nie przeszkadza Wam 
oglądanie „skamielin” na ekranie i byliście fanami takich 
filmów wiele lat temu, to powiem tak: musicie ten film 
zobaczyć! Ale najpierw obejrzyjcie pierwszą część. A póź-
niej od razu drugą. Jeżeli kiedyś, w jakimś kinie, będzie 
maraton tych filmów to idę obowiązkowo. «
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Mroczny rycerz 
PoWStaje

Ostatnia część trylogii przygód mrocznego rycerza to najbardziej wyczeki-
wany przeze mnie film tego roku. Czekałem na niego cztery lata i odliczałem 
czas do premiery. Oczekiwania były duże oraz wiele zastanawiania się: „Czy 
będzie to film godny swoich poprzedników?”. Było także wiele obaw, czy aby 
na  pewno się wszystko uda. Czy wyszło tak jak chciałem?

 » Zupełnie nowy Batman

Jestem, a może bardziej byłem, fanem komiksów od naj-
młodszych lat. Jeśli miałbym zagłębić się w odwieczną 
dyskusję o tym, co jest lepsze Marvel czy DC Comics, to 
chyba nie potrafiłbym jednoznacznie odpowiedzieć na to 
pytanie. Uwielbiam tytuły z obu stajni. Jednym z moich 
ulubieńców był „SpiderMan” od Marvela, ale zaraz za 
nim podążali „Superman” i „Batman” od DC. Ten  ostatni 

charakteryzował się – zwłaszcza w późniejszych zeszy-
tach – większą złożonością postaci, borykaniem się z co-
dziennymi problemami oraz tym, że jako jeden z niewie-
lu superbohaterów, tak właściwie wcale nie był zbytnio 
„super”. Batmana nie ugryzł radioaktywny pająk, ani nie 
przyleciał do nas z innej planety. To „normalny” czło-
wiek z krwi i kości, który przeżył w dzieciństwie wielką 
tragedię, jaką była strata rodziców i chcąc samemu wy-
toczyć sprawiedliwość,  wykorzystuje rodzinny majątek, 



 » 2012 nr 9 » FilM » Mroczny Rycerz powstaje 111

zbiera rozmaite gadżety i wyrusza nocami na samotną 
krucjatę i walkę z przestępczością. Taki prawdziwy twar-
dziel. Nic więc dziwnego, że jest tak uwielbianą posta-
cią, o której powstało także wiele filmów animowanych 
i fabularnych oraz gier komputerowych.

Dawno, dawno temu, można było obejrzeć film i se-
rial o Batmanie z Adamem Westem w roli głównej, któ-
re dziś mogą wywoływać głównie dziwaczny uśmiech 
na twarzy. Nietoperz biegał w majtkach założonych na 
rajtuzy (dosłownie), a obok niego był zawsze (również 
w rajtuzach z majtkami) chłopiec imieniem Robin. Zło-
czyńcy to głównie nieudolne ćapy, które zachowywały 
się czasami jak Pinky i Mózg – „mistrzowie zła”, którym 
nigdy nic nie wychodziło. Dlatego może warto już skoń-
czyć temat tych adaptacji.

W 1989 roku, dziś bardzo dobrze znany pan imieniem 
Tim Burton, wyreżyserował zupełnie innego „Batma-
na”, z Michaelem Keatonem w roli Nietoperza i Jackiem 
Nicholsonem, wcielającym się w postać Jokera. To był 
już zupełnie inny Bruce Wayne w masce. Rajtuzy i gatki 
zastąpił zbroją, która mogła siać grozę w sercach ban-
dytów. Sam film był o wiele bardziej mroczny i gotycki 
(jak to u Burtona – patrząc z perspektywy czasu), wy-
stąpili w nim bardzo dobrzy aktorzy, którzy  wypowiadali 

 dialogi na wysokim poziomie. Ludzie byli zachwyceni. 
Ja  także. Pamiętam, że miałem ten film na kasecie VHS, 
którą tradycyjnie „zjechałem, aż do śniegu na ekranie”. 
Do tej pory, jak włączę ten film, to bardzo mi się on po-
doba, choć nie tylko z tego nostalgicznego punktu wi-
dzenia. Jest po prostu dobry.

Trzy lata później, Burton stworzył „Powrót Batmana”, 
z tym samym aktorem w roli głównej. Pojawili się tutaj 
również Danny DeVito jako Pingwin, czy Michelle Pfeif-
fer jako Kobieta Kot. Mnie osobiście się ta część tak bar-
dzo nie podobała, ale wielu ją uwielbia i do niedawna 
była ona uważana za najlepszego „Batmana”. Reżyser 
zachował klimat znany z poprzedniej części i rozbudo-
wał jeszcze bardziej samą postać Człowieka Nietope-
rza. Towarzyszy nam tu świetna muzyka, którą stworzył 
Danny Elfman, doskonała scenografia, no i oczywiście 
aktorstwo.

Kolejne dwa filmy w reżyserii Joel’a Schumachera tak 
naprawdę nie zasługują na to, by cokolwiek o nich pi-
sać. Były straszne, beznadziejne, sztuczne i często ro-
biły z Batmana zwykłego idiotę. Mimo że zaangażowa-
no do obu filmów naprawdę dobrych aktorów, to chyba 
w przypadku każdego są to najgorsze filmy w ich karie-
rze. Nie mówmy już o nich…

Wszystko zmieniło się w 2005 roku, kiedy to jeszcze 
mało znany (ale bynajmniej nie słaby) reżyser Christo-
pher Nolan stworzył film: „Batman – Początek”. Po tym 
nic już nie było takie samo, a później było jeszcze lepiej.

 » Odrodzenie

Obawiano się tego filmu. Wszystko przez te „buble” 
Schumachera. Ale z drugiej strony, pojawiały się pyta-
nia: „Czy da się to zepsuć jeszcze bardziej?”. Nie był to 
film przeze mnie jakoś wielce wyczekiwany, choć byłem 
go bardzo ciekawy. Dlatego przeszedłem się na seans 
i wyszedłem z niego bardzo zadowolony. Spodobało mi 
się, że Batman znów jest mroczny, a także bardziej ludz-
ki i realistyczny. To, co widzimy na ekranie, teoretycz-
nie mogłoby się wydarzyć w realnym świecie (na pewno 
bardziej, niż w filmach poprzednich). Przy tym Christian 
Bale, którego bardzo lubię i cenię, Michael Cane w roli 
Alfreda czy Gary Oldman, jako porucznik Gordon. Plus 
ciekawy scenariusz. Sam film może nie jest wybitny, 
ale jest na bardzo dobrym i wysokim poziomie. Dał na-
dzieję, że znów można kręcić dobre filmy o bohaterach 
komiksów, które nie będą tylko napakowanymi efekta-
mi widowiskami. Ciekawostką jest to, że Nolan nie lubi 
w swoich filmach polegać głównie na komputerowych 
efektach specjalnych, które ogranicza do minimum. 
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O wiele bardziej lubi bawić się scenografią i chyba mię-
dzy innymi za to bardzo go cenię.

Natomiast, trzy lata później było jeszcze lepiej. Było 
niemal pewne, że powstanie kontynuacja „Początku”. 
Nikt jednak chyba nie przypuszczał, że będzie ona aż 
tak dobra. „Mroczny Rycerz”, bo o nim mowa, od mo-
mentu premiery urósł do miana Arcydzieła. Wszystko 
za sprawą rewelacyjnego scenariusza, akcji, świetnych 
zdjęć i muzyki, ale przede wszystkim – dzięki roli Joke-
ra, w którego wcielił się tragicznie zmarły Heath Led-
ger. Jego Joker (za którego dostał pośmiertnie Oscara) 
to czyste zło i szaleństwo, nieprzewidywalna siła, któ-
ra chce tylko i wyłącznie siać chaos. Aktorsko wypadł 
tak genialnie, że przyćmił wszystkich innych na ekranie, 
kradnąc wszystkie sceny ze swoim udziałem. Właściwie 
film o Batmanie opowiadał o Jokerze – takie można było 
odnieść wrażenie. Nolan po raz kolejny pokazał, że może 
zrobić znakomity film, tym razem przechodząc samego 
siebie. Poprzeczka została postawiona wysoko. Bardzo 
wysoko. Czy mogło powstać coś lepszego? Jedni mówi-
li, że na pewno nie, inni mieli takie nadzieje. Ja zalicza-
łem się po części do jednych i drugich i spodziewałem 
się czegoś równie dobrego.

 » Czy powstanie się powiodło?

Cieszyłem się jak dziecko, kiedy już trzymałem bilet 
w ręku i czekałem na wejście na salę kinową. Zaraz 
miało się rozpocząć trwające blisko trzy godziny wido-
wisko, na które czekałem od bardzo dawna. Film obej-
rzałem w kinie IMAX, które wybrałem ze względu na 
to, iż Nolan nakręcił blisko połowę filmu w tym for-
macie (i chwała mu za to, że nie uległ naciskom studia 
i nie zrobił nic w 3D!). Moje odczucia? Zakończyłem se-
ans w pełni usatysfakcjonowany. Nie zawiodłem się na 
nim, choć mogłem tak jak wiele osób. Może po prostu 
moje oczekiwania nie były wygórowane? Albo inaczej, 
były takie, jakie powinny być, czyli że dostanę kolejny 
świetny film o Batmanie, który będzie zwieńczeniem 
znakomitej trylogii. I tym właśnie jest „Mroczny Rycerz 
Powstaje”. Nie będę się rozpisywał z nakreślaniem fa-
buły. Każdy, kto choć trochę zainteresował się tym fil-
mem, nawet nie mając zamiaru go oglądać, na pewno 
mniej więcej wie, o czym jest. Faktem jest, że nie mamy 
tu już znakomitego Jokera (być może gdyby Ledger nie 
zmarł, jego postać pojawiłaby się w zakończeniu) i chy-
ba nie ma żadnej tak barwnej postaci w tej części. Czy 
to gorzej? Niekoniecznie. Moim zdaniem, wszyscy są tu 
mniej więcej wyważeni. Jest kilka scen, czy ogólnie po-
staci, które wypadają lepiej lub gorzej, ale całościowo 

jest po równo. Jako główny przeciwnik występuje tu 
Bane (gra go bardzo dobry Tom Hardy), który w świe-
cie Batmana był jednym z jego największych wrogów. 
Nie jest to już mistrz chaosu, jakim był „klaun”, ale su-
rowy i brutalny łotr, mający konkretny plan i skrupulat-
nie go realizujący. Dodatkowo jest to pierwszy zły, który 
może dorównać, a może nawet przewyższyć, Batmana 
w starciu fizycznym. I nawet w pewnym momencie tak 
się dzieje. Tutaj kompletnie nie oczekiwałem powtór-
ki z „Mrocznego Rycerza”, chciałem czegoś innego i to 
otrzymałem. Mamy tu również kolejną nową i ważną 
postać, jaką jest Selina Kyle (aka Kobieta Kot, choć ten 
przydomek ani razu nie pada w filmie), którą gra pięk-
na Anne Hathaway (ale ona tu wygląda w tym obcisłym 
stroju!!!) przebijająca moim zdaniem Michelle Pfeiffer 
z „Powrotu Batmana” – nie ma tu żadnego tandetnego 
„miau”. A jak już jesteśmy przy płci pięknej, to możemy 
również podziwiać wspaniałą Marion Cotillard, z którą 
Nolan już współpracował przy okazji „Incepcji”.

 » Zachwyty i błędy

Nie chcę się zbytnio zachwycać tym filmem. Mówiąc 
krótko. Uważam, że jest wspaniały i godny polecenia. 
Jest idealnym zakończeniem trylogii i tyle. Choć wiele 
osób się ze mną nie zgodzi. W jednym z odcinków Ma-
łego Filmidła mówiliśmy o tym filmie. Skończyło się tak, 
że przez ponad godzinę głównie go krytykowaliśmy. Nie 
zrozumcie mnie źle, nie uważam, że nie ma on błędów 
– zarówno logicznych, jak i technicznych, choć tych dru-
gich jest zdecydowanie mniej. Nie jest to film idealny 
i nie jest Arcydziełem, za jakie uważam jego poprzedni-
ka. Znajdziemy tu wiele rzeczy, które z łatwością  można 
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wykpić, wytykać palcami i które przeciętnego widza 
mogą bardzo zniesmaczyć. Mamy tu momenty kiczo-
wate, a niektóre wręcz absurdalne. Zdarza się, że przez 
cały film mamy o jakiejś postaci dobre zdanie, kiedy na-
gle scenariusz daje nam policzek w twarz i robi z bohate-
ra „płaczącego bachora”. Płytkie i słabe dialogi? Proszę 
bardzo, jest ich trochę. Można godzinami mówić o tym, 
jakie to jest beznadziejne zakończenie, jaki jest paskud-
ny twist i jak Nolan śmieje nam się w twarz wypuszcza-
jąc takiego bubla. Można. Można nawet jeszcze więcej, 
bo jest z czego wybierać. Rozumiem, że Nolan przy-
zwyczaił nas do tego, że robi filmy niemal perfekcyjne 
i wszelakie błędy przyjmujemy z ogromnym grymasem 
na twarzy. Ale teraz zastanówcie się nad jednym, bardzo 
prostym pytaniem. Poważnie się zastanówcie, bo pyta-
nie, mimo że proste, to bardzo ważne: co z tego?! To jest 
film o Batmanie! To nie ma być Bergman. Rozumiem, że 
konwencja Nolana polegała na jak największym uczło-
wieczeniu tego bohatera i tym, żeby film był możliwie 
jak najbardziej realistyczny. Nie spodziewajmy się jed-
nak Kurosawy po filmie o gościu przebranym za nieto-
perza i skaczącym po budynkach w nocy. To zrozumia-
łe, że wiele osób reagowało źle na ten film po tym, co 
zobaczyli w „Mrocznym Rycerzu”, jednak tam również 

było wiele rozmaitych błędów. Moja teoria jest jednak 
taka, że tam mieliśmy Jokera, który przyćmił wszystko 
i wszystkich. Każdy aktorsko wyglądał przy nim co naj-
wyżej przeciętnie, a błędy mogły przejść niezauważo-
ne, bo my się zachwycaliśmy tak rewelacyjną kreacją. 
Żeby było jasne, wcale tej roli niczego nie ujmuję. Sta-
ram się tylko wyjaśnić, że na takie filmy trzeba czasami 
spojrzeć z dystansem. Jasne, że wiele rzeczy można było 
w nim zrobić lepiej. Ale nie zrobiono. Dla mnie jest to 
idealna trzecia część trylogii, wspaniałe jej zakończenie, 
które w pełni akceptuję. Dlaczego? Może też dlatego, że 
wiem iż Nolan nie stworzy już nic związanego z Batma-
nem (choć może jako producent kiedyś?), a może dla-
tego, że patrzę też na to wszystko jako całość. W ciągu 
ostatnich 7 lat otrzymaliśmy trzy znakomite filmy o jed-
nym z najlepszych komiksowych bohaterów w historii. 
Filmy, których nikt się nie spodziewał i przez lata uważał 
dzieła Burtona za idealne. Otrzymaliśmy również trylo-
gię, która ma idealny początek, mistrzowskie rozwinię-
cie i świetny finał. Panie Nolan, chapeau bas za jedną 
z najlepszych sag w historii kina! Dziękuję Panu i cze-
kam na nowego Supermana, „Człowieka ze stalli”, któ-
rego jest Pan producentem wykonawczym. Oj czekam, 
bo to jeden z kolejnych moich ulubieńców. «



Na iPada

http://itunes.apple.com/pl/app/malemen/id406807679?mt=8
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 » Brodka – LAX

Polska scena muzyczna zna wiele przy-
padków nieudanych gwiazd programów 
muzycznych. Była Alicja Janosz, Szy-
mon Wydra czy Ewelina Flinta i wszy-
scy z wymienionej trójki przepadli gdzieś, nie robiąc prak-
tycznie żadnej kariery. Brodka, tak samo jak poprzednicy, 
zapowiadała się świetnie i każdy w tej małej dziewczynie 
rodem z pod Żywca widział przyszłą gwiazdę. Jednak jak 
dla mnie, to było na zasadzie „żarło, żarło i zdechło”. Mam 
wrażenie, że ktoś, kto kierował karierą Moniki, mocno 
dawał ciała. Chciał z niej zrobić nową Marylkę Rodowicz 
i stąd głupie hity o tym, że miała być żoną albo o tym, że 
jakiś On miał być kimś tam…. Na szczęście dziewczyna 
któregoś dnia obudziła się, popatrzyła w lustro i pomy-
ślała „Do cholery! Chcę robić inną muzykę!”. Wtedy mia-
ła miejsce jedna z najlepszych metamorfoz na polskim 
rynku muzycznym od ładnych paru lat. Brodka nagrała 
świetnie odebrany album „Granda”, pokazując wszyst-
kim, w jaką stronę muzyczną chce iść i w czym tak na-
prawdę czuje się dobrze.

Teraz, idąc za ciosem, udała się za ocean, żeby w Los 
Angeles, w studiu Red Bulla nagrać EPkę, czyli mini al-
bum zapowiadający jej nową płytę.

Dokładnie mówiąc, Brodka nagrała tam dwa utwory, 
z czego jeden z nich jest już hitem i mowa tu o „Varso-
vie”. Przyznam, że kilka razy w radiu słyszałem ten nu-
mer i wpadł mi w ucho, ale nie miałem zielonego po-
jęcia o jego pochodzeniu. Czapki z głów przed Moniką, 
bo dawno nie mieliśmy utworu, który spokojnie mógł-
by znaleźć się na światowych listach przebojów.

Drugim utworem z EP jest Dancing Shoes, o którym 
jakoś nie mam zdania, dlatego wolę od razu przejść do 
remixów, które absolutnie niszczą. Klubowa wersja Dan-
cing Shoes, od chłopaków z KAMP, to światowy poziom. 
Dubstepowa wersja „Varsovie” pokazuję całkowicie inny 
klimat tego numeru. Dwa pozostałe remixy, to dzieła 
Grega Kozo oraz Bueno Bros i wprowadzają nas w przy-
jemny chillout, udowadniając tym samym, jak duży po-
tencjał mają kompozycję Brodki. Cóż rzec, Pani Moni-

ko… Oby tak dalej, nigdy nie sądziłem, że będę czekał 
na Pani płytę z taką niecierpliwością.

	 Cena	3,99	Euro
http://bit.ly/QCwhde

 » joss Stone 
– The Soul Sessions Vol. 2

Na łamach iMagazine opisywana była 
już nowa gwiazda jazzu – Esperanza 
Spalding, oraz bardziej drapieżna Selah 
Sue, które są żywymi dowodami na to, że życie nie zawsze 
jest sprawiedliwe. Kolejnym takim chodzącym przykła-
dem jest Jess Stone, czyli następny odcinek z serii „Pięk-
ni, młodzi i piekielnie utalentowani” czas zacząć. Dwudzie-
stopięcioletnia wokalistka swój pierwszy album, „The Soul 
Sessions”, nagrała już jako piętnastolatka i były to covery 
starych klasyków, które odświeżyła i w nowej formie po-
kazała światu. Wtedy podbiła wiele serc na całym świecie, 
czego podsumowaniem była pięciokrotna platyna. Jak nie 
trudno policzyć, po blisko dekadzie wydaje kolejny, szó-
sty krążek zatytułowany „The Soul Sessions Vol.2”, który 
tak samo jak pierwszy, jest zbiorem starych, na nowo za-
aranżowanych numerów. Jess nie jest już dzieckiem, co 
po pierwsze, ku uciesze męskiej części słuchaczy, wyraź-
nie widać, a po drugie i „chyba” najważniejsze – mocno 
też słychać. Teraz, mimo nadal młodego wieku, to bardzo 
świadoma kobieta, która zna swój potencjał oraz wokalne 
możliwość. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie roz-
mienia swojego niebywałego talentu na drobne i nie pa-
trząc na swoje rówieśniczki, paradujące półnago przy zło-
tych Bentleyach, robi po prostu dobrą muzykę.

Kompozycje zawarte na nowej płycie to 10 wspania-
łych utworów, które otrzymały nowe neosoulowe ży-
cie, nie tracąc nic z uroku swoich lat. To trudna sztu-
ka, za co Jess należą się niskie pokłony. Wokalistka nie 
wybrała prostych, znanych i lubianych przebojów, tyl-
ko perełki z repertuaru takich wykonawców jak: Rolling 
Stones, The Honey Cone, czy Broken Bells. Żadna z tych 
kompozycji nie wybija się jakoś znacząco nad innymi, 
jednak na wyróżnienie zasługuje świetne „Teardrops”. 
Oczywiście, to nie jest pierwsza dziesiątka list przebo-
jów, co nie dziwi, bo to nie w stylu Jess Stone. Ona nie 
nagrywa hitów, tylko bardzo dobre płyty, co odróżnia 
prawdziwą artystkę od zwykłej sezonowej gwiazdy. Idę 
o zakład z każdym, o wszystko, że za jakiś czas woka-
listka nagra kolejną równie świetną płytę i nie będzie 
na niej duetu z Rihanną i pseudo rapującym Pitbullem.

	 Cena	10,99	Euro
http://bit.ly/NmiztX

http://itunes.apple.com/pl/album/lax-ep/id530437066
http://itunes.apple.com/pl/album/soul-sessions-vol.-2-deluxe/id550566115
http://itunes.apple.com/pl/album/lax-ep/id530437066
http://itunes.apple.com/pl/album/soul-sessions-vol.-2-deluxe/id550566115
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 » Magdalena Witkiewicz „Opo-
wieść niewiernej”	 Cena:	18,30 zł

Lekka w lekturze, a przecież ważka i pełna 
życiowej mądrości powieść o potrzebie mi-
łości, zrozumienia i niezależności.

Ewa i Maciek biorą ślub. On myśli racjonalnie – we dwo-
je lepiej rozliczać się z urzędem skarbowym – ona stara się 
tego nie zauważać. Kocha Maćka, choć nawet w dniu ślu-
bu on ma ważniejsze sprawy niż wspólne spędzenie wie-
czoru. W mieszkaniu Ewy zachowuje się jak gość. Wkrótce 
okazuje się, że jest pracoholikiem, a żonę traktuje przed-
miotowo. Dzieci w tym małżeństwie długo są tematem 
tabu, a potem powodem dramatu i kolejnego rozczaro-
wania Ewy. Kiedy żona traci pracę, Maciek, zamiast wspie-
rać, szydzi z jej nieudolności, co pogarsza sytuację. Budo-
wa domu w innym mieście i związane z nią częste wyjazdy 
męża na weekendy sprawiają, że jest już naprawdę źle. 
Ewa, samotna w związku, zaczyna spotykać się z dawnym 
znajomym, w jej życiu pojawia się też przyjaciel i przelot-
ny kochanek z czasów młodości. Czy przed tym małżeń-
stwem jest jeszcze jakaś szansa?

Format:	ePub,	mobi.	Do	nabycia:	Virtualo

 » Tomasz Przewoźnik 
„ Hikikomori”	 Cena:	9,20 zł

W fabule osadzonej w przyszłości, prze-
platają się wątki fantastyczne, obycza-
jowe, religijne i magiczne. Autor wysy-
ła swojego bohatera w podroż, dotykającą wszystkich 
aspektów człowieczeństwa, bezwzględnie rozprawiając 
się z przesłodzoną otoczką rzeczywistości. W książce nie 
ma tematów tabu – bohater doświadcza wszystkich eta-
pów wtajemniczenia, wszystkich etapów ewolucji – psy-
chicznej, fizycznej i duchowej.

Dom Gejsz to miejsce owiane tajemnicą. Ci, którzy 
tam trafiają, przez dziesięć lat pozostają w odosobnie-
niu, zgłębiając arkana sztuki, której celu i przeznaczenia 
nikt do końca nie poznał. Kim jest Gejsza? Gejsza jest 
zawodem. Powołaniem. Sztuką. Gejsza jest mężczyzną.  
W całym kraju rozsiane są ośrodki prowadzone przez 
owych tajemniczych ludzi, którzy specjalizują się w wie-
lu dziedzinach życia, głównie świadczeniu usług medycz-
nych dla złożonego chorobą społeczeństwa.

Gejsza jest lekarzem duszy i ciała. Po trosze psycho-
terapeutą, fizjoterapeutą, duchowym przewodnikiem 
i obiektem seksualnym. Gejsza jest wszystkim i niczym. 

Autor zabiera czytelnika w podróż, z której nie ma 
odwrotu. W głąb tajemnicy i w głąb Domu Gejsz, któ-
rego bram strzeże szalony Błazen. Razem z Jonaszem, 
czytelnik musi poddać się procesowi, który zaprowadzi 
jego umysł ku oświeceniu. Razem z Jonaszem, założy 
on ostatni strój, jaki będzie nosił w życiu. Strój Gejszy.

Format:	ePub,	mobi,	PDF.	Do	nabycia:	Virtualo

 » David Gilmour  
„Klub Filmowy”	 Cena:	18,30 zł

Zacznij rok szkolny z Wydawnictwem Dob
ra Literatura!

Co	można	zrobić	z nastolatkiem,	który	nie	chce	już	
chodzić	do	szkoły?	David, ojciec nastoletniego syna, ma 
oryginalny pomysł. Proponuje mu niekonwencjonalne roz-
wiązanie: może zrezygnować z nauki – nie będzie musiał 
iść do pracy ani płacić czynszu – ale ma oglądać trzy wy-
brane przez ojca filmy tygodniowo. Tydzień po tygodniu oj-
ciec i syn oglądają najlepsze (i przy okazji najgorsze) filmy 
wszech czasów – od Prawdziwego romansu, przez Chung-
king Express, Noc po ciężkim dniu, Dziecko Rosemary, po 
Słodkie życie i Showgirls. Filmy dostarczają im tematów 
do rozmów – o dziewczynach, muzyce, złamanych sercach, 
pracy, narkotykach, miłości, przyjaźni – i otwierają drzwi 
do wewnętrznego świata nastolatka w czasie, w którym ro-
dzice zwykle są z niego wykluczani. Gdy klub filmowy do-
biegł swego słodkogorzkiego (ale nieuniknionego) końca, 
chłopak podjął decyzję, która zaskoczyła nawet jego ojca…
Zdobywca wielu literackich nagród, David Gilmour, opo-
wiada swoją nadzwyczajną historię w sposób inteligentny, 
dowcipny i rozbrajająco szczery. Klub filmowy to historia 
o tym, że odwaga i zaufanie zostają nagrodzone, a uczucie 
i czas poświęcony drugiej osobie mogą zmienić jej życie.

Format:	ePub,	mobi.	Do	nabycia:	Virtualo

 » Katarzyna Szewczyk,  jacek 
Skowroński „Toast za Temidę”
	 Cena:	18,30 zł

Czasem bywa jak w filmie, czasem jak w ży-
ciu: najpierw tropisz i ścigasz, a potem sam 
jesteś śledzony. Raz kogoś złapiesz, raz złapią ciebie... 
A jeśli nie pracujesz sam i w dodatku jesteście bliską 
sobie parą prywatnych detektywów, kłopoty same pu-
kają do drzwi. Oto zbiór przewrotnych, pełnych humo-
ru kryminalnych opowiadań o zaskakującej fabule i za-
wsze z niespodziewanym finałem.

Format:	ePub,	mobi.	Do	nabycia:	Virtualo

kSiążki
TyLkO ebOOkI!

http://virtualo.pl/?q=opowie%C5%9B%C4%87&f=title_eq:Opowie%C5%9B%C4%87+niewiernej
http://virtualo.pl/hikikomori/i119999/?q=hikikomori
http://virtualo.pl/?q=Klub+Fil&f=title_eq:Klub+filmowy
http://virtualo.pl/?q=toast+za+temid%C4%99&f=title_eq:Toast+za+Temid%C4%99
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mAłGOrzAtA SAlAmONOwICz-łADA

•  4 większe lub 6 mniejszych cynaderek 

– ok 60 dkg

• 1 duże lub 2 mniejsze kwaśne jabłka

• 1 cebula

•  50 ml kalwadosu lub łyżka soku jabłkowego 

zmieszanego z wódką

• 1/2 szklanki kwaśnej gęstej śmietany

• 2 łyżki mąki

• 4 łyżki oleju

• 1 łyżka masła

• 1 łyżeczka soku z cytryny

• 1 szklanka mleka

• sól, pieprz

Cynaderki	oczyścić	z	tłuszczu,	przekroić	wzdłuż	i	mo-
czyć	w	zimnej	wodzie	przez	ok	30 min,	a	następnie	
przez	ok	15 min	w	mleku.	Wyjąć	z	mleka,	opłukać	
i	zostawić	do	obcieknięcia.	Cebulę	pokroić	w	kost-
kę,	jabłka	obrać,	usunąć	gniazda	nasienne,	pokroić	
w	cząstki	i	skropić	sokiem	z	cytryny.	Cynaderki	po-
kroić	w	poprzek,	na	mniej	więcej	centymetrowe	ka-
wałki	i	oprószyć	mąką.	Cebulę	zeszklić	na	łyżce	ole-
ju.	Na	pozostałym	oleju	obsmażyć	cynaderki.	Cebulę	
dodać	do	cynaderek,	całość	zalać	kalwadosem,	zaś	
następnie	dusić	przez	ok	10 min.	Jabłka	obsmażyć	
na	maśle	przez	3-4 min,	żeby	się	lekko	przyrumie-
niły,	ale	nie	rozpadły.	Obsmażone	jabłka	dodajemy	
do	cynaderek	i	dusimy	przez	2-3 min.	Do	śmietany	
dodajemy	sól	i	pieprz,	mieszamy	i	zalewamy	cyna-
derki.	Podgrzewamy,	aby	się	zagotowało.	Cynader-
ki	podajemy	z	kaszą	gryczaną	lub	z	pieczywem. «

Życzę	smacznego!

cynaderki cielęce  
z JAbłkAMI
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