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Paweł Hać: 

Wrzuciłem do niej 13-calowego Mac-

Booka, zasilacz, gruby notes, a miejsca 

zostało nadal sporo. W sam raz na dru-

gi komputer. I książkę, a nawet trzy. 

Norbert Cała: 

Wiecie co? Dużo bardziej mobilna 

była moja Nokia 6310, którą miałem 

10 lat temu. Pamiętam jak dziś, po-

zwalała mi na prawie tydzień normal-

nego użytkowania. 

Kinga Ochendowska:

Wiele serwisów pretenduje do miana 

następców Kinomaniaka. Wielu użyt-

kowników poszukuje alternatywy. 

Dlaczego zatem brakuje legalnych 

serwisów VOD?

Wojtek Pietrusiewicz

Jestem fanem serii Assassin’s Creed 

odkąd pojawiła się jego druga wer-

sja – zaraził mnie zresztą Naczelny, 

za co go jednocześnie wychwalam 

i przeklinam.
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U hu ha, nasza zima zła. My się zimy nie boimy, bo… mamy nowe rękawiczki 

Mujjo, którymi możemy obsługiwać nasze iPhone’y na mrozie. Ale już na se-

rio, faktycznie zima przypomniała sobie o nas i odnoszę wrażenie, jakby za 

oknem upał lekko zelżał.

Początek roku to czas, który kojarzy mi się przede wszystkim z dwiema spra-

wami – po pierwsze wszyscy robią różne podsumowania minionego roku, 

a po drugie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jeśli chodzi o tę pierw-

szą kwestię, to my też podsumowaliśmy zeszły rok i zaproponowaliśmy Wam 

konkurs, w którym przyznaliśmy pierwszy raz tytuł Gadżetu roku iMagazine 

– została nim kostka do gry DICE+. Niesamowite urządzenie, polskie, o któ-

rym pisaliśmy w poprzednim numerze iMagazine. Druga kwestia – WOŚP. Już 

po raz 22. Jurek Owsiak ze swoją fundacją zbiera pieniądze na chore dzieci 

i osoby starsze. W tym roku również my przyłączyliśmy się do tego wydarze-

nia i dzięki temu jest specjalna okładka, którą wylicytowała firma SUPORT 

Sebastian Czubała. Cieszymy się bardzo, że udało nam się dzięki temu zdo-

być dla chorych dzieci 3150 PLN. To szczytny cel!

Zapraszamy do lektury lutowego wydania najpopularniejszego magazynu 

w polskim App Store, w którym tradycyjnie znajdziecie wiele ciekawych tek-

stów o produktach takich firm jak m.in. Yamaha, BlueLounge, Sennheiser, 

OCDock, Sony, Logitech, Harman Kardon, Puma i inne.

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


http://tp-link.com.pl
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iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości 

interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić 

w interesujące nas miejsca.

2/20 14 (38)    /    I SSN 2082 -3630    /    ww w.imagazine.pl

Harman Kardon NOVA – bezprzewodowe głośniki 2.0

iMagazine można czytać na komputerach dzięki sys-

temowemu „Podglądowi” lub programowi  Acrobat 

Reader. Na  iPadach lub iPhonie/iPodzie Touch, iMa-

gazine jest możliwy do przeglądania poprzez apli-

kację iBooks lub eGazety  Reader. W przypadku iBo-

oks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić 

na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

W przypadku eGazety Readera trzeba być zareje-

strowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, 

 każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wy-

danie iMagazine, informacja o tym pojawi się we-

wnątrz 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 lub 
zdjęcie.

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

JAK CZYTAĆ iMAGAZINE?



http://ispace.pl/divoom-m128.html
http://divoom.pl/bluetune-solo.php
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Po długich naradach i dogłębnej analizie 

nadesłanych przez Was propozycji zdecy-

dowaliśmy się przyznać zaszczytny tytuł 

Gadżetu roku 2013 iMagazine wyjątkowemu 

produktowi – kostce do gry DICE+!

Kostka DICE+ ma kilka bezdyskusyjnych 

cech stanowiących o jej oryginalności 

i przełomowości. Po pierwsze, jest jedynym 

produktem w kategorii, którą sama sobą 

tworzy. Po drugie, jest bardzo skompliko-

wanym gadżetem, wypchanym najnowocześniejszymi technologiami. Po trzecie – co jest dla 

nas też bardzo ważne – jest polskim produktem! Dodatkowo, pierwszym polskim produktem 

dostępnym w Apple Store’ach na świecie. Gratulujemy sukcesu, ale nie byłby on możliwy, gdy-

by produkt sam się nie potrafił obronić – całe szczęście DICE+ robi to świetnie!

Równolegle wyróżniliśmy produkty w trzech kategoriach, które według nas i Was były najlep-

sze, najciekawsze i wprowadzone do sprzedaży w minionym roku.

     GADŻET ROKU 2013 IMAGAZINE – KOSTKA DICE+!
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W kategorii akcesorium elektro-
niczne – najwięcej zgłoszeń i na-
szą rekomendację zdobył zega-
rek Pebble.

W kategorii obudowy/pokrowce/tor-
by większość z Was wskazała obudo-
wę Lifeproof Frē dla iPhone 5/5s.

W kategorii sprzęt muzyczny wybra-
liście, i my to również potwierdzamy, 
słuchawki Bang&Olufsen BeoPlay H6.
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A teraz to co najważniejsze – przedstawiamy zwycięzców, autorów najlepszych na-

szym zdaniem rekomendacji.

DWA NAJLEPSZE, NAJCIEKAWIEJ OPISANE ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ WYRÓŻ-
NIONE GŁOŚNIKAMI PHILIPS DS1155/12 I SĄ TO:

Zbigniew Godlewski -
Tadaaaaaam – w kategorii akcesorium elektroniczne oczywistą oczywistością jest 

kostka Dice+. Po pierwsze, bo to fajny gadżet zapewniający dużą dawkę interakcji, 

uspołecznienie i spowodowanie wspólnego, rodzinnego pochylania się nad table-

tem. W końcu coś, co miało być osobiste, służy większości domowników, przywra-

cając jakże ważne relacje rodzinne. Znowu ze sobą rozmawiamy, nie wlepiając oczu 

w telewizor, tablet, komórkę czy tam co innego. Po drugie, kłania się lokalny patrio-

tyzm. „Polak potrafi” nie jest już pustym sloganem, lecz jak najbardziej teraźniejszo-

ścią. Bez tego całego politycznego zadęcia, bez szarpania symboli za sznurek. Jest 

coś, z czego możemy być w tym anglosinocentrycznym świecie po prostu zwyczajnie 

dumni.

Kamil Jankowski -
Sporo czasu spędzam w komunikacji miejskiej. Każdego dnia przewijają mi się dzie-

siątki twarzy – niestety, zazwyczaj o smutnym wyrazie. Podejrzewam, że winą nale-

ży obarczyć panującą porę roku, choć gdyby rzeczywiście tak było, to problem po-

winien dotknąć i mnie, a na razie – odpukać! – przez większość dnia towarzyszy mi 

uśmiech. A co jeśli to nie sama pogoda, a panujące wokół kolory dołują moich roda-

ków? Ludzie lubią wesołe barwy, wie o tym nawet Apple, dlatego wypuścił na rynek 

iPhone’a 5c. Jak zatem pokonać ponurą codzienność, jeśli nasz budżet nie pozwa-

la nam na zakup topowego smartfona? Wystarczy zabrać ze sobą słuchawki szwedz-

kiej marki Happy Plugs, które dostępne są aż w 11 wariantach kolorystycznych! Dzięki 

10 mW mocy wyjściowej i paśmie przenoszenia od 20 do 50 000 Hz jakość odtwa-

rzanej muzyki jest rewelacyjna, a ich wygląd doskonale komponuje się z noszonymi 

przez nas akcesoriami, np. wełnianą czapką lub szalikiem. Jeśli tak jak ja nie możecie 

doczekać się wiosny i każdego dnia wspominacie zeszłoroczne lato, nie nućcie pod 

nosem „Kolorowych jarmarków” Maryli Rodowicz, tylko wyciągnijcie z kieszeni słu-

chawki i uśmiechajcie się do przypadkowych przechodniów, aby podzielić się z nimi 

swoją radością.
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TRZECIE NAJLEPSZE ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO UHONOROWANE NAUSZNY-
MI SŁUCHAWKAMI PHILIPS O’NEIL.

Robert Marczak -
Ta bransoletka pokazała, że jestem jakieś 5000 kroków w tyle za żoną.

Rewelacyjny motywator i gadżet, który sprawił, że moja żona uznała, że karnet na 

fitness to strata czasu i pieniędzy. Z Jawbone Up korzysta od ponad pół roku i jest 

przeszczęśliwa. Zadowolona żona – gdy wracam po pracy do domu – to podstawa!

CZWARTE NAJCIEKAWSZE NASZYM ZDANIEM ZGŁOSZENIE WYGRYWA 
KLAWIATURĘ DLA IPADA 2/3/4 – ZAGGKEYS PRO.

Michał Żyła -
Gadżet roku 2013? Było ich wiele. Począwszy od smart zegarków, z których każdy ina-

czej rejestruje naszą aktywność, po klawiatury do iPadów, a skończywszy na różnej 

maści głośnikach zewnętrznych. Najlepszym gadżetem 2013 roku dla mnie okazał się 

polski produkt – pewnie niektórzy z Was się zdziwią, ale tak właśnie jest, a miano-

wicie urządzenie Wi-Fi Partner WP-RM 2400. W malutkiej skrzyneczce zawarte jest 

wszystko, co każdy podróżnik potrzebuje. Nie potrzeba już kupować drogich bate-

rii zewnętrznych czy modemów. Wszystko zawarte jest w jednym urządzeniu, które 

mieści się w kieszeni. To właśnie to urządzenie pozwalało mi na korzystanie z mode-

mu 3G na wszystkich moich urządzeniach, a dodatkowo zapasowy akumulator rato-

wał życie w trudniejszych chwilach. Największym plusem urządzenia jest jego cena 

– każdy szanujący się apple’owiec powinien zakupić to urządzenie, bo 188 zł za taki 

kombajn jest ceną jak najbardziej do przyjęcia.

Pozostałe 32 nagrody, ufundowane przez ZGSklep.pl, Wydawnictwo Insignis oraz 

CSOP, zostaną rozesłane do (w kolejności alfabetycznej):

Adam Sajda

Aleksandra Wikalińska

Artur Michna

Bartek Nowakowski

Damian Mizerski

Dastin Łożyński

Dominik Kowalczyk

Grzegorz Mleczek

Jacek Dziwisz

Jacek Zemła

Jan Kuśmierski

Kamil Barcik

Karol Bukowski

Krzysztof Zieliński

Łukasz Pakuła

Marcin Hinz

Marcin Jahn

Mateusz Kazak

Michał Bosy

Miłosz Wiśniewski

Patryk Pastuszak
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Patryk Staniurski

Patryk Wikaliński

Patryk Wyszyński

Paweł „polu1”

Piotr Klaban

Rafał Bajda

Rafał Marynowski

Roman Bartyzel

„Szkielko biker”

Tomasz Kulesa

Witek „JebaczKoz”

Gratulujemy i dziękujemy za świetne 

zgłoszenia! Ze zwycięzcami skontaktu-

jemy się mailowo w odpowiedzi na ich 

zgłoszenia.

Dziękujemy bardzo naszym partne-

rom. W konkursie nagrody dla Was ufun-

dowali: Philips, Wydawnictwo Insignis, 

ZGSklep.pl i CSOP.

http://www.kia.com/pl/promocje/?utm_source=AtMedia&utm_medium=iMagazine&utm_campaign=FRCWinter
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     OKŁADKA IMAGAZINE DLA WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY! 

W tym roku iMagazine włączył się w zbieranie funduszy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy. Długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób moglibyśmy pomóc i wtedy pojawił się prze-

wrotny pomysł – „sprzedajmy okładkę!”.

Okładka iMagazine jest bardzo ważnym elementem naszego "Image'u". Staramy się, aby była za-

wsze wyjątkowa, dlatego to, że zdecydowaliśmy się ją sprzedać na aukcji, było dla nas trudne 

i stresujące. Przecież co by było, gdyby wygrał ktoś, kto chciałby, aby okładka odbiegała od na-

szych standardów? Całe szczęście, tak się nie stało!

Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w aukcji wszystkim licytującym (w sumie 8 osób/firm) oraz 

gratulujemy wygranej firmie – Suport Sebastian Czubała, która jest dystrybutorem na terenie 

Polski m.in. JBL, Harman Kardon, AKG, Infinity oraz innych marek audio.

Dzięki Wam do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiło 3150 zł!



Tak, to jest świetna wiadomość dla fanów twórczości i humoru Andrzeja Mleczki. Album z pra-

cami artysty zatytułowany „Andrzej Mleczko. 40 lat rysowania” trafił właśnie do App Store. iMa-

gazine jest patronem wydania!

Pierwszy w Polsce, interaktywny album na iPada z rysunkami Andrzeja Mleczki! Aplikacja za-

wiera kilkaset rysunków pochodzących z albumu „40 lat rysowania”, wydanego z okazji jubile-

uszu pracy twórczej rysownika.

E-album, poprzez dotykowy interfejs, pozwala spojrzeć na prace artysty w zupełnie nowy spo-

sób i umożliwia czytelnikowi aktywne przeglądanie tej bogatej kolekcji prac. Aplikacja zawiera 

przejrzysty spis treści wraz z podziałem na rozdziały, ułatwiający szybki wybór poszczególnych 

rysunków. Album zawiera ciekawe rozwiązania… jakie? Pobierz aplikację i sprawdź sam!

Album można pobrać w App Store w cenie 2,69 euro – warto. Polecamy!

      ANDRZEJ MLECZKO W APP STORE! 
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Produkty „refurbished” nie były do tej pory dostępne albo ich nie zauważyliśmy. Tak czy ina-

czej, na razie tylko w dziale z iPadami, pojawiła się kategoria „Odnowione produkty”. Znajdzie-

my w niej obecnie dwie wersje iPadów 4 – białą i czarną 64 GB Wi-Fi+3G. Ceny według Apple 

„okazyjne” –22% od ceny nowego. Liczymy na pojawienie się tej kategorii przy komputerach, 

a w szczególności przy MacBookach Pro z Retiną.

     PRODUKTY „REFURBISHED” DOSTĘPNE W POLSKIM APPLE 
ONLINE STORE
  

Virtualo, jedna z największych polskich internetowych księgarni z e-bookami, nawiązała współ-

pracę z Apple i zaczęła dostarczać do iBookstore e-booki takich wydawnictw jak m.in. WAB, Al-

batros, Iskry, Wielka Litera, Dom wydawniczy PWN, Zielona Sowa, Sol czy Marginesy.

Usługa Virtualo jest zautomatyzowana i nie wymaga od wydawców żadnych własnych zaso-

bów technologicznych. Stanowi również dla partnerów handlowych dystrybutora dodatko-

wy kanał sprzedaży, który można uruchomić w kilka dni. Obecnie w sprzedaży w App Store jest 

już ponad 1160 tytułów dostarczonych przez Virtualo. Fajnie, że polski katalog w iBookstore po-

większa się i można znaleźć w nim coraz więcej ciekawych tytułów.

      VIRTUALO DOSTARCZA KSIĄŻKI DO IBOOKSTORE
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Wprawdzie u nas w tej chwili za oknem panuje zima 

(w końcu), ale pojawił się nowy, dosyć ciekawy koncept 

wykorzystania okularów przeciwsłonecznych jako po-

werbanku dla iPhone’a – Ray-Ban Shama Shade.

Pomysł logiczny i fajny, ale obawiam się, że na tym eta-

pie technologicznym chyba mało realny. Akumulator za-

montowany w zauszniku, w którym jednocześnie musi 

zmieścić się jeszcze panel słoneczny, byłby bardzo mały. 

W związku z tym raczej niewiele by doładował naszego 

iPhone’a. To samo się tyczy panelu słonecznego. Panel 

o tej powierzchni raczej nie byłby w stanie ładować na-

szego telefonu.

Niemniej jednak pomysł genialny – gdyby się sprawdził, 

byłbym gotowy go kupić.

     FAJNY POMYSŁ NA NOWE RAY-BANY  

SteelSeries ogłosił dziś nowy kontroler, oparty 

o MFi dla iPhone’ów, iPodów Touch oraz iPadów. 

Dotychczasowe, Logitech PowerShell oraz Moga 

AcePower, były zaprojektowane tak, aby wkładać 

w nie iPhone’a i jednocześnie zapewniały mu do-

datkowe ładowanie poprzez wewnętrzny akumu-

lator. SteelSeries zdecydował się na łączenie po-

przez Bluetooth, dzięki czemu Stratus jest kompatybilny również z iPadami.

Stratus jest zatem pierwszym wolnostojącym kontrolerem. Korzysta z rozszerzonej specyfika-

cji MFi, dzięki czemu posiada podwójne analogowe joysticki i dodatkowe przyciski pod kciuki 

– wszystkie przyciski mają czujniki siły nacisku.

Kontroler będzie kosztował 100 USD i już dzisiaj można na niego składać pre-ordery.

      STEELSERIES STRATUS WIRELESS GAMING CONTROLLER – NAJ-
NOWSZY PAD MFI DLA IPADA I IPHONE’A KORZYSTA Z BLUETOOTH



Od teraz możemy mieć Maserati trochę taniej niż w salonie… 

Może nie pojedziemy nim za daleko, ale na pewno posłuchamy 

świetnej jakości muzyki. Bowers & Wilkins zaprezentował nową 

odmianę swoich kultowych już słuchawek P5 – Maserati Edition.

To, że jesteśmy ich fanami, to wiecie, bo wielokrotnie o tym pi-

saliśmy. Używamy ich praktycznie codziennie od 2011 roku i na-

dal jesteśmy pod ich ogromnym wrażeniem. Opisywane były 

w iMagazine 9/2011.

P5 Maserati Edition wykończone są wysokogatunkową natural-

ną skórą w charakterystycznym dla Maserati kolorze racing blue. 

Ponadto słuchawki P5 Maserati Edition wzbogacone zostały 

o emblemat ze słynnym trójzębem Maserati, który umieszczo-

no na pałąku nagłownym, a także ekskluzywny futerał podróż-

ny, wykonany z pikowanej skóry. Trójząb zaprojektował w 1926 r. 

Mario Maserati, wzorując się na posągu Neptuna z bolońskiej 

fontanny na Piazza Maggiore.

Słuchawki pojawią się w Polsce w lutym i będą kosztowały 

1800 PLN.

     BOWERS & WILKINS PREZENTUJE SŁUCHAWKI P5 
MASERATI EDITION 
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W listopadzie, gdy pojawiła się oficjalna informacja, 

że Leander Kahney, redaktor naczelny CultOfMac.

com oraz autor książki „Być jak Steve Jobs”, napisał 

książkę o Jonym Ive, od razu pojawiła się myśl – cie-

kawe, kiedy będzie i czy w ogóle po polsku?

Od razu skontaktowaliśmy się z Wydawnictwem In-

signis i podrzuciliśmy im temat. Ku naszej uciesze 

podchwycili go i wreszcie oficjalnie mogę poinfor-

mować, że już w marcu na półkach w księgarniach, 

także w iBookstore, znajdzie się polski przekład 

książki „Jony Ive”!

Ponieważ już mam zdjęty knebel, mogę więcej na-

pisać na jej temat. Książka będzie dostępna w twar-

dej oprawie z obwolutą – podobnie jak nowe wy-

danie biografii Steve’a Jobsa. Równolegle, o czym 

wspominałem, będzie dostępna w iBookstore, ale 

także na innych platformach wydawniczych jako e-

-book. W środku znajdziecie też wklejkę ze zdjęcia-

mi. Co nas bardzo cieszy.
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     „JONY IVE” JUŻ W MARCU W POLSCE!
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Teraz trochę więcej o samej książce
To przykre i frustrujące, że otaczają nas produkty, które zdają się świadczyć o całkowitym braku 

troski i staranności ze strony ich twórców. Przedmioty mają pewną bardzo ciekawą własność: 

nawet jeden potrafi powiedzieć mnóstwo o firmie, która go wyprodukowała, o jej wartościach 

i priorytetach.

Jony Ive, 2005
W 1996 roku Steve Jobs powrócił do Apple z karkołomną misją – zamierzał uzdrowić firmę, któ-

rą sam założył. Pewnego wieczoru w jednym z pomieszczeń korporacji natknął się na niechluj-

nie ubranego, zapracowanego brytyjskiego projektanta, otoczonego setkami rysunków i pro-

totypów. To właśnie wtedy Jobs zdał sobie sprawę, że właśnie odkrył talent, który pomoże mu 

powstrzymać postępujący upadek firmy. Tym projektantem był Jony Ive.

Współpraca Jony’ego Ive’a z Jobsem zaowocowała powstaniem wielu produktów, należących 

do najbardziej rozpoznawalnych ikon współczesnej technologii: iMaca, iPoda, iPada i iPho-

ne’a. Projekty tych urządzeń nie tylko uczyniły z Apple przedsiębiorstwo o olbrzymiej war-

     IMAGAZINE JEST OFICJALNYM PATRONEM MEDIALNYM 
POLSKIEGO WYDANIA KSIĄŻKI „JONY IVE”!
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tości, ale dokonały też przewrotu w kilku gałęziach przemysłu, doprowadziły do powstania 

licznej rzeczy oddanych firmie fanów i sprawiły, że marka nadgryzionego jabłka stała się mię-

dzynarodową potęgą. Jony Ive stał się czołową postacią w branży, zdobywając niezliczone na-

grody, zajmując zaszczytne miejsce na liście stu najbardziej wpływowych osób w 2013 roku 

według tygodnika „Time” oraz otrzymując tytuł szlachecki „za zasługi dla projektowania 

i przedsiębiorczości”.

Ale mimo tak wielkich sukcesów Ive’a wciąż niewiele wiadomo o nim samym – skromnym face-

cie o aksamitnym głosie, osobie, którą Jobs określał mianem swojego „duchowego partnera” 

w Apple. Książka Leandera Kahneya odsłania przed czytelnikiem prawdziwą historię naczelne-

go innowatora tej firmy.

Leander Kahney, autor bestsellera „Być jak Steve Jobs”, kreśli szczegółowy portret kreatywne-

go geniusza stojącego za produktami Apple. Jego książka ukazuje drogę życiową, jaką prze-

był Ive, by z dyslektycznego licealisty stać się postacią, której wizja zmieniła naszą codzien-

ność. Śledząc poczynania Ive’a od jego młodych lat, kiedy dojrzewało zaszczepione przez ojca 

projektanta zainteresowanie wzornictwem przemysłowym, przez edukację na politechnice 

w Newcastle, aż po spektakularny awans w Apple, Kahney odkrywa zasady i praktyki, którym 

hołdował Ive i które sprawiły, że stał się jednym z najbardziej cenionych projektantów swojego 

pokolenia.

Opierając się na wywiadach ze znajomymi i byłymi współpracownikami Ive’a, a także na wła-

snej gruntownej i szerokiej wiedzy o świecie Apple, Leander Kahney opisuje jak Ive – obecnie 

starszy wiceprezes ds. wzornictwa przemysłowego Apple – przedefiniował nasz sposób pracy, 

spędzania wolnego czasu i komunikacji.

Google kupiło Nest, firmę założoną przez Tony-

’ego Fadella, jednego z twórców iPoda. Transak-

cja opiewa podobno na 3,2 miliarda USD. Ciekawa 

sytuacja, bo był to produkt silnie związany z iOS. 

Z ciekawością będziemy obserwowali, w jakim 

kierunku potoczą się sprawy.

     GOOGLE KUPIŁO NEST
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Słuchawki nauszne BeoPlay H6 łączą styl, 
kunszt wykonania z pierwszorzędną jakością 
dźwięku – wyglądają i brzmią niesamowicie.

Rekomendowana cena: 399 €

BeoPlay.com/H6

B&O PLAY od BANG & OLUFSEN

 H6
Pasja życia.

miłość do muzyki.

BaNG & olUFSeN PolSKa 
tel: 22 651 73 04
e-mail: sadyba@beostores.com
limanowskiego 11m 
02-943 Warszawa 

http://beoplay.com/h6


NORBERT CAŁA

IBEACON, 
ESTIMOTE, BLE
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iBeacon – co to tak właściwie jest? Za sprawą Estimote, czyli polskiej firmy, która zyskała 

bardzo duże finansowanie na własny projekt, dużo ostatnio słychać na ten temat 

i nie każdy dobrze wie, co to za technologia i do czego nam może służyć. Aby ją Wam 

przybliżyć, zaprosiłem do rozmowy dwóch polskich deweloperów, którzy są autorami 

jednego z pierwszych wdrożeń tej technologii na świecie, a na pewno pierwszego 

polskiego wdrożenia.

iMagazine: Przedstawicie się?
Synappse: Sebastian Suchanowski i Paweł Wrzosek z Synappse.pl. Jesteśmy deweloperami apli-

kacji mobilnych, skupionymi na platformie iOS. Powoli rozwijamy się i rozbudowujemy nasz ze-

spół, niebawem na pewno zobaczycie sporo fajnych aplikacji, nad którymi właśnie pracuje-
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my – są to m.in. agregator eventów czy też aplikacja wspomagająca „rzucenie“ palenia poprzez 

monitorowanie użycia e-papierosa.

Spotkaliśmy się jednak z powodu innej aplikacji, czyli pierwszego wdrożenia Estimote.
Tak, to aplikacja dla Warszawskiego Muzeum Neonów, wykorzystująca w swoim działaniu 

iBeacony produkcji Estimote.

To może zacznijmy od tego, co to jest ten iBeacon.
iBeacon to małe urządzenie, nadajnik wykorzystujący do działania Bluetooth 4.0 lub inaczej 

Bluetooth Low Energy (BLE). Urządzenie jest bardzo proste i na dobrą sprawę jedynie emitu-

je swój identyfikator. Telefon może odczytać ten identyfikator oraz zmierzyć siłę sygnału – co 

można następnie przełożyć na szacowaną odległość. W przypadku iBeaconów Estimote zasięg 

wynosi od kilku centymetrów do około 70 m. Aplikacje wykorzystujące tę technologię mogą, 

po wykryciu beacona, wykonać jakąś akcję – np. w zależności od odległości wyświetlić stosow-

ny komunikat. Często słyszymy pytanie, czy iBeacon może zbierać jakieś dane lub też je wysy-

łać – należy jeszcze raz podkreślić, że nadaje on jedynie swój identyfikator, a całą logikę działa-

nia musimy zawrzeć w aplikacji.

Drugim mitem jest wysokie zużycie baterii – to nie jest prawda, BLE z tradycyjnym Bluetoothem 

ma wspólną głównie nazwę, jest to zupełnie nowy protokół przesyłania danych o mniejszej 

szybkości, ale znacznie oszczędniejszy, jeśli chodzi o zużycie baterii. Można powiedzieć, że jest 

ono prawie niezauważalne.
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Skoro możemy tylko odczytać znacznik, to czy nie lepsza jest totalnie pasywna i kros-
-systemowa technologia NFC?
Zdecydowanie nie. NFC działa tylko z maksymalnie kilku centymetrów i nie pozwala na zmierze-

nie odległości. Często słychać głosy, że iBeacon to tylko apple’owa technologia, a właśnie NFC 

jest lepsze, bo wspiera je Android. To także nie jest prawdą – nowe urządzenia z Androidem, po-

siadające Bluetooth 4.0, mogą również wykorzystywać Beacony. Niestety oprócz fizycznego mo-

dułu BT wymagany jest też Android w wersji co najmniej 4.3 – a takie połączenie jest obecnie na 

tyle rzadkie, że faktycznie niewiele smartfonów z tym systemem obsługuje Beacony.

Jak fizycznie duży jest ten Beacon?
iBeacony od Estimote są wielkości mniej więcej paczki zapałek. Są przy tym bardzo odporne na 

różne fizyczne działania – nic mu się nie stanie po upadku czy zamoczeniu. Niestety mocowa-

nie pozwala na łatwe zerwanie, co może być problemem w przypadku umiejscowienia w wi-

docznym miejscu. Z tego co wiemy, Estimote rozważa jednak inną obudowę tego urządzenia, 

która pozwoli na stałe przymocowanie.

Często podkreślasz iBeacony od Estimote. Czyli są też iBeacony od innych firm? Rozu-
miem, że jest to jakiś lepszy standard?
Właśnie tak, teoretycznie nie ma różnicy, od jakiego producenta mamy iBeacon. Apple, po-

cząwszy od iOS 7 daje nam SDK, dzięki któremu możemy odczytać znacznik iBeaconu w na-

szej aplikacji. Możemy też skorzystać np. z SDK Estimote, które może mieć dodatkowe funkcje. 

W przypadku iBeaconów Estimote, oprócz identyfikatora prawdopodobnie będziemy mogli 

odczytywać także temperaturę oraz dane z akcelerometru. W naszej aplikacji wykorzystaliśmy 

tylko to, co daje natywne SDK, czyli w każdym momencie możemy zmienić dostawcę sprzętu 

bez wpływu na działanie aplikacji.

Rozumiem, że w iBeaconie mamy baterię. Na ile ona starcza?
W przypadku Estimote powinna starczyć na dwa lata. Jak będzie z faktycznym zużyciem baterii, 

dowiemy się dopiero za jakiś czas, bo jest to bardzo młoda technologia i w żadnym urządzeniu 

bateria jeszcze nie zdążyła się wyczerpać. Jako deweloperzy mamy możliwość, będąc w pobliżu 

iBeacona, odczytać stan jego baterii, korzystając z rozszerzonego SDK.

Dobrze. Wiemy już, co to iBeacony, powiedzcie teraz, jak wygląda działanie aplikacji ob-
sługującej te urządzenia.
Aplikacja może nasłuchiwać w dwóch trybach: pierwszy z nich, tzw. „ranging” pozwala na czę-

ste i dokładne wykrywanie pobliskich iBeaconów, możemy wtedy szybko reagować na zmianę 
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odległości i np. wyświetlić informację o pobliskim 

obiekcie czy odblokować jakieś treści.

Drugi tryb to monitoring, który jest mniej dokład-

ny i pozwala reagować tylko na zdarzenia wejścia 

i wyjścia z zasięgu beaconów. Jednak w przeci-

wieństwie do rangingu aplikacja może z tej metody 

korzystać, działając w tle: wchodząc w zasięg dane-

go iBeacona, możemy np. wywołać lokalnie komu-

nikat wyświetlany w Notification Center. Działać to 

będzie do czasu, kiedy sami zdecydujemy się cał-

kowicie zamknąć aplikację – to znaczy wyrzucić ją 

z aplikacji działających w tle.

Ile to kosztuje? Znaczy ile kosztuje jedno 
urządzenie?
Zestaw deweloperski od Estimote kosztuje 100 do-

larów i dostajemy w nim trzy Beacony. Z pewno-

ścią pojawią się jednak tańsze rozwiązania. Biorąc 

pod uwagę niskie skomplikowanie całego urządze-

nia uważamy, że koszt urządzenia bez obudowy do 

własnego zabudowania nie przekroczy kilku dola-

rów, przy czym dużą częścią ceny będzie koszt ba-

terii. Ważne, żeby iBeacony się rozpowszechniły, 

wtedy cena będzie spadała.

Na początku, przed naszym spotkaniem po-
wiedzieliście, że to świetna technologia, ale ma 
swoje wady. Zakończmy więc rozmowę tymi 
wadami.
Po instalacji w muzeum zauważyliśmy, że sygnał 

z iBeacona bardzo łatwo zakłócić. Człowiek to w za-

sadzie worek wody, który może znacząco znie-

kształcać sygnał. Dlatego gdy w muzeum jest spo-

ro ludzi, to znacznie spada dokładność określania 
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odległości od Beacona. Naszym zdaniem należy dobrze dobrać miejsce instalacji, np. sufit byłby 

bardzo dobry.

Drugi problem to dokładność samego urządzenia – sygnał w testowanych przez nas beaco-

nach był na tyle niestabilny, że niemożliwe okazało się dokładne określenie położenia użyt-

kownika w przestrzeni przy pomocy algorytmów triangulacji. To niestety odcina szereg poten-

cjalnych zastosowań, ale też daje szerokie pole do popisu również dla innych producentów. Na 

przykład inny polski producent beaconów – Inventica – deklaruje, że ma opracowaną techno-

logię pozwalającą na precyzyjne określenie położenia telefonu w przestrzeni. Niestety na razie 

nie mieliśmy sami możliwości sprawdzenia tego rozwiązania.

Ostatnią zaś wadą jest pewna pasywność tej technologii. Aplikacja mobilna może odczytać ID 

iBeacona, jednak w nim samym nie zostanie to w żaden sposób zarejestrowane. Nie możemy 

zatem później wydobyć z niego żadnych danych przydatnych do dalszej analizy.

Dziękuję bardzo za rozmowę, na pewno rozjaśniła ona naszym Czytelnikom ten dość 
tajemniczy ciągle temat. Ja życzyłbym sobie, aby każdy przedmiot w fizycznym świe-
cie był otagowany jakimś Beaconem. To zdecydowanie ułatwiłoby życie np. osobom 
niepełnosprawnym.
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

WYWIAD Z DAVE'EM 
WISKUSEM
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Przy okazji Mobile Central Europe, konferencji prowadzonej przez deweloperów 

dla deweloperów, miałem okazję porozmawiać z Davem Wiskusem, jednym z 

prowadzących podcast Unprofessional oraz członkiem trzyosobowego zespołu 

stojącego za iOS-ową aplikacją Vesper. Jego kolegami są znani większości John 

Gruber oraz Brent Simmons. Nasza rozmowa była bardzo luźna, a zanim przeszliśmy 

do części oficjalnej (czyli nagranej), dosyć długo rozmawialiśmy o iOS 7 i jego 

wyglądzie. Dave był w tej kwestii bardzo dyplomatyczny, a rozmowę podsumował 

słowami: „Nie mogę doczekać się iOS 8”.
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Wojtek Pietrusiewicz: Co myślisz o Warszawie? Zakładam, że jesteś tutaj po raz pierwszy.
Dave Wiskus: Wczoraj wieczorem przygotowywaliśmy się do wyjścia na miasto, spotkaliśmy się 

w lobby hotelu i siedzieliśmy, czekając na taksówkę, kiedy rozejrzałem się i zobaczyłem, że cho-

inki nadal są ubrane. OK, może akurat nikomu nie chciało się jej rozebrać, ale potem poszliśmy 

na Stare Miasto i zobaczyłem gigantyczną choinkę [na placu Zamkowym – przyp.red.], oświetlo-

ną, płatki śniegu z projektora rzucone na ściany budynków wokół… Rozwaliło mnie, że nadal lu-

dzie cieszą się nimi. U nas, jak tylko kończą się święta Bożego Narodzenia, to rozbieramy choinki.

A kiedy je ubieracie?
Zdecydowanie za wcześnie. Zaraz po święcie Dziękczynienia. A rozbierane są tydzień po świę-

tach Bożego Narodzenia. Uważam, że Wasz zwyczaj jest niesamowity.

To co Cię sprowadza do Polski?
Konferencja. Tom Maes, mój znajomy, powiedział mi, że będzie prelegentem na niej oraz że od-

bywa się w Polsce. Miałem okres w swoim życiu, w którym wszystko kręciło się wokół mnie. 

Ostatnio mam taką zasadę, że przestaję się skupiać na sobie, a na swojej pracy i staram się oddać 

coś innym. Pomyślałem, że jeśli mam coś robić dla innych, to Polska będzie świetną okazją – jest 

to miejsce, w którym nigdy nie byłem, a ludzi tutaj nigdy nie poznałem. Widownia też nigdy nie 

słyszała tego, o czym mówię, więc to było idealne.

Na długo zostajesz?
Znikam w poniedziałek – jadę do Dublina na kilka dni, na kolejną konferencję. Powoli wpadam 

w odpowiedni rytm. Jeden z powodów, dla których to robię, to możliwość podróżowania. To 

jedna z lepszych, jeśli nie najlepsza rzecz związana z moją pracą. Kiedy byłem dzieciakiem, to ni-

gdy nie myślałem, że będę podróżował. Pamiętam jak miałem 20 lat, mieszkałem w pierwszym 

mieszkaniu, nie miałem pieniędzy i miałem pierwszą, kiepską pracę. Myślałem wtedy o przy-

jaciołach z internetu i chciałem do nich pojechać; marzyłem o zebraniu pieniędzy, aby poje-

chać do Anglii, aby poznać ludzi, których nigdy nie widziałem, a z którymi tylko rozmawiałem. 

Kiedyś… A teraz, przez ostatnie dwa lata przeleciałem po świecie 250 tysięcy mil [400 tys. km 

– przyp.red.]. Czasami czuję zmęczenie przez te odległości, więc ostatnio staram się trochę ogra-

niczać, ale dzięki temu widziałem tak dużo świata, że straciłem już rachubę, w ilu krajach byłem.

Masz czas zwiedzać?
Zawsze staram się wszędzie odwiedzić przynajmniej jedno miejsce, które jest często odwiedzane 

przez turystów. W Dublinie musiałem napić się piwa w irlandzkim pubie. W Paryżu oczywiście mu-

siałem wspiąć się na szczyt Wieży Eiffla. W Australii musiałem pogłaskać kangura. Tego typu rzeczy.
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To gdzie się jutro wybierasz?
No właśnie nie wiem. Wczoraj rozmawiałem ze znajomą w pubie i poleciła mi odwiedzić Pałac 

Kultury i Nauki. To chyba duży budynek. Mieszkam w Nowym Jorku, więc lubię takie.

W porównaniu z Nowym Jorkiem to nie jest on specjalnie wysoki… No, dobrze, pogadaj-
my o Apple. Jak to wszystko się zaczęło?
Facet, który nazywał się Steve Jobs i drugi koleś – Steve Wozniak – założyli… Ach, masz na myśli 

mnie… Byłem fanboyem Apple od… wszedłem w temat dopiero w 2005 z 12-calowym Power-

bookiem. Przez lata siedziałem na Linuksie. Byłem jednym z tych ludzi! A dzisiaj celowo mówię 

„lajnaks” tylko po to, żeby ludzi powkurzać. Kiedyś jednak byłem hardcore’owcem. Administro-

wałem wtedy Linuksa i kiedyś mój przyjaciel kupił sobie Powerbooka. Pokazał mi go i powie-

dział wtedy, że to Unix, ale działa prawidłowo. Czekaj, czekaj, czekaj… Można uruchomić Unik-

sa na komputerze i nie jest ciągle w połowie zepsuty?! To było niesamowite. Pożyczyłem wtedy 

trochę pieniędzy i kupiłem swojego; miałem dosyć Linuksa, zobaczyłem wtedy światło, a naj-

bardziej porwały mnie te detale. To było niesamowite… Całe życie widzisz świat w pewien 

sposób, nagle coś się dzieje i wszystko staje się jasne. To był moment klarowności. Wtedy też 

kupiłem swojego pierwszego iPoda, zacząłem śledzić portale apple’owe i szukać nowych prze-

cieków. Jak wielu z nas, zacząłem czytać Daring Fireball; ciągle odświeżałem NetNewsWire, aby 

mieć najnowsze wiadomości. To był świat, którego częścią chciałem być, ale byłem administra-

torem systemów i osobą zajmującą się sprawami technicznymi. To nie była moja dziedzina. Do-

póki nie poznałem Brenta przez naszego wspólnego znajomego. Na konferencji, na której aku-

rat byłem, zaczął mnie wszystkim przedstawiać. On jest niesamowity. Wtedy zaczęły spełniać się 

moje marzenia o pracy w tym segmencie rynku – wszystko było dokładnie tak, jak to sobie wy-

obrażałem. Tego samego roku, na WWDC, Brent przedstawił mnie Bradowi Ellisowi – jest założy-

cielem Pacific Helm – który właśnie tego wieczoru wygrał Apple Design Award. Tego wieczoru 

był oczywiście bardzo szczęśliwy, bo właśnie otrzymał tę nagrodę. Pokazałem mu kilka rzeczy, 

które robiłem wtedy dla takiego małego startupu, a on powiedział mi, żebym wysłał mu maila, 

a coś mi pokaże. Zrobiłem to, a on nauczył mnie projektować. Niedługo potem dostałem swoją 

pierwszą pracę, w której zająłem się designem i tak trwa to do dzisiaj.

Słyszałem jak John Gruber opowiadał o początkach Vesper, ale jak to wyglądało z Twoje-
go punktu widzenia?
Właśnie opuściłem jedną posadę, a kolega Justin Williams opuścił Hipstamatic. Mówię, że opu-

ścił, ale w rzeczywistości został słynnie wylany z roboty. Gadaliśmy sobie wtedy o tym, co po-

winniśmy dalej robić, że może coś razem stworzymy. John Gruber rok lub dwa lata wcześniej 

podsunął mu pomysł na aplikację i Justin zapytał mnie, czy chciałbym się tym zająć? „Pewnie! 

   /   WYWIAD   /   Wywiad z Dave'em Wiskusem



34

Zróbmy to”. Zacząłem pracować (mieszkałem wtedy w Amsterdamie, więc miałem 

sporo czasu dla siebie) nad aplikacją, którą nazwałem wtedy Vesper. Miała być apli-

kacją „dla prestiżu”. Coś, co mogliśmy zrobić, bo wiedzieliśmy, że Johnowi się spodo-

ba, a to byłoby z kolei dobre dla nas. Wiedzieliśmy, że musimy zawrzeć temat Jamesa 

Bonda, bo to jego konik, a Vesper to była idealna nazwa. Podczas gdy zajmowałem 

się designem, Justin zajmował się kontraktami i nigdy nie miał czasu zająć się progra-

mowaniem. Aż któregoś dnia Brent Simmons, gdy byliśmy na mieście, zapytał, czy 

chciałbym zająć się jakimś pobocznym projektem. Powiedziałem mu, aby rozwinął 

myśl. Brent odpowiedział, że bardzo chciałby zacząć pracować ze mną i Johnem Gru-

berem. Pomimo że miał być to mały projekt, to kto odpowiedziałby „nie”? Jeśli miał-

bym wybrać dwie osoby do zespołu, to byliby to oni. Jakiś czas później byliśmy na 

Çingleton i odciągnęliśmy Johna na bok. On zapytał, co mamy na myśli. Odpowie-

działem, że mamy tutaj coś, co było jego pomysłem i mieliśmy to robić z Justinem, ale 

nie miał czasu i do niczego nie doszliśmy. Zapytałem, czy chciałby ze mną i z Brentem 

zająć się tematem, a potem pokazałem mu swoje prace nad aplikacją. Spodobało mu 

się. Koncepcją aplikacji wtedy była lista to-do, której jednak nie chcieliśmy robić. Ten 

temat poruszyliśmy na naszej pierwszej sesji w pełnym składzie – zastanawialiśmy się 

dokładnie, jakie mamy oczekiwania i co chcielibyśmy robić. Tworzę muzykę, więc sam 

chciałem coś, co pozwoli mi zapisywać pomysły i słowa piosenek, a systemowe no-

tatki były straszne. John ma te swoje rzeczy, które pisze dla Daring Fireball i mógłby 

robić sobie odpowiednie notatki i szkice. A Brent, który jest programistą i pisarzem, 

również znalazłby odpowiednie zastosowanie. Szukaliśmy pomysłu na zarządzanie 

tym, o czym myślimy i zdaliśmy sobie sprawę, że podobny design tutaj obowiązu-

je. Możemy wziąć moje stare projekty i przerobić je na tę nową aplikację. No i wtedy 

ustaliliśmy, co robimy.

Wiem, że pracujecie teraz nad synchronizacją dla Vesper i nie spodziewam się, 
żebyś mi zdradził, kiedy to się pojawi…
John chyba wspominał o dwóch latach.

Haha, właśnie tak. A co z iPadem? Będzie Vesper na niego? Na Mac?
Oficjalnie mówiąc, pracujemy nad synchronizacją. Jak to skończymy, to możemy ro-

bić cokolwiek. Jak Vesper ujrzało światło dzienne, ludzie od razu o to zaczęli pro-

sić. Zdziwiła nas wtedy forma, w jakiej o to pytali. To przecież aplikacja dla iPhone’a, 

z czym miałaby się synchronizować? My wtedy słyszeliśmy co innego, że nie cho-

dzi im o synchronizację, tylko o wersję na OS X lub iPada. To ten sam problem, ale to 
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inna skala problemu. Na razie skupiamy się na kodzie do synchronizowania danych, 

a potem oczywiście myślimy o dalszych krokach. Jest nas tylko trzech, więc nie mo-

żemy robić wszystkiego, co byśmy chcieli… Jak wyszła wersja 1.0 to mieliśmy już go-

towy roadmap na dwa lata. Dzisiaj mamy już plany przynajmniej na kolejne trzy lub 

cztery. Nie mówię tutaj o marzeniach, ale realnych funkcjach, które mamy już zapla-

nowane. Oczywiście nie ma sensu wypuszczać synchronizacji, jeśli nie mamy do cze-

go synchronizować. Co będzie następne? Tego nie wiem, mówię to szczerze. Mamy 

tylko jednego Brenta Simmonsa, który nie przyspieszy pisania kodu. Poza tym nie 

mogę nawet powiedzieć, abym miał przeczucie na ten temat. To tak jak z tymi plot-

kami o telewizorze czy zegarku Apple – to, że one są, nie oznacza, że produkt jest go-

towy na debiut rynkowy. Nie chodzi też o to, że chcemy to utrzymać w tajemnicy, ale 

jesteśmy przede wszystkim apple’owcami, więc mamy do dyspozycji tylko trzy plat-

formy, na które możemy cokolwiek tworzyć. Vesper na iPhone’a już jest, więc szanse 

są 50/50, ale nie wiemy co ani nie wiemy kiedy.

Jak długo John czekał na aktualizację 1.007 aplikacji?
Możliwe, że źle pamiętam, ale to chyba był mój żart. Ustawiając wersję w aplikacji 

wpisałem 1.001 zamiast 1.01 lub 1.1. To się wszystkim bardzo spodobało i uznaliśmy to 

za genialny smaczek. Doszliśmy chyba do 1.004 i musieliśmy przeskoczyć o kilka, aby 

wydać 1.007 przy okazji debiutu iOS 7. Otrzymaliśmy sporo komentarzy dopiero po 

pojawieniu się numeru Jamesa Bonda w wersji aplikacji i nie byłem wtedy w stanie 

zrozumieć, jak ludzie mogli to przegapić. To było dla mnie tak oczywiste.

Lubię patrzeć, jak ktoś odnajduje przyjemność w swojej pracy.
Musimy. Jest nas tylko trzech i bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Tajemnicą jakiej-

kolwiek magii, jaką mamy między sobą, jest wspólny szacunek i to, że bardzo, bar-

dzo siebie nawzajem lubimy. Ja jestem dzieciakiem w tym zespole i szczęściarzem, że 

mogę w tym brać udział, ale oni nigdy mnie nie traktują gorzej. Mają tylko szacunek 

dla mojej pracy, a ja mam szacunek dla ich. To oraz fakt, że potrafimy nie brać siebie 

na poważnie, pozwoliło nam osiągnąć to, co osiągnęliśmy. Pracę oczywiście bierzemy 

bardzo poważnie, tak samo jak to, co pokażemy światu. Czy motyw 007 jest zbyt żar-

tobliwy? Czy wersje również? Doszliśmy do wniosku, że ci, co mają to zobaczyć, zro-

zumieją, o co nam chodzi i docenią żart, a ci, którzy nie zwracają uwagi na numery 

wersji, nic na tym nie stracą. No, jeszcze jest przepis na drinka, którego wstawiliśmy 

na stronę „o aplikacji”. Chcemy przypomnieć nie tylko użytkownikom, ale światu, że 

za aplikacją stoją ludzie. To nie jest produkt stworzony w fabryce, to jest stworzone 
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przez ludzi. To nasze połączenie z naszym człowieczeństwem. To śmieszne, aplikacja 

jest celowo monochromatyczna, ma celowo ostre kanty i inne rzeczy, bo zaprojekto-

waliśmy ją jako narzędzie, specyficznego rodzaju narzędzie. Ale musi być ten łącznik 

z człowiekiem i tak właśnie znaleźliśmy nasz balans.

Jaki wpływ mają John i Brent na Twoje projekty?
Spory, naprawdę spory. Moją pracą jest projektowanie, ale zajmuje się tym też John 

Gruber. Jest drugą połową mojego mózgu. Pomiędzy sobą tworzymy jednego, bar-

dzo dobrego designera. Ja być może jestem OK, ale razem jesteśmy naprawdę do-

brzy. Codziennie nad czymś dyskutujemy. „Co myślisz o tej aplikacji i o tym przycisku? 

A ta wersja?”. Potrafimy kilka dni rozmawiać o jednym przycisku. A potem zmieniamy 

temat i przez kolejne trzy rozmawiamy o tym, jaka fizyka powinna być za daną opera-

cją. „A jak to robi Apple?”. Będziemy rozglądali się, jak to rozwiązali inni i spróbujemy 

wybrać najlepszą opcję. „Czy kolor jest prawidłowy?”. John spędził kilka dni na odna-

lezieniu właściwego odcienia koloru pomarańczowego, którego potrzebowaliśmy. 

Jesteśmy trzyosobową drużyną i nie mamy nikogo nad nami, więc możemy sobie na 

to pozwolić. To właśnie nas wyróżnia, to że mamy taką możliwość, dzięki czemu efek-

ty naszej pracy są inne. Vesper jest inny, a większość tego wynika z faktu, że możemy 

nasze pomysły podrzucać Johnowi, a on je komentuje.

Tak, John ma dobre oko do takich szczegółów.
Właśnie. To w końcu jego praca od wielu lat. Zauważanie takich rzeczy. Możliwość 

obserwowania go i zamiany tego w moją pracę jest świetna. Przypominając sobie, jak 

siedziałem z NewNewsWire, ignorując to, co powinienem był robić, czekając aż poja-

wi się kolejny wpis na Daring Fireball. Dla mnie to, że mam możliwość pracy z Johnem 

i Brentem, jest jak wygranie loterii. Mówi się, że „nigdy nie powinniśmy poznawać 

swoich bohaterów”, bo będziemy rozczarowani, ale w moim przypadku oni byli mo-

imi bohaterami, potem zostali przyjaciółmi, a teraz razem pracujemy. To jest po pro-

stu… trudno się tym nie ekscytować. Nawet jak się w czymś nie zgadzamy, trudno 

się złościć czy denerwować przy danej kłótni, bo finalnie myślę sobie, że ja mogę to 

robić, mogę tutaj być, mogę rozmawiać z nimi. Uczę się od nich. To najbardziej odje-

chana rzecz na świecie.

Co dalej planujesz w życiu?
Lunch.
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Po nim. Długoterminowo.
Moją przemową na Mobile Central Europe.

Jeszcze później…
Pewnie kolacja. Nie wiem. Nie lubię planować. Właśnie przeprowadziłem się do No-

wego Jorku, sprawy z Vesper mają się świetnie, a przy okazji pracuję nad rzeczami 

związanymi z podcastem.

Jak Ci się podoba Nowy Jork?
Kocham to miasto. Jestem jego ogromnym fanem, zawsze marzyłem, żeby tam 

mieszkać. Jak dorosłem, to zdałem sobie sprawę z tego, że mogę mieszkać gdziekol-

wiek. Po co mieszkam w centralnej części USA? Nic się nie dzieje w Denver. Pieprzyć 

to. Jadę do Nowego Jorku. Wdrażam się w rytm mieszkania w nowym mieście i sta-

ram się iść do przodu. Teraz skupiam się na tym, żeby tworzyć podcast Unprofessio-

nal bez Lexa Friedmana. Może stworzyć nawet coś, co będzie żyło dłużej niż ja sam. 

Tak jak mówiłem, skupiałem się wcześniej za dużo na sobie, a teraz staram się skupiać 

na jakości swojej pracy, zamiast na tym, jak ważny się czuję ani jak ludzie mnie odbie-

rają. A co dalej w Twoim życiu?

Idziemy dzisiaj z żoną na imprezę… Dziękuję bardzo za obie części rozmowy, 
oficjalną i nie.
Dziękuję bardzo! Tamci już krzywo na mnie patrzą, więc idę z nimi na lunch zanim się 

obrażą. Do miłego!

Powodzenia!
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Wydanie pod patronatem

Aplikacja zawiera kilkaset 
rysunków pochodzących 
z albumu 40 lat rysowania, 
wydanego z okazji jubileuszu 
pracy twórczej rysownika

Pierwszy interaktywny 
album na iPada z rysunkami 
Andrzeja Mleczki!

https://itunes.apple.com/pl/app/andrzej-mleczko.-40-lat-rysowania/id784877454?ls=1&mt=8
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PPamiętam tę wojskową. Zaraz po pobudce była poranna zaprawa fizyczna. Ćwiczyło się na niej 

idiotyczne biegi w idiotycznych strojach. I pamiętam te chłody poranków. Oficerowie dyżurni 

starali się jak mogli, aby życie było trudniejsze. Do dzisiaj zastanawiam się, co dla nich było waż-

niejsze; abyśmy marzli, abyśmy mokli czy abyśmy biegali jak wariaci. Jeszcze długo śniła mi się 

po nocach pobudka z zaprawą.

Człowiek im starszy, tym bardziej zaczyna dbać o przyszłość i zadaje sobie głupie pytanie, gdzie 

był wcześniej ze zdrowym rozsądkiem. Coroczne wydruki z systemu obowiązkowych planów 

emerytalnych najpierw powodują żachnięcie i wzruszenie ramionami, potem zdumienie a jesz-

cze później zdziwienie i strach. Bo starość może być przerażająca. Ale czy musi?

Sęk w tym, że chociaż wszyscy psioczymy na ZUS i nie spodziewamy się zbyt dużo, to i tak nie 

spodziewamy się tego, co może wpłynąć do naszej kieszeni, gdy osiągniemy wiek emerytalny. 

Wtedy może się okazać, że nie tylko nasza ręka jest w nocniku. Może się okazać, że są tam obie 

nasze ręce a nawet nogi i cała reszta. Nie jestem aż tak ambitny, aby ZUS-owi dawać recepty. 

Ale pamiętam, że chętnych do reformowania było wielu. I miało być lepiej. Jest?

Przypomina mi to taki animowany film, nie pamiętam tytułu, w którym pokazywano historię 

rycerzy walczących ze smokiem bestią. I kiedy wreszcie jednemu udało się go pokonać, kiedy 

wszedł do pałacu smoka, by zagarnąć jego majątek, kiedy przesuwał ręce po koliach pereł i zło-

E-MERYTURA
ŻYCIE PO ZUS-IE

Pobudka ma to do siebie, że jest gwałtowna.

SŁAWOMIR DURASIEWICZ
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tych pierścieniach – spojrzał w lustro i z przerażeniem stwierdził, że sam zamienia się 

w smoka.

I tu chyba jest pies pogrzebany. Każdy kolejny włodarz tej instytucji chyba tak ma. 

Wchodzi do pałacu i… zaczyna dowodzić, że system repartycyjny jest wystarczają-

cy. Być może to jest przyczyna, która powoduje, że ZUS jest niereformowalny. Bo być 

włodarzem na posiadłości, która zasobna w gotówkę zajmuje się tylko redystrybucją, 

nie wymaga żadnej bystrości umysłu i zmysłu przedsiębiorczości. To może robić każ-

dy, którego kwalifikacje ograniczają się do posiadania niezbędnych znajomości wpro-

wadzających go na stanowisko. Dlatego emerytury to tragedia. A zasłanianie się za-

sadą działania ZUS, że to „umowa międzypokoleniowa” to już grubiaństwo. To co 

było dopuszczalne przed wojną, to do czego zmuszono nas w PRL nie może być pod-

stawą egzystencji wielkiej części społeczeństwa w chwili obecnej.

Jeżeli instytucja, w założeniu, ma wypłacać świadczenia z pieniędzy tych, którzy 

wpłacają, to wszystko działa dopóty, dopóki wpłacających jest więcej niż świadcze-

niobiorców. A gdy robi się wpłacających mniej?

Jeżeli prowadzisz własny biznes, a coraz więcej ludzi to robi, to tym bardziej zrozu-

miałe jest, że ZUS nie jest Twoim przyjacielem – bo nie tylko zdziera, ale i nie odda-

je. Niestety tak właśnie działa system pay-as-you-go (PAYG), w którym Twoje składki 

trafiają do wspólnej puli i z której dostajesz tylko tyle, ile ZUS uzna za stosowne. A po 

Twojej śmierci Twoje pieniądze, które i tak nie są Twoje, pozostają w systemie. I dzi-

siaj ustawowa niemożność przeciwstawienia się smokowi bestii kreuje przymusowe 

przyzwolenie na ubóstwo na starość.

Instytucja, która istnieje z krótką przerwą od 1934 r., przeżyła niejedno, przeżyła nie-

jednych i jeszcze nikt nie określił jej kresu istnienia, mimo że w takiej postaci nie po-

winna istnieć. A najdziwniejsze jest to, że nie ma recept na uzdrowienie tej instytucji 

i nikt nie chce tego zrobić. Ale każdy chce nią zarządzać. A ponadto przy takim zało-

żeniu, że wpłacam dla innych, każdy chciałby wpłacać jak najmniej, bo przecież nie 

wpłaca dla siebie. To chyba jasne? I tu mamy dwie przyczyny, które powodują, że le-

piej być nie może.

No i teraz ten moment pobudki. Mimo że spałeś niespokojnie i spodziewałeś się na-

głego zerwania, to zderzenie z rzeczywistością, które nie powinno być niespodziewa-

e-Merytura - życie po ZUS-ie
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ne jest przerażające. Nagle uświadamiasz sobie, że ten kawałek papieru, który otrzy-

małeś od wszechwładnej instytucji jest ni mniej ni więcej tylko wyrokiem odłożonym 

w czasie. Za tych parę lat, które zostały do końca Twojej aktywności zawodowej, 

otrzymasz parę groszy na resztę życia.

Jeżeli traktujesz ten papierowy komunikat z ZUS-u jako przekaz z rzeczywistości rów-

noległej, to powinieneś zastanowić się, co jeszcze możesz zrobić nie tylko dla same-

go siebie, ale i dla swoich bliskich. Bo to jest wymiar i przejaw Twojej miłości do nich.

Być na emeryturze to po pierwsze mieć poczucie spełnienia. Po drugie patrzeć na ży-

cie z pozycji eksperta, a po trzecie mieć możliwość pomocy swoim bliskim. Każdy z nas 

może dopisać jeszcze „po czwarte, po piąte i tak dalej”. Dla niektórych „być na emerytu-

rze” może znaczyć jeszcze co innego np. „Teraz zrealizuję swoje marzenia”. „Teraz mam 

czas na podróże”, „Teraz mogę mieć czas na swoje hobby”. Tylko jak tu być ekspertem, 

skoro wszyscy wiedzą, że moje życie nie zwieńczyło się tak jak powinno, a wręcz grozi 

mi to, że pozostanę na garnuszku moich dzieci. A gdzie realizacja marzeń?

No to teraz czas na znalezienie odpowiedzi na pytanie: jeżeli ZUS to rzeczywistość 

równoległa, która toczy się obok nas i na którą nie mamy wpływu, a ona na niewie-

le nam się przyda, to jak sobie pomóc? Sobie i swojej rodzinie? A może tę e-Meryturę 

zamienić na i-Meryturę? „i” w sensie inicjatywy.

Inicjatywa to jest takie coś, co musi wyjść od Ciebie. A potem to trzeba ją tylko wziąć 

we własne ręce. Ciasteczko. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. W końcu to my zmusi-

liśmy giganty komputerowe, by produkowały, licząc się z nami. To pod naszym naci-

skiem gigant z Redmond obniżył ceny, to wreszcie inny gigant, z Cupertino, zobaczył 

w nas klienta muzycznego, któremu można sprzedawać muzykę na „sztuki”. Wystar-

czyło pokazać mniej szlachetną część pleców, odwracając się do konkurencji. Niekie-

dy sięgając po mniej etyczne rozwiązania. Taki ZUS to raczej pryszczyk. Konkurencja, 

działająca na zasadach kapitałowych, istnieje.

Jeżeli ZUS:

- nie chce lokować naszych oszczędności i pomnażać ich, 

- nie chce zapewnić naszym rodzinom dziedziczenia naszych składek, 

- nie potrafi zapewnić nam godziwego świadczenia,      

może zrobić to ktoś inny. 

e-Merytura - życie po ZUS-ie
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Nie trzeba daleko szukać, zapewniam – na rynku są dobre rozwiązania. To jest dobry 

czas na zbudowanie własnego kapitału, który nawet po Twoim „wylogowaniu się z sys-

temu” będzie Twój i zasili tych, których kochasz. To jest dobry czas na zagłosowanie na 

swoją przyszłość swoimi pieniędzmi. To jest czas pokazania obywatelskiego nieposłu-

szeństwa, w sposób przedsiębiorczy odwracając się od socjalistycznego molocha.

Jesteśmy społecznością, której nie powinno być łatwo narzucić rozwiązania urągają-

cego zdrowemu rozsądkowi tylko dlatego, że tak jest łatwiej. Rozwiązanie oferowane 

przez ZUS nie jest rozwiązaniem ani mądrym, ani sprawiedliwym, ani pewnym. Jak 

pokazały ostatnie tygodnie, można w nim grzebać w imię… no właśnie – w imię cze-

go? Bo chyba nie sprawiedliwości społecznej?

e-Merytura - życie po ZUS-ie

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/


https://itunes.apple.com/pl/artist/peter-grimsdale/id424224412?mt=11
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/search?submit=edit&term=insignis#ebook
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WW zasadzie stało się to przypadkiem. Przy okazji czyszczenia i update’owania sprzętu po-

stanowiłam pobawić się trochę iPadem. Instalowanie i wyrzucanie niepotrzebnych progra-

mów zajęło mi wystarczająco dużo czasu, żeby zauważyć, że było to wyjątkowo spokoj-

ne popołudnie. Bo na komputerze ciągle coś się dzieje. A jeśli nic się nie dzieje, to można 

się szybko postarać, żeby coś się działo, odwiedzając na przykład sieci społecznościowe. 

Oczywiście można to samo zrobić na iPadzie, ale… No właśnie. Żeby to zrobić, trzeba po-

rzucić to, co robimy w danym momencie i otworzyć nową aplikację. Na komputerze robimy 

to w sposób naturalny, otwierając kolejne okienko, których na desktopie zmieści się wiele. 

iPad zmusza do iście buddyjskiej jednozadaniowości. Robisz albo to, albo co innego. I taka 

postać rzeczy przynosi prawdziwą ulgę.

Odkąd pamiętam, wszystko kręciło się wokół dążenia do coraz większej wielozadaniowości. 

Im więcej programów możemy uruchomić w tym samym czasie, tym lepiej. Dwa, trzy? Tyle 

możemy obsługiwać bez zbytniej utraty koncentracji. Ale im bardziej się rozpraszamy, 
tym trudniej nam stosować się do zasad GTD. W końcu czujemy się osaczeni konieczno-

ścią kontrolowania wszystkich procesów i praca na komputerze, zamiast przynosić radość, 

staje się nieprzyjemną koniecznością. Trzymamy stado srok za ogon i trudno się zdecydo-

wać, którą zająć się najpierw. Zwłaszcza kiedy czeka na nas sporo różnorodnej pracy.

JEDNOZADANIOWOŚĆ 
WIELOZADANIOWA
Ostatnio wiele czasu spędzam z iPadem. MacBooka otwieram wyłącznie wtedy, 

kiedy muszę usiąść do poważnej pracy.

KINGA OCHENDOWSKA
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iPad zdecydowanie pomaga nam w skon-

centrowaniu się na tym, co akurat robi-

my. Przy odpowiednich ustawieniach nie 

docierają do nas rozpraszające powiado-

mienia i informacje, który mogłyby od-

ciągnąć nas od aktualnie wykonywanego 

zadania. I paradoksalnie jego jednozadaniowość pozwala nam osiągnąć zaawansowany po-

ziom personalnej wielozadaniowości. Możemy ukończyć więcej czynności w krótszym czasie 

i lepiej zaplanować swoją pracę. Właśnie dzięki temu, że wykonujemy naraz tylko jedno za-

danie, a tym samym koncentrujemy na nim swoją uwagę.

Dla przykładu – jeśli czytamy książkę i robimy w niej notatki, to mamy ją otwartą na pełnym 

ekranie. Nie kusi nas podejrzenie szybciutko, czym dzielą się akurat nasi znajomi w sieciach 

społecznościowych. Po prostu czytamy tak, jakby reszta programów wcale nie istniała.

Trochę gorzej jest z pisaniem, do którego w dalszym ciągu iPada nie polecam, przede 

wszystkim ze względu na brak odpowiednich programów prawidłowo obsługujących język 

polski. Ale z resztą czynności możemy sobie poradzić doskonale. Sprawdzanie poczty i odpi-

sywanie na iPadzie jest prawdziwą przyjemnością. Nie musimy w tym celu taszczyć ze sobą 

laptopa. Kiedy bierzemy iPada do ręki, zajmujemy się tylko mailami i odpisywaniem na nie, 

nie zaś przeglądaniem drugim okiem newsów i portali informacyjnych. Na iPadzie świetnie 

sprawuje się Mailbox, zwłaszcza od chwili, gdy udostępniono możliwość dodawania nie tyl-

ko kont iCloud, ale również Gmaila i Yahoo. Na początku zniechęciłam się do niego, czytając 

niepochlebne opinie, jednak teraz nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez niego. Inbox 

zero – to mówi wszystko za siebie.

Na początku, korzystając z iPada, miałam nieprzyjemną świadomość, że coś mi umyka. Że 

odcięcie internetowego szumu sprawi, że coś przeoczę albo o czymś zapomnę. Nic takiego 

się jednak nie stało. Oczywiście zdarzyło mi się kilka-

krotnie, że na maile odpowiadałam z opóźnieniem, bo 

skoncentrowałam się na robieniu czegoś zupełnie in-

nego. Ale muszę przyznać, że mojej pracy wyszło to 

tylko na dobre. Na tyle, że zastanawiałam się nawet, 

czy na czas pracy nie odłączać MacBooka od sieci. In-

ternetowej, oczywiście. Na szczęście przypomniałam 

sobie, że istnieje w Wordzie wyjątkowo piękny tryb 

Jednozadaniowość wielozadaniowa

 iPad zmusza do iście buddyjskiej 
jednozadaniowości.

Jego jednozadaniowość 
pozwala nam osiągnąć 
zaawansowany poziom 
personalnej wielozadaniowości.
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pełnoekranowy i zaczęłam go ponownie 

używać. Drewniane biurko przesłaniają-

ce cały ekran podziałało prawie tak samo 

dobrze jak używanie iPada.

Postanowiłam więc zastosować pro-

sty podział obowiązków pomiędzy mo-

imi sprzętami. MacBook został zaprzęgnięty do pracy i pracy tylko i wyłącznie. iPad przejął 

resztę obowiązków. Powiadomienia od większości aplikacji zostały wyłączone, ograniczy-

łam też liczbę zainstalowanych na nim aplikacji, zostawiając tylko te, których naprawdę uży-

wam. Resztę w razie potrzeby zawsze można ściągnąć z iClouda. Powiadomienia i komuni-

kację ze światem utrzymuje iPhone, który stał się centrum przesyłowym. I nagle okazało się, 

że wszystko stało się dużo prostsze. A jeśli ktoś będzie chciał się ze mną pilnie skontaktować, 

zawsze pozostaje iMessage i pewność, że jeśli jakaś wiadomość dotrze do mnie tą drogą, bę-

dzie warta poświęconego jej czasu.

Efektem ubocznym takiego postępowania okazało się to, że oglądanie biurka komputera 

stało się czynnością zbędną. A iPada wkładam do torebki i udaje się ze mną wszędzie tam, 

gdzie się wybieram. Nie wspominając już o tym, że waży niewiele i można na nim praco-

wać godzinami. Dodatkowy bonus z upraszczania setupu.

Paradoksalnie do tej pory większość czasu spędzałam na rozwijaniu mojego stanowiska pra-

cy. Teraz nieskrywaną przyjemność sprawia mi jego upraszczanie i dobieranie właściwych 

aplikacji. Jednej do każdego wykonywanego zadania. Nie tylko na iPadzie, ale również na 

starym, wysłużonym MacBooku. I jak tak dalej pójdzie, to będzie mi służył jeszcze długo, 

głównie jako maszyna do pisania.

Uprzątnięcie całego bałaganu to bardzo satysfakcjonująca czynność – porównywalna do 

otwierania nowiutkiego komputera, prosto z Apple Store. I to czynność, którą wszyscy mo-

żemy się cieszyć, nawet jeśli nie stać nas na nowy sprzęt. Sprawia, że stajemy się bardziej 

skoncentrowani i robimy to, co faktycznie mamy do zrobienia. A jeśli, podobnie jak ja, w wy-

niku przesiadki nie odwiedzicie sieci społecznościowych przez tydzień, to tylko lepiej dla 

Was. Świat się od tego nie zawali.

Serdecznie zachęcam Was do pobawienia się swoimi setupami i przyjrzenia się im krytycz-

nym okiem. Może się okazać, że stosując kilka prostych tricków, staniecie się wielozadaniowi. 

Przy wykorzystaniu jednozadaniowości, oczywiście.

Jednozadaniowość wielozadaniowa

Postanowiłam więc zastosować 
prosty podział obowiązków 
pomiędzy moimi sprzętami.
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Available for iPhone 4/4S/5 and iPad 2/3/4/mini

Zapraszamy do sklepu internetowego www.376west.com
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The ultimate in technology protection, designed for life
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NNiezbyt legalne – to nie do końca trafione określenie. Oglądanie materiałów zamieszczonych 

w tym serwisie nie było nielegalne, podobnie jak i funkcjonowanie samego serwisu. Problem 

w tym, że umieszczone w nim materiały wideo były jak najbardziej pirackie. Jednak wielu użyt-

kowników, mimo wszystko, decydowało się na korzystanie z Kinomaniaka. Co ciekawsze, by 

móc oglądać filmy bez irytujących limitów, trzeba było uiścić opłatę abonamentową. I użyt-

kownicy płacili. Na usta ciśnie się więc pytanie – skoro ludzie skłonni są płacić za oglądanie pi-

rackich kopii, często kiepskiej jakości, czemu nie ma więc serwisów, oferujących legalnie taką 

możliwość, w ramach niewielkiego abonamentu?

Sytuacja na rynku VOD zakrawa na kpinę. Istnienie Kinomaniaka i innych podobnych mu 

stron udowadnia, że istnieje nisza, którą można wykorzystać w celu promowania legalnych tre-

ści. Oferty istniejących VOD, takich jak TVN czy TVP są miałkie i oferują mało interesujących tre-

ści. Zamiast zatem ścigać serwisy oferujące kiepskiej jakości kopie, warto by było popracować 

nad zaoferowaniem użytkownikom alternatywy, chociażby takiej jak zachodni Netflix, gdzie 

za niewielką miesięczną opłatą użytkownik otrzymuje dostęp do całej bazy filmów. Wszystko 

okraszone fantastyczną obsługą i aplikacjami przystosowanymi do wszystkich urządzeń – od 

telefonów, przez komputery, na telewizorach kończąc.

Wystarczyło zadać pytanie na Facebooku: „Czego używacie zamiast Kinomaniaka”, by po chwi-

li uzyskać linki do kilkunastu serwisów. Zatem czy usunięcie jednego z nich rzeczywiście robi 

ŻEGNAJ, 
KINOMANIAKU!

Zdecydowanie wydarzeniem zeszłego miesiąca było zniknięcie serwisu Kinomaniak, 

pozwalającego na niezbyt legalne oglądanie filmów i seriali online.

KINGA OCHENDOWSKA
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różnicę, skoro kolejne wyrastają jak grzyby po deszczu? Z ciekawości zajrzałam do kilku z nich 

i muszę przyznać, że zawierają imponującą bazę filmów, nie wyłączając z tego zupełnych no-

wości i seriali. Przy czym większość tych nowości oferowana jest w oszałamiającej jako-
ści nagrania z kamery, umieszczonej gdzieś w zakamarku sali kinowej. Linki prowadzą do 

znanych hostów, takich jak putlocker czy videoslasher. Mimo wszystko, jak już wspomniałam, 

ludzie nadal płacą za możliwość oglądania tych materiałów online. Pytanie zatem brzmi: Gdy-

by zaoferować tej idącej w setki tysięcy rzeszy użytkowników możliwość korzystania z legalne-

go serwisu oferującego te same treści w ramach niewielkiego abonamentu, czy nie przynio-

słoby to korzyści zarówno tym pierwszym, jak i twórcom treści wideo? Czy nikt się jeszcze nie 

nauczył, że najlepszą formą walki z piractwem jest zaproponowanie rozsądnej alternatywy?

Walka z piractwem na rynku muzycznym jasno pokazała, że bieganie za pirackimi serwi-
sami i zamykanie ich z wielkim hukiem niczemu nie służy, bo na ich miejsce, jak grzyby 
po deszczu, wyrastają kolejne. Po zamknięciu Kinomaniaka na wielu forach pojawiły się lin-

ki do bliźniaczych (czasem wręcz wizualnie identycznych) serwisów. Kinoman, Filmmex, eKi-

no, Zalukaj czy PlayTube wzbogaciły się o nowych użytkowników. Czy zmieniło to coś na ryn-

ku? Nie sądzę. Co więcej, uważam, że takich serwisów na fali popularności Kinomaniaka pojawi 

się jeszcze więcej. I ludzie nadal będą płacić piratom za oglądanie kiepskiej jakości filmów. Za-

miast zapłacić twórcom rzeczonego materiału. Prawdziwa paranoja. Kto więc odpowiedzialny 

jest za okradanie twórców?

Na trudne pytania nie ma łatwych odpowiedzi. Zawsze jednak warto próbować konstruktywnych 

rozwiązań problemu, zamiast koncentrować się na tych destrukcyjnych. A konstruktywnym rozwią-

zaniem problemu piractwa jest podsuwanie użytkownikom legalnych alternatyw. I nie jest tu roz-

wiązaniem stworzenie serwisu z astronomicznymi cenami i okrzyknięcie sprawy przegraną, bo nikt 

nie chce z niego korzystać. Im bardziej serwisy takie pochylają się w stronę oczekiwań użytkow-

ników, tym lepiej dla całego przemysłu filmowego. I wcale nie trzeba tu ponownego odkrywania 

Ameryki! Starsze pozycje mogą być dostępne online 
w abonamentowych serwisach, nowsze podobnie jak 
DVD możemy kupować na przykład w iTunes. Na naj-

nowsze pójdziemy do kina, bo to zdecydowanie większa 

przyjemność niż oglądanie ich online, zza ramienia oso-

by nagrywające film na seansie. Ale nie odczuwamy głodu, 

bo to głód treści sprawia, że użytkownicy sięgają po niele-

galne serwisy. Gdy wszystko jest dostępne na wyciągnięcie 

ręki, nikt nie napycha torby na zapas. A rynek się kręci.

Żegnaj, Kinomaniaku!

Warto dodać też, że serwis 
VOD musi rozumieć potrzeby 
i oczekiwania użytkowników, 
żeby mógł ich „wygrać” ze 
szponów piratów.
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Warto dodać też, że serwis VOD musi rozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników, 
żeby mógł ich „wygrać” ze szponów piratów. W serwisach podobnych do Kinomaniaka nie 

można oglądać filmów na ekranach urządzeń mobilnych. A jeśli już, trzeba użyć przeglądarki 

w stylu Puffina, co powoduje opóźnienia transferu, obniża jakość i sprawia, że oglądanie filmu, 

zamiast przyjemności, staje się nerwowym i nieprzyjemnym zajęciem.

W odróżnieniu od tego zachodnie serwisy abonamentowe posiadają dopracowane apli-
kacje, pozwalające użytkownikom cieszyć się możliwościami posiadanych przez ich 
gadżetów. Możemy puścić dziecku bajkę na iPadzie, w intuicyjnym programie z komforto-

wą obsługą. To, w odróżnieniu od katorgi w pirackich serwisach, jest prawdziwą przyjemno-

ścią. I mamy przy tym wrażenie, że wiemy, za co płacimy. A jedną z rzeczy, którą użytkownik 

lubi najbardziej, jest świadomość, że dobrze wydał pieniądze i jest zadowolony. Taki użytkow-

nik będzie do serwisu powracał i nie odciągną go od niego kiepskiej jakości kopie, oferowane 

przez piratów. Można? Można! Jeśli jednak oferta nie będzie zadowalająca, użytkownik uciek-

nie tam, gdzie jest mu lepiej. Świetnym przykładem tego jest oferta czytania bez limitu, ofe-

rowana przez jedną z platform e-bookowych. W ciągu całego okresu, w którym opłacałam 

abonament, nie przeczytałam w nim… ani jednej książki, bo w ofercie nie było nic, co zaspo-

kajałoby moje czytelnicze gusta. Z drugiej strony – intensywnie korzystam z oferty Amazo-

na i kilku polskich księgarni, więc zdecydowanie nie był to brak potrzeby czytania, ale kiepsko 

przygotowana oferta. Bo nie wystarczy mieć tylko aplikację lub tylko treść. Trzeba oba ele-

menty połączyć w harmonijną, atrakcyjną dla użytkownika całość. Mając tylko jeden element, 

nie wygra się rynku.

Muzykę kupuję w iTunes i nie chciałoby mi się szukać jej za darmo w pirackich serwisach. 

Ceny są na tyle przystępne, że oszczędność nie jest warta wspomnianego wysiłku. Starsze filmy 

oglądam w Netfliksie, nowsze wypożyczam z iTunes. Telewizji nie oglądam, więc bardzo rzadko 

odwiedzam player BBC, ostatni raz w Sylwestra tego roku, żeby obejrzeć fajerwerki w Londynie. 

Poza tym mają dokładny zegarek i zawsze wiadomo, kiedy trzeba otworzyć szampana.

Życzyłabym sobie, żeby dostarczyciele treści w końcu zrozumieli, że walka z piractwem 
nie polega na waleniu młotkiem w wychylające się głowy. Zdecydowanie polega zaś na 

edukacji. Edukacji odbiorców, nie piratów. Na pozwalaniu użytkownikowi na dokonanie wybo-

ru. Producenci programów zrozumieli to już dawno, dlatego ceny oprogramowania są relatyw-

nie dużo niższe niż jeszcze kilka lat temu. Rynek muzyczny uczy się w postępie kwadratowym. 

Rynek wideo ma jeszcze sporo do nadrobienia, ale nie traćmy nadziei, bo podobno Netflix za-

mierza wejść do Polski. Byle z sensowną ofertą, a nie taką jak zawsze. Oby.

Żegnaj, Kinomaniaku!



http://productivemag.com
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O

SMARTFONY NIE SĄ 
MOBILNE
Wszyscy wokoło tylko mobile i mobile. 

Mobile Generation, jestem.mobi itp. Wszyscy 

mobilni, bo mają smartfony w kieszeni.

NORBERT CAŁA

Ostatnio kawałek mojego życia zawodowe-

go zmienił się na tyle, że naprawdę muszę być 

mobile. Jestem pół tygodnia w ruchu, w pocią-

gach, samochodach, samolotach, kawiarniach, 

restauracjach. Ciągle myślę tylko o jednym 

– jak naładować swojego iPhone’a – jeśli macie 

ochotę na hejt, to nie radzę – topowe ciastecz-

kowe potwory mają podobnie. iPhone w ta-

kich „mobilnych” dniach to moje podstawowe 

narzędzie pracy, zapełnia mi łączność głoso-

wą i internetową. To na nim odpisuję na ma-

ile, notuję na szybko, robię zdjęcia i milion in-

nych spraw, ciągle mając z tyłu głowy – czy jest 

naładowany?! Czy zewnętrzna bateria jest nała-

dowana? Paranoja, można powiedzieć. Ale je-

śli iPhone mi padnie, przestanę mieć możliwość 

wykonywania pracy i kontakt z rodziną. Obie 

rzeczy równie złe.
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Na szczęście swoją pracę wykonuję 

w cywilizowanym świecie, gniazdka 

są w restauracjach, kawiarniach, po-

ciągach. Zawsze gdzieś można usiąść 

na chwilę i się podładować. Tyle że 

co to za mobilność, skoro ciągle mu-

szę szukać kabelka? Jak bardzo był-

bym mobilny, gdybym z plecakiem 

i iPhone’em czy innym smartfonem, 

wybrał się na tydzień w góry? Był-

bym tak mobilny jak moje nogi, już od pierwszej doby. W miejscach ze słabym 

zasięgiem mój supernowoczesny telefon padłby szybciej niż ja na stromym 

podejściu.

Wiecie co? Dużo bardziej mobilna była moja Nokia 6310, którą miałem 10 lat 

temu. Pamiętam jak dziś, pozwalała mi na prawie tydzień normalnego użytko-

wania. Miała Bluetooth, transmisję danych (modem), a pocztę chyba mogłem 

sprawdzić jakoś przez WAP. Byłem wtedy mobilny, naprawdę mobilny, bo nie 

musiałem ciągle szukać kabelka. Obawiam się, że dużo czasu musi minąć, że-

bym znów mógł się tak poczuć.

P.S. Może właśnie dlatego nowa Nokia 6310 potrafi kosztować więcej niż smart-

fon z wyższej półki.

Ciągle myślę tylko o jednym – 
jak naładować swojego iPhone’a 
– jeśli macie ochotę na hejt, to 
nie radzę. Topowe ciasteczkowe 
potwory mają podobnie.

Smartfony nie są mobilne

http://sare.pl


Pełna bezprzewodowość z każdym urządzeniem 
z modułem Bluetooth: smartfony i tablety, iPhone, iPad, Samsung, 
komputery PC.

Potężny dźwięk gdziekolwiek jesteś: Obudowa zaprojektowana  
tak by uwolnić całą moc najnowocześniejszych wzmacniaczy.

Najwyższej jakości dźwięk: Zaawansowane technologie audio 
wsparte precyzyjnymi przetwornikami w układzie dwudrożnym

Głęboki, bogaty bas: Zastrzeżona konstrukcja.

Bardzo niska waga, jedynie 0,84kg: Ultra przenośna konstrukcja.

Długi czas działania: Wbudowany akumulator umożliwia do 
10 godzin ciągłego odtwarzania muzyki.

Bezprzewodowy zestaw głośnomówiący: Wbudowany mikrofon 
umożliwiający rozmowy konferencyjne.

Nowa definicja pojęcia 
BoomBox!

Ultra przenośny, 
bezprzewodowy głośnik 
z technologią Bluetooth

KUP TERAZ
399.00

dostępne w sklepie internetowym 
www.376west.com

http://www.376west.com/pl/glosniki-bezprzewodowe/196-oontz-820103624596.html
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I

INTERNET (JUŻ) ZAPOMINA. 
SNAPCHAT TO DOPIERO POCZĄTEK?

ŁUKASZ MIROCHA

„Internet nie zapomina. Informacje zapisane w formie cyfrowej nie ulegają degra-

dacji, można je dowolnie przetwarzać i powielać”. Podobne zdania podnoszone są 

zwykle przy okazji kolejnych skandali związanych z wyciekiem wrażliwych danych 

osobowych, inwigilacją ze strony agend rządowych czy korporacji.

Każde nasze kliknięcie zostaje zapisane w komercyjnych i rządowych bazach da-

nych. Dzięki analizie tego typu zbiorów big data, można dowiedzieć się wiele 

na temat pojedynczego użytkownika i także na poziomie makro – całych społe-

czeństw. O konsekwencjach takiego stanu rzeczy piszą m.in. autorzy książki „Poże-

racze danych”.

Pokolenia 20+ przyzwyczaiły się do takiego stanu rzeczy. Choć ich przedstawiciele 

pamiętają jeszcze czasy „wolnego internetu”, który nie był zdominowany przez kil-

ku gigantów branży ICT, dosyć szybko dostosowali się oni do współczesnych mo-

deli komunikacyjnych opartych na komercyjnych portalach społecznościowych.

Potęga Facebooka zbudowana jest m.in. na tym, że „internet nie zapomina” – po-

zwala to gromadzić terabajty danych na temat każdego użytkownika i jego siecio-

wych znajomych, które można następnie wykorzystywać w celach komercyjnych. 

Wielu z nas ulega ekshibicjonizmowi sieciowemu – publikujemy zdjęcia, melduje-

my się w różnych miejscach, instalujemy aplikacje, które wymagają udostępnienia 

Coraz częściej na rynku pojawiają się usługi, które zrywają z ugruntowanymi modelami 

komunikacji sieciowej, opartymi na otwartej wymianie treści i trwałych profilach o niskim 

stopniu prywatności.
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danych, łączymy ze sobą wiele usług przy 

pomocy jednego konta itd. Niewiele uwa-

gi poświęcamy na świadome zarządzanie 

swoją cyfrową tożsamością.

Najmłodsze pokolenie wydaje się odrzu-

cać komunikację internetową opartą na 

usługach o ugruntowanej pozycji rynko-

wej. Facebook notuje spadek użytkow-

ników w przedziale wiekowym 13-18. Nastolatkowie częściej wybierają te miejsca 

w sieci, które pozwalają im zachowywać większą anonimowość i gdzie nie znajdą… 

swoich rodziców. Coraz większą popularność zyskują alternatywne portale, któ-

re rządzą się zupełnie inną logiką niż np. Facebook – Pinterest, Tumblr, Instagram 

– pozwalają one na zachowanie większego stopnia prywatności przy jednocze-

snym stawianiu na wymianę treści wizualnych. 

Przełomową usługą, która wyłamuje się z paradygmatu „internet nie zapomina” 

jest Snapchat. Usługa może stanowić zapowiedź gruntownych zmian modeli ko-

munikacji internetowej. Ze Snapchata korzystają głównie użytkownicy w wieku 13-

23, którzy wysyłają codziennie 400 milionów wiadomości. Aplikacja posiada wersję 

na iOS i Androida – umożliwia ona przesyłanie zdjęć między użytkownikami, jednak 

to nadawca ustala czas (w sekundach), w jakim odbiorca lub odbiorcy mogą oglą-

dać obraz, po upływie tego czasu – zdjęcie zostaje trwale usunięte. Tradycyjny mo-

del komunikacyjny, który opiera się na udostępnieniu, podawaniu dalej treści nie 

ma tutaj miejsca. Z drugiej strony pojawia się coraz więcej przypadków udostęp-

niania zrzutów ekranu Snapchata w tradycyjnych mediach społecznościowych. Sy-

tuacja jest więc rozwojowa. Być może historia komunikacji internetowej zatoczyła 

koło – powracamy do małych, zamkniętych wspólnot, które wymieniają się istotny-

mi dla siebie informacjami. 

Trudno przewidzieć, czy Snapchat faktycznie stanie się motorem napędowym 

zmian w usługach komunikacji sieciowej, jestem jednak przekonany, że warto śle-

dzić rozwój podobnych usług – przynajmniej będziemy mieli wtedy pojęcie, co 

i gdzie robią nasze dzieci i wnuki.

Tradycyjny model komunikacyjny, 
który opiera się na zapisywaniu 
i udostępnieniu czy podawaniu 
dalej treści, nie ma tutaj miejsca.

Internet (już) zapomina. Snapchat to dopiero początek?



www.iphotobook.plwww.iphotobook.pl

Fotoksiążka to wydrukowany i oprawiony album z twoimi zdjęciami.

Fotoksiążka będzie gotowa w ciągu kilku dni. Możesz odebrać ją osobiście
lub wyślemy ją do Ciebie kurierem.

Gotowy projekt zostaje automatycznie wysłany przez internet do drukarni.
Możesz stworzyć niepowtarzalną historię, dodawać tła i komentarze. 

Zaskocz ich prezentem! Poleca!Poleca!Zaskocz ich prezentem!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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T

NAJAZD TROLLI 
PATENTOWYCH

GRACJAN PIETRAS (WSPÓŁPRACA MACIEJ RZEPKA)

Termin „troll patentowy” powstał w USA w latach 90. XX w.  Za jego pomysłodaw-

cę uchodzi Peter Detkin, jeden z ówczesnych szefów działu prawnego Intela (cieka-

wostką jest, że ten sam Peter Detkin współtworzył w późniejszym okresie firmę In-

tellectual Ventures uznawaną za trolla patentowego).  

Trollami patentowymi nazywa się osoby lub firmy, których działalność polega na 

podnoszeniu roszczeń patentowych w celu uzyskania wynagrodzenia od domnie-

manych naruszycieli.  Trolle co do zasady nie wytwarzają produktów, ani nie dostar-

czają usług w oparciu o posiadane przez siebie patenty.  Ich aktywność koncentruje 

się na działaniach prawnych, których celem jest uzyskanie opłat licencyjnych w dro-

dze wyroku sądowego lub ugody. 

Jak wiadomo patent jest prawem ochronnym zapewniającym jego posiadaczowi 

monopol na wykorzystanie określonego nowatorskiego pomysłu nadającego się 

do stosowania w produkcji.  Cechą charakterystyczną trolli patentowych jest uzy-

skiwanie lub nabywanie istniejących patentów bez zamiaru wykorzystania ich w ja-

kiejkolwiek działalności produkcyjnej.  Trolle często wyszukują opatentowane roz-

wiązania niszowych lub upadających firm pod kątem podobieństwa do rozwiązań 

wykorzystywanych w masowej produkcji przez rynkowych gigantów.  Właśnie po-

dobieństwo pomiędzy tymi rozwiązaniami jest kluczem do sukcesu trolla.  Powołu-

Apple jest ulubieńcem patentowych trolli.  W okresie od 2009 roku do połowy roku firma 

została zaatakowana w 171 pozwach patentowych.  Ten wynik dał Apple pierwsze miejsce 

w rankingu ofiar.  
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jąc się na to podobieństwo troll podnosi, iż jego patent został naruszony i domaga 

się zapłaty opłat licencyjnej oraz odszkodowania.

Przykładowo w 2010 roku Apple zostało pozwane przez firmę NetAirus Technolo-

gies LLC, której właścicielem jest wynalazca o nazwisku Richard L. Ditzik.  Pan Dit-

zik twierdził w sporze, iż jest “wynalazcą smartfona” wskazując, iż skutecznie opa-

tentował na rzecz swojej firmy pomysł na urządzenie, łączące funkcje komputera 

z funkcjami bezprzewodowej komunikacji z wykorzystaniem Wi-Fi oraz sieci ko-

mórkowych.  Apple broniło się w tej sprawie twierdzeniem, że opatentowane roz-

wiązanie NetAirus Technologies jest zaledwie opisem wynalazku opartego na 

cudzych pomysłach, i które Pan Ditzik następczo modyfikował w taki sposób wy-

kazywało cechy smartfona, o których dowiadywał się on z magazynów.  W tym 

przypadku NetAirus Technologies przegrało batalię, ale zwycięstwo nie przyszło 

Apple z łatwością, albowiem jej właścicielowi udało się uzyskać sympatię i przy-

chylność niektórych przysięgłych. 

Trolle patentowi zazwyczaj opierają swoje roszczenia na patentach, których waż-

ność jest wątpliwa.   Według Amerykańskiej Electronic Frontier Foundation roz-

strzygnięcia sądowe są dla niech niekorzystne w ponad 75% przypadków.  Nale-

ży jednak podkreślić, iż wiele spraw kończy się ugodą, na podstawie której trollom 

udaje się uzyskać zapłatę w zamian za cofnięcie pozwu.  Płacący chcą w ten sposób 

wyeliminować ryzyko przegrania sporu i uniknąć bardzo wysokich w takich spra-

wach kosztów sądowych.

Działalność trolli patentowych jest szczególnie intensywna w USA i rozciąga się na 

wiele sektorów rynku w tym oprócz sektora sprzętu i oprogramowania kompute-

rowego, także np. e-commerce, usługi finansowe, sektor samochodowy, sektor me-

dyczny.  Zapoczątkowały ją decyzje amerykańskiego Urzędu Patentowego, który 

od połowy lat 90. zaczął przyznawać patenty na oprogramowanie.  Obecnie w USA 

przyznawanych jest ponad 50.000 takich patentów rocznie, a zatem więcej niż 100 

dziennie.  Średnio jeden wniosek patentowy badany jest jedynie 18 godzin.  Skutko-

wało to powstaniem ogromnej liczby patentów obejmujących częstokroć nieprecy-

zyjnie opisane lub zbyt szerokie rozwiązania, co ułatwia trollom wysuwanie roszczeń.

Działalność trolli patentowych przynosi straty amerykańskiej gospodarce.  Ocenia 

się, że około 62% procesów na tle naruszeń patentów jest wywoływanych przez trol-

Najazd trolli patentowych
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le patentowe.  W roku 2012 ponad 100.000 podmiotów grożono wytoczeniem takiego 

procesu.  Same tylko podmioty z sektora sprzętu i oprogramowania komputerowego 

wydały w związku z atakami trolli 6,7 mld USD w 2005 roku, 12,6 mld USD w 2008 i aż 

29,2 mld USD w 2011.  Na celowniku trolli patentowych są najczęściej wielkie koncerny, 

choć zagrożenie to nie omija również małych i średnich przedsiębiorców.  W czołów-

ce najczęściej atakowanych przedsiębiorstw są, oprócz Apple (171 sporów pomiędzy 

2009 a połową 2013 roku), także Hewlett Packard (137), Samsung (133), AT&T (127), Dell 

(122), Sony (110), HTC (106), Verizon (105), LG (104) oraz Google (103).

W Europie zjawisko trollingu patentowego ma charakter marginalny.  Wynika to 

z generalnie niższych kosztów prowadzenia sporów oraz z tego, iż podlegają one co 

do zasady  zwrotowi przez stronę przegrywającą.  Duże znaczenie ma również ko-

nieczność uzyskiwania patentu osobno w każdym kraju, co czyni działalność trol-

li mniej opłacalną.  Tę korzystną sytuację może zmienić wprowadzenie Jednolite-

go Patentu Europejskiego, co już na etapie prac projektowych zostało dostrzeżone 

m.in. przez Apple, Samsunga, Google i Microsoft oraz inne wielkie koncerny, które 

wystosowały wspólny list do Parlamentu Europejskiego i Komisji.

Ostatnio nad głowy trolli patentowych nadciągają jednak czarne chmury.  Ich dzia-

łalność negatywnie ocenił prezydent Obama, zaś w maju 2013 roku wniesione zosta-

ły przez stanowych prokuratorów generalnych przeciwko trollom pierwsze pozwy 

oparte o prawo ochrony konkurencji.  W grudniu 2013 roku Izba Reprezentantów 

Kongresu USA uchwaliła ustawę Innovation Act, która jest obecnie przedmiotem 

prac Senatu USA.  Przewiduje ona szereg zmian mających utrudnić działanie trolli, 

w tym np. wprowadzenie wymogu większej szczegółowości dla pozwów o narusze-

nie praw z patentu oraz obowiązku pokrycia kosztów drugiej strony przez przegry-

wającego powoda.  

Zatem przyszłość trolla patentowego nie rysuje obecnie w zbyt różowych barwach.  

Są pewne szanse na to, że stanie się on w niedługim czasie gatunkiem zagrożonym 

wyginięciem.  

Autor jest adwokatem i wspólnikiem
w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

Najazd trolli patentowych

http://www.djp.pl


NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA
MOBILNE
I SMART TV
DLA BIZNESU

NASZYCH KLIENTÓW TRAKTUJEMY 
JAK PARTNERÓW, PONIEWAŻ ROZUMIEMY, 
ŻE ICH SUKCES JEST NASZYM SUKCESEM.

INFORIT.PL

http://www.inforit.pl
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J
PRZYJDZIE GOOGLE 
I NAS ZJE

PAWEŁ LUTY

Jeśli istnieje obecnie jakaś firma, która może stać się Skynetem lub jakąkolwiek 

inną megakorporacją niecnie i złowieszczo rządzącą światem to jest to właśnie 

Google. Nie wiem, czy kiedy ponad 15 lat temu Larry Page i Sergey Brin zakłada-

li swój biznes, to myśleli o tym, że za półtorej dekady będą mogli lekką rękę wy-

dać 3,2 mld dolarów na przejęcie startupu, który ma swoim portfolio raptem dwa 

produkty. I ponad 100 byłych pracowników Apple, ale o tym później. Nie wiem 

też, czy Page i Brin planowali sobie, że zostaną właścicielami firmy, która za pie-

niądze pozyskane z grantów od amerykańskiego wojska konstruuje człekokształt-

ne roboty, które wydają się niezniszczalne. Mam też spore wątpliwości, czy obu 

panom zaświtała myśl, że będą inwestować w firmy zajmujące się opracowaniem 

technologii wydobywania surowców z asteroid lub będą pracować nad szkłami 

kontaktowymi dla diabetyków badającym poziom insuliny… we łzach. Nie wiem, 

czy plany globalnej dominacji zrodziły się w głowach Page’a i Brina zanim uru-

chomili swoją wyszukiwarkę czy może apetyt rósł w trakcie jedzenia. Ale nie jest 

to najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wszelkie znaki na niebie i ziemi zda-

ją się wręcz krzyczeć, że przyszłość należy do Google. Teraźniejszość zresztą też. 

Już dziś Google jako reklamobiorca bije na głowę całą amerykańską prasę razem 

wziętą. Ponadto nie mówimy o tym, że chcemy coś „wybingować” albo „wyyan-

deksować”, tylko z zapałem to coś googlujemy. I tak dalej, i tak dalej.

Google ma potencjał i narzędzia do przejęcia władzy nad światem. O robotach 

już wspomniałem. Dodajmy do tego inteligentne termostaty stworzone przez ar-

Nest, Boston Dynamics, Waze, Motorola – to tylko cztery z ponad 130 firm, które Google kupiło 

od 2001 roku. Po co? Cel jest bardzo klarowny: absolutna globalna dominacja.
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mię byłych pracowników Apple, dużego producenta telefonów komórkowych 

i smartfonów, jeden z najciekawszych społecznościowych systemów geoloka-

lizacyjnych, całą gamę Google Apps, wcale-nie-takie-miasto-duchów Google+, 

mobilny system operacyjny oraz, rzecz oczywista, najlepszą na świecie wyszuki-

warkę i już wiemy wszystko o wszystkich, monitorujemy ich zachowania, wiemy 

z kim i o czym rozmawiają przez telefon oraz mamy kontrolę nad temperaturą 

panującą w ich mieszkaniach. Dodajmy do tego szczyptę takich tradycyjnych na-

rzędzi jak szantaż lub zastraszenie i już mamy gotowy przepis na globalną domi-

nację. Co zabawne, większość informacji potrzebnych to zdobycia i utrzymania 

tejże dominacji dobrowolnie dostarczają sami poddani. Czegóż chcieć więcej?

Wizja przyszłości, w której każdy z nas ma służbowego smartfona-kontrolera 

z Androidem, jeździ do pracy, korzystając z Waze lub Google Maps, ewentualnie 

jest zawożony samojezdnym samochodem, korzysta wyłącznie z Google+, oglą-

da telewizję tylko poprzez YouTube, a w pracy jest pilnowany przez humano-

idalnego robota-zabójcę wcale nie jest taka nieprawdopodobna.

Choć na tym obrazku są pewne rysy. W Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza 

w San Francisco, słynne autobusy Google rozwożące pracowników firmy do za-

kładów pracy są atakowane przez grupki niezadowolone z tego, że branża tech-

nologiczna jest nową arystokracją i przez to koszty życia ludności mieszkają-

cej tam, gdzie swoje biura ma gigant Page’a i Brina cały czas rosną, a praca poza 

Google jakoś nie chce stawać się lepiej płatna. Pomimo tego, że spece od wize-

runku z Mountain View robią wszystko, co w ich mocy, żeby pokazywać jakaż to 

ich firma nie jest dla świata zbawienna, ileż to dobrego robi, co trzeba przyznać 

w znaczącej mierze jest prawdą, zaczęły się jednak pojawiać artykuły o wielo-

mówiących myślach przewodnich typu „czy nie możemy już po prostu przy-

znać, że Google to imperium zła?”. „Google nie dba o ciebie. Obchodzą ich two-

je dane. Zachowuj się odpowiednio” – konkluduje w artykule na łamach „Fast 

Company” Joshua Rivera. Ludzie zaczynają się buntować, rezygnować z róż-

nych usług Google i przesiadać na inne, gorsze wyszukiwarki. Powstają „blackpho-

ne’y”, wytaczane są procesy, komisje i rządy biorą pod lupę politykę prywatno-

ści usług giganta z Mountain View oraz jego podatki.

Nadal jednak Google w każdej chwili może przyjść i nas zjeść. Bo po prostu ma 

takie możliwości i prawdopodobnie w tej chwili już nic z tym nie zrobimy.

Przyjdzie Google i nas zje



http://kaywa.me/wzJB0
http://kaywa.me/wzJB0
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Ten MacBook jest już chyba ostatnim komputerem, jaki kupiłem
Jak pisałem w poprzednich felietonach, iPady i iPhone’y wymieniam co roku, ale komputery nie. 

Mój Mac Mini miał 2,5 roku, kiedy został wymieniony na tego nowego MacBooka i nie dlatego, że 

był za słaby lub za stary lub za cokolwiek (procesor i5, 8 GB RAM, dysk fusion…) – po prostu za-

Jak pisałem w poprzednich felietonach, na gwiazdkę zrobiłem sobie fajny prezent i kupiłem 

MacBooka Pro 13" z wyświetlaczem Retina. Tym samym wymieniłem mojego Maca mini, 

którego wystawiłem na sprzedaż. Mój nowy MacBook jest głównym komputerem domowo-

biurowym i używam go wtedy, gdy faktycznie coś trzeba zrobić na „dużym komputerze”. Jest 

ciągle włączony, więc też w razie czego mogę się do niego podłączyć z iPada przez LogMeIn.

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

TO JUŻ CHYBA MÓJ 
OSTATNI KOMPUTER…
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uważyłem, że jednak jako komputer stacjonarny w domu lepiej sprawdzi się laptop, bo czasa-

mi muszę go wziąć do innego pomieszczenia, aby na nim popracować i z Makiem Mini tego zro-

bić nie mogę.

Oczywiście, przy okazji, nowy Macbook Pro ma już port Thunderbolt 2 i wyświetlacz Retina, więc 

same nowinki na kolejne wiele lat. Jeśli w przyszłości będę chciał wymienić mój Thunderbolt Di-

splay na monitor 4K, to będę mógł.

Zatem jeśli mój „minias” przeżył u mnie 2,5 roku, szacuję, że ten nowy laptop będzie mi służył 

jako komputer stacjonarny przez kolejne 4-5 lat, jeśli nie dłużej.

iPady mają dopiero 4 lata, a kto wie, jakie będą za kolejne 4?
I to właśnie jest ciekawe. Kto wie, jak będą wyglądały iPady i iPhone’y za kolejne 4-5 lat? Już te-

raz pracuję głównie na iPadzie i chętnie wymieniam go co roku, bo co roku jest znacznie szybszy, 

lżejszy i po prostu lepszy, co wpływa na moją produktywność i chęć pracy.

Już teraz przestawiłem się tak bardzo na iPada, że jak czasami zdarza mi się robić coś na Macu, to 

robię tam tylko tę jedną rzecz, którą muszę robić na „dużym komputerze” i potem od razu wra-

cam do iPada, bo tutaj na nim mam moje codzienne czynności dużo lepiej opanowane i aplikacje 

idealnie dostosowane do mojej pracy. Po prostu wygodniej codziennie pracuje mi się już na iPa-

dzie, a nie na Macu.

Co więcej, iPad lub iPhone są zawsze ze mną. Rano dzień zaczynam na iPadzie, kończę go na iPa-

dzie i przez cały dzień chodzę właśnie z iPadem, bo jest lekki, poręczny i idealnie skonfigurowany 

pode mnie.

Ostatnio na blogu iMagazine o tym samym pisał nasz Redaktor Naczelny. Dominik też zauważył, 

że to iPad stał się centrum jego działania i że jego kilkuletni komputer jest ciągle wystarczająco 

mocny do tego, do czego musi być wykorzystany, natomiast iPad się zmienia co roku.

Komputery mają dużą moc od dawna
Ten Mac Mini, którego zastąpiłem, był ciągle mocnym komputerem. Mój nowy MacBook Pro jest 

jeszcze mocniejszy i tej mocy starczy mi na wiele lat do przodu. Co ciekawe, według benchmar-

ków nowy procesor A7 w moim iPadzie jest tak samo mocny jak MacBook Air 11 cali z 2010 roku. 

Więc bardzo możliwe, że za 4-5 lat mój iPad będzie miał więcej mocy niż mój obecny laptop i je-

To już chyba mój ostatni komputer…
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dyna różnica między nimi będzie taka, że tutaj będzie iOS, a tam będzie Mac OSX. Chociaż kto tak 

naprawdę wie, jakie wtedy między tymi systemami będą faktycznie różnice…

Komputer jest dużą inwestycją, a iPad nie…
Nowy MacBook Pro na full wypasie to prawie 10 tysięcy złotych. Nowy iPad, to w zależności od 

modelu, wydatek 2-3 tysięcy. Co więcej, wymieniając iPada co roku, można starego sprzedać cią-

gle za całkiem niezłe pieniądze, więc koszt „upgrade’u” sprowadza się do około 1 tysiąca. I przez 

ten cały rok intensywnej pracy ten tysiąc złotych spokojnie mi się amortyzuje i zwraca się z na-

wiązką. Mam nadzieję, że po tylu latach mój MacBook Pro też mi się zwróci!

Przyszłość będzie ciekawa
To dla mnie ciągle niesamowite, że produkty, które pojawiły się w sprzedaży tak niedawno (iPad 

4 lata temu, iPhone 7 lat temu) tak zmieniły sposób mojej pracy i odwróciły cały komputero-

wy świat do góry nogami. Ciągle nie mogę w to uwierzyć. Tak jednak się stało. Jak pisałem w po-

przednich felietonach, noszę przy sobie dwa komputery – iPhone i iPad – i to właśnie te maszy-

ny są podstawą mojej codziennej pracy. Mój nowy, wypasiony, błyszczący MacBook Pro jest tylko 

dodatkową jednostką komputerową, leżącą w moim biurze domowym i chociaż jest niesamowi-

cie nowoczesny i kosztował bardzo dużo pieniędzy, jest pewnie ostatnim komputerem, jaki kie-

dykolwiek kupiłem!

To już chyba mój ostatni komputer…
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Stało się, zima nas dopadła, mroźne temperatury zaskoczyły i odbieranie telefonu na 

zewnątrz już nie jest tak przyjemne jak wcześniej. Jednak pomóc nam mogą rękawiczki do 

ekranu dotykowego. Na przykład te od firmy Mujjo.

JAN URBANOWICZ

MUJJO LEATHER CROCHET 
TOUCHSCREEN GLOVES
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Przed czasami iPhone’a i innych smartfonów z ekranami dotykowymi odebranie telefonu 

w mroźny zimowy dzień nie stanowiło większego problemu. Wszak klawisz wcisnąć moż-

na w każdej rękawiczce, problem pojawiał się tylko w przypadku małych klawiatur, których 

łatwość w obsłudze miało jedynie dziecko. Z ekranami dotykowymi jest taki kłopot, że 

większość zwykłych rękawiczek z nimi nie współpracuje. Musimy więc radzić sobie zazwy-

czaj na dwa sposoby, by odebrać połączenie czy napisać wiadomość: zdjąć rękawiczkę, co 

na mrozie nie należy do czynności najprzyjemniejszych, albo użyć nosa. Na szczęście pro-

ducenci wszelakich akcesoriów do naszych iUrządzeń nie zapomnieli o tym, że korzystamy 



z nich również zimą i od kilku lat na rynku dostępne są rękawiczki, którymi możemy obsłu-

żyć nasz telefon również przy ujemnej temperaturze. Jedną z takich firm jest Mujjo, która 

niedawno wypuściła nową serię rękawiczek.

Mujjo Leather Crochet Touchscreen Gloves to bardzo ładne rękawiczki, które od razu trafi-

ły w mój gust. Wykonane są z owczej skóry oraz bawełny. Skórą pokryte jest wnętrze dłoni, 

zaś część zewnętrzna to właśnie egipska bawełna wyszydełkowana bardzo ładnym, czar-

nym grubym splotem. Skórzana jest również obwódka wokół nadgarstka wraz z paskiem 

z guzikiem i zapięciem – by rękawiczki nie zsuwały nam się 

z rąk. Wykonanie jest najwyższej jakości. Powiem szczerze, że 

jak tylko otrzymałem rękawiczki, zacząłem je dokładnie oglą-

dać, założyłem je, oglądałem dalej i szukałem dalej ich minu-

sów. Nie znalazłem jednak nic, co mógłbym nazwać wadą. 

Z czasem pojawiła się jedna drobna rzecz. Otóż wspomnia-

ny wcześniej skórzany pasek do zapinania rękawiczek z cza-

sem się wyrabia i nie jest taki sztywny jak na początku. Nie 

jest to jednak wada, która miałaby w jakikolwiek sposób 

dyskwalifikować ten produkt. Najbardziej przypadła 

mi do gustu miękkość skóry. Chce się rzec, że jest 

miękka i gładka jak pupcia niemowlęcia. Na-

prawdę. Czuć jakość. Czarna bawełna pokry-

wająca górną część również jest wysokiej 

jakości i wykonanie pozytywnie zaskakuje. 

Jednak większość Czytelników na pew-

no zastanawia się, jak rękawiczki wypada-

ją na mrozie. Miałem co do tego pewne 
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Z ekranami dotykowymi jest 
taki kłopot, że większość 
zwykłych rękawiczek z nimi nie 
współpracuje.
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obawy, gdyż moje doświadczenia ze skórzanymi rękawiczkami były takie, iż za-

wsze było mi zimno, jak tylko temperatura znacznie spadła. Co prawda jestem 

zmarzluchem jeśli chodzi o dłonie, ale muszą przecież istnieć rękawiczki, które 

temu sprostają. Ku mojemu zdziwieniu Mujjo się to udało. Są one ciepłe i znako-

micie spełniały swoje zadanie, jeśli o to chodzi. Sama obsługa urządzeń z nimi 

na dłoniach również jest taka, jaka być powinna. Nie występowały żadne zry-

wania połączeń między rękawiczkami a ekranem. Za każdym razem udało mi 

się rozpocząć rozmowę. Zakończyć zresztą też. Pisanie wiadomości również nie 

sprawiało kłopotów, choć w skórzanych rękawiczkach, w których mamy grubsze 

palce, może się zdarzyć wpisanie nie tej litery co trzeba. Była to jednak rzadkość.

Mujjo to firma, która przyzwyczaiła nas do produktów wysokiej klasy. Ręka-

wiczki są wykonane z wysokiej jakości materiałów, z dużą dbałością o szczegó-

ły. Dodatkowo są bardzo eleganckie i doskonale prezentują się zarówno z kurt-

ką sportową, jak i płaszczem do garnituru. Jedyną ich wadą jest cena. Przyjdzie 

nam za nie zapłacić 90 euro 

plus koszt przesyłki. Nie jest 

to mała kwota, jednak za tej 

klasy produkt wartą ją zapła-

cić. Zwłaszcza że nie byłby 

to wydatek na jeden sezon, 

a przynajmniej na kilka.
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Mujjo Leather Crochet            
Touchscreen Gloves

Design: 6/6

Jakość wykonania: 6/6

Wydajność: 6/6

Producent: Mujjo
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Jak co roku, zima zaskakuje naszych drogowców. Ten rok nie był wyjątkiem. Jedyna różnica po-

legała na tym, że ta pora roku postanowiła się opóźnić o półtora miesiąca. Nie będę owijać 

w bawełnę – nie lubię zimy, jestem osobnikiem ciepłolubnym. Tym razem jednak miałem po-

wód, by wyczekiwać ochłodzenia klimatu. Wszystko za sprawą nowych rękawiczek od Mujjo.

MACIEJ SKRZYPCZAK

Zima to odwieczny (tak właściwie to dopiero kilkulet-

ni) wróg użytkowników urządzeń dotykowych. Ga-

dżety te mają to do siebie, że nie chcą zbytnio re-

agować, gdy mamy na sobie zwykłe rękawiczki. 

A podczas mrozów mało przyjemne jest wystawianie 

nagiej dłoni na czynniki zewnętrzne. Z kolei korzy-

stanie z innych części ciała (np. nosa) wygląda trochę 

niezręcznie w otoczeniu innych ludzi. Całe szczęście 

producenci akcesoriów umieją wczuć się w nasze po-

łożenie. Wynikiem tego jest stworzenie rękawiczek.

Firma Mujjo do niedawna najbardziej znana była 

z pokrowców na urządzenia mobilne – telefony, ta-

blety czy laptopy. Należy przy tym zaznaczyć, że są 

to produkty najwyższej jakości, cechujące się bardzo 

schludnym wyglądem. Co prawda sam nie miałem 

nigdy możliwości z nich korzystać, ale moi redakcyj-

ni koledzy tak pisali, a ja im wierzę. Nie trudno się za-

tem domyślić, że po nowym produkcie firmy Mujjo 

oczekiwałem podobnych wrażeń.

DOUBLE-LAYERED 
TOUCHSCREEN GLOVES
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Double-Layered Touchscreen Gloves to dzier-

gane rękawiczki, ocieplane od środka wełnia-

ną warstwą i wykończone skórzanymi dodatka-

mi – obwódką wokół nadgarstka oraz paskiem 

z guzikiem do zapinania. Całość jest przeplata-

na srebrną nicią, dzięki której możemy korzystać 

z dotykowych ekranów. Wnętrze dłoni wyłożone 

zostało dodatkowo małymi, gumowymi kropkami, które mają za zadanie polepszyć uchwyt.

Kiedy w końcu temperatura zaczęła spadać, ucieszyłem się, że będę mógł nareszcie przetestować 

te rękawiczki. Do tej pory w chłodnych warunkach korzystałem również z przystosowanych do 

urządzeń dotykowych rękawiczek innej firmy, ale ponieważ miały one tylko jedną, niezbyt grubą 

warstwę, nie bardzo chroniły dłonie przed zmarznięciem. Z rękawiczkami Mujjo jest inaczej. Bar-

dzo dobrze izolują zewnętrzny chłód, a nawet mróz, bo testowałem je przy temperaturze odczu-

walnej około –13°C. Według najbliższych prognoz w moich stronach ma być jeszcze zimniej – aż 

do –20°C, będzie to więc chrzest bojowy dla tego akcesorium. Podejrzewam jednak, że również 

w tych warunkach produkt firmy Mujjo poradzi sobie bez zarzutu. W końcu, według producen-

ta celem tych rękawiczek są mieszkańcy zdecydowanie chłodniejszych rejonów Ziemi – Kanady, 

Norwegii czy Rosji.

Po pierwszym założeniu rękawiczek trochę obawiałem się o ich współpracę z ekranem mojego 

iPhone’a. Szybko się jednak przekonałem, że bezpodstawnie. W zasadzie korzystanie z telefonu 

niczym się nie różni, jakbyśmy robili to gołymi rękoma. Czułość na dotyk w dalszym ciągu pozo-

staje bardzo dobra, nie trzeba dociskać palców do ekranu. Większym zaskoczeniem była jednak 

precyzja dotyku, która pozostawała dalej na bardzo wysokim poziomie mimo grubości materiału.

Drugą z moich obaw była pewność uchwytu. Zewnętrzny materiał rękawiczek jest dość śliski 

w połączeniu z płaskimi powierzchniami, a nie chciałem przecież, żeby mój iPhone niechcący 

wyśliznął się i upadł na ziemię. Tutaj świetnie spisują się gumki na wewnętrznej stronie rękawi-

czek. Dzięki nim nie musimy się martwić o uszkodzenie naszego urządzenia. Są tak przyczep-

ne, że jak jechałem samochodem, to przyklejały mi 

się do kierownicy.

Oprócz świetnego spełniania swojej roli opisywany 

produkt od Mujjo równie dobrze się prezentuje. Cho-

ciaż rękawiczki są przetykane srebrną nicią, to nie 

Rękawiczki bardzo dobrze izolują 
zewnętrzny chłód, a nawet mróz.

Zima to odwieczny wróg 
użytkowników urządzeń 
dotykowych.

Double-Layered Touchscreen Gloves



   /   SPRZĘT   /   74

świecą się z daleka. Jest to bardzo zbalansowane przy zachowaniu właściwości przewodzących. 

Dodatkowe skórzane elementy pozwalają odróżnić rękawiczki spośród wielu innych, zwykłych, 

a na dodatek sprawiają, że są bardzo eleganckie.

Jedyny mankament, który udało mi się wychwycić, wynika z użytego materiału. Żeby rękawiczki 

służyły nam dobrze przez dłuższy czas, musimy unikać kontaktu z ostrymi krawędziami, wszelkiej 

maści rzepami i innymi powierzchniami „czepliwymi”. W przeciwnym razie pozaciągamy materiał, 

a w najgorszym przypadku pozbędziemy się posrebrzanej nici i stracimy możliwość korzystania 

z dotykowego ekranu. Co prawda mi nie udało się osiągnąć tego ostatniego, ale parę zaciągnięć 

już mam.

Przy tak wysokiej jakości wykonania oraz efektywności rękawiczek zastanawiacie się pewnie, 

ile za taki luksus trzeba zapłacić. Jak się okazuje, nie jest aż tak źle – ich cena to około 100 zł plus 

koszty przesyłki. Jak za produkt, który przy odpowiedniej dbałości może służyć nam przez kilka 

sezonów uważam, że zdecydowanie warto przeznaczyć taką sumę.

Double-Layered                       
Touchscreen Gloves

Design: 5/6

Jakość wykonania: 6/6

Wydajność: 6/6

Producent: Mujjo

Double-Layered Touchscreen Gloves

http://www.mujjo.com/double-layered-touchscreen-gloves
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Model NX-P100 ma trzy podstawowe cechy, które musi posiadać tego typu urządzenie. 

Jest mały, działa na baterię i jest bezprzewodowy.

JAROSŁAW CAŁA

YAMAHA – NX-P100
76

Być może pogoda za oknem nie zachęca do długich spotkań przy grillu, ale to nie zna-

czy, że nie można zjeść pieczonej kiełbaski np. przy ognisku. W tę pseudozimę zdarzyło mi 

się już to dwa razy i w żadnym z tych przypadków nie było ze mną głośnika, który mógł-

by umilić ten czas. Tak właściwie na rynku głośników, który jest tak olbrzymi, trudno zna-

leźć solidny, dobrze wykonany głośnik spełniający tak dużo zadań, jak nowy produkt fir-

my Yamaha. Model NX-P100 spełnia trzy podstawowe warunki, które musi spełniać tego 

typu urządzenie. Jest mały, działa na baterię i jest bezprzewodowy. Wydaje się, że to bar-

dzo mało, ale jak się okazuje, niewiele firm poradziło sobie z odpowiednim połączeniem 
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tych trzech prostych rzeczy w jednym głośniku. Zazwyczaj małe głośniki wykonane są tak, 

że strach podnosić je ze sklepowej półki, a co tu dopiero mówić o zabieraniu ich na zimo-

we ognisko. Co tu dużo mówić, śmierdzi od nich tandetnym plastikiem bardziej niż z cen-

trum handlowego na Marywilskiej.

Yamaha nie mogła sobie na to pozwolić, dlatego postawiła na twarde i sprawdzone mate-

riały. Już sama waga przy takich wymiarach zaskakuje, gdy bierzemy w ręce NX-P100, od 

razu czuć, że to solidna konstrukcja. Ten mały głośnik nie boi się wyzwań, którymi obarczy 

go nawet nastolatek z ADHD. Stalowy, prostokątny stelaż ma na rogach silikonowe osłony, 

dzięki czemu oprócz uderzeń jest w stanie znieść również zachlapania. Oczywiście nie mo-

żemy tego głośnika wrzucić do basenu i oczekiwać, że wszyscy będą mieli podwodną im-

prezę, ale mokre ręce i parę wodną w łazience spokojnie wytrzyma. 

Kolejnym punktem, jakim kierujemy się przy wyborze głośnika na wszelakie wypady, są 

możliwości, z jakimi łączy się on z naszymi sprzętami. Tutaj Yamaha stawia na sprawdzo-

ną i najczęściej używaną technologię, czyli Bluetooth aptX. Rewelacyjnie wygląda syn-

chronizacja z każdym urządzeniem. Nie ma tu żadnych trików typu „przytrzymaj dwadzie-

ścia trzy sekundy przycisk i kiedy dioda zmieni kolor, 

to wtedy wyszukaj urządzenia” itd. Wystarczy wejść na 

naszym urządzeniu w funkcję Bluetooth i kliknąć po-

łącz, to wszystko. Jeszcze prościej, jeśli nasz sprzęt dzia-

ła w technologii NFC, wtedy wystarczyć zbliżyć go do 

NX-P100, a wszystko magicznie zadziała samo. Pro-

stota działania jest bardzo ważna również w przypad-

ku takich głośników i właśnie tak minimalistyczne jest 

dziecko japońskich inżynierów. Cztery duże, czytel-

Yamaha – NX-P100

Ten mały głośnik nie boi się 
wyzwań, którymi obarczy 
go nawet nastolatek 
z ADHD.
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ne i gumowane przyciski w zupełności wystarczą do 

pełnej obsługi. Plus i minus, włącznik oraz przycisk 

powiadomień głosowych znajdują się na głównym 

panelu NX-P100. 

Czym byłby głośnik na wynos, gdyby nie posiadał ba-

terii? Oczywiście nie miałby racji bytu, dlatego w tym 

małym cudeńku mamy akumulator, który starcza na 

osiem godzin słuchania muzyki. Najważniejszą jed-

nak sprawą w tym przypadku jest możliwość ładowa-

nia urządzeń podłączonych do tego głośnika. Gdy na 

plaży zabraknie nam baterii w iPhonie, NX-P100 może 

nam ją doładować, co – jak zapewne przyznacie– po-

trafi uratować tyłek.

Nie mogę zapomnieć jeszcze o jednej funkcji, która 

w sumie cechuje tego typu urządzenie, czyli dźwięk. 

Jakby nie patrzeć, jest to przecież głośnik, ale co moż-

na napisać o jakości dźwięku w takiej konstrukcji? 

Zazwyczaj małe głośniki 
wykonane są tak, że strach 
podnosić je ze sklepowej 
półki, a co tu dopiero 
mówić o zabieraniu ich 
na zimowe ognisko. Co
 tu dużo mówić, śmierdzi 
od nich tandetnym 
plastikiem bardziej niż  
z centrum handlowego  
na Marywilskiej.
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Dźwięk – obecny. Tak bardziej serio, to taki mały 

głośniczek może zaskoczyć. Wyobraźcie sobie, że 

NX-P100 posiada nawet bas! Serio, czasami coś tam 

słychać, podobno wszystko dzięki technologii na-

zwanej SR Bass. System tzw. wibrującej membrany 

składa się ze specjalnej przesłony, która jest wpra-

wiana w ruch przez główną membranę, a co za tym 

idzie, daje większy efekt niskich tonów. Nie ma co 

się oszukiwać, w środku lasu zimową porą tym gło-

śnikiem niedźwiedzia nie obudzimy, ale dzięki NX-

P100 przyjemnie możemy podzielić się muzyką z to-

warzyszami. Moim ulubionym stwierdzeniem na 

tego typu grające głośniki jest powiedzenie, że ich 

dźwięk mnie nie drażni, a to już coś. 

Yamaha – NX-P100

Yamaha – NX-P100                       

Dane techniczne:

Cena: 899 zł

Przetwornik: 2 × 4 cm pełnozakresowy Twin 
SR-Bass

Bluetooth: Kodeki SBC, AAC, aptX

Bluetooth: wersja 2.1 + EDR/A2DP, HFP, HSP

Gniazdo wejściowe: USB mikro B, 3,5 mm stereo 
mini jack

Zasilanie: Wbudowana bateria (do 8 godzin 
pracy)

Wymiary: 172 × 60 × 54 mm

Waga: 500 g
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Przenośny sprzęt z wyższej półki – czy to może się udać?

80Harman Kardon Onyx

HARMAN KARDON 
ONYX
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Od razu muszę przyznać, że Harman Kardon Onyx to sprzęt, z którym mam ogromny problem. Za-

zwyczaj testując sprzęt grający, umiejscawiam go w jakimś konkretnym otoczeniu. Jedne głośniki pa-

sują bardziej do salonu, inne do sypialni, a jeszcze inne do kuchni lub łazienki. Onyksa do końca te-

stu nie potrafiłem umieścić w żadnym konkretnym otoczeniu, a to znacznie utrudnia test. Myślałem, 

że mam po prostu zbyt mało wyobraźni, ale nie… to ten głośnik, przez wiele sprzeczności, ucieka 

stereotypom.

Pierwszy stereotyp jest łamany już na początku, przez markę tego sprzętu. Harman Kardon i głośnik 

dla urządzeń mobilnych? Samą markę znam dość dobrze, ale pewnie Wam kojarzy się głównie z nud-

nymi jak zwycięstwa Vettela amplitunerami kina domowego. Świetny sprzęt, dopracowany, ale bez 

odrobiny polotu. Skąd nagle w ofercie dość niezwykły głośnik, przeznaczony dla urządzeń mobil-

nych? Podejrzewam, że maczał w nim palce ten sam człowiek, który zdecydował, że w ofercie firmy 

są też głośniki Soundsticks. Jeśli nie kojarzycie ich nazwy, to koniecznie poszukajcie ich w internecie. 

Jestem pewien, że je kiedyś widzieliście!

Harman Kardon Onyx kosztuje około 2000 zł. Trzeba 

przyznać, że tak wysoka cena automatycznie winduje 

oczekiwania i wrzuca go na dość wysoką półkę wśród 

tego typu sprzętu. Tam zaś mamy bardzo silnych gra-

czy i żaden z nich nie wygląda jak ten głośnik.

Obudowa w kształcie dysku, wielkości dużego tale-

rza w dowolnych dwóch kolorach do wyboru z pale-
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Myślałem, że mam po prostu zbyt 
mało wyobraźni, ale nie… To ten 
głośnik, przez wiele sprzeczności, 
ucieka stereotypom.
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ty czarny i biały. Przyznacie, że to nie jest opis głośnika z tej klasy, w którą zdaje się go wrzucać cena. 

Ale jeśli mu się bliżej przyjrzymy, to zobaczymy bardzo szlachetne materiały. Tył głośnika to prawdzi-

wa skóra, z prawdziwymi przeszyciami. Umieszczone na obwodzie przyciski są dotykowe i podświe-

tlone, a za stojącą pozycję Onyksa odpowiada okrągły pałąk wykonany ze szczotkowanej stali. Pałąk, 

który jest jednocześnie rączką do przenoszenia… Wróć.

Po co głośnik z wyższej półki przenosić? On powinien stać w salonie lub sypialni i ruszać się tylko 

w czasie przeprowadzek lub… dobrej zabawy. Wszystko to jest prawdą do czasu, kiedy nie przeczy-

tamy w specyfikacji, że głośnik ma wbudowaną baterię litową o pojemności 2500 mA, która po nała-

dowaniu gwarantuje nam 6 godzin nieprzerwanej muzyki.

Wszystko jasne, jeśli ma baterię, to należy go przenosić. I nic tu nie zmienia fakt, że w tej klasie głośni-

ki nie mają wbudowanych baterii. Jednak właśnie dzięki tej wbudowanej baterii ten głośnik jest zu-

pełnie bezprzewodowy.

Harman Kardon Onyx
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Bluetooth z NFC, aptX i AAC, DLNA, AirPlay – nie 

obawiajcie się, nie będę Wam robił wykładu ze 

wszystkich dostępnych sposobów bezprzewo-

dowego przesyłania muzyki. To po prostu lista 

wyposażenia Onyksa. Robi wrażenie na każdym 

geeku i przy okazji trochę wyjaśnia cenę urzą-

dzenia. Jeśli ciągle dysponujecie klasycznym 

iPodem lub walkmanem, to dla Was zostawio-

no złącze mini jack. Kończąc temat możliwych 

podłączeń, warto zatrzymać się na chwilę przy 

AirPlay i to z dwóch powodów. Pierwszy to konfiguracja urządzenia. Tutaj, podobnie jak 

w NAD, doprowadzono ją do perfekcji. Wystarczy jedynie podłączyć iPhone’a kabelkiem 

do głośnika i wcisnąć na chwilę przycisk odpowiadający za Wi-Fi, a dane sieci zostaną po-

brane z naszego telefonu. Drugi aspekt to używanie AirPlay w terenie, gdzie nie mamy 

sieci Wi-Fi. Onyx potrafi zrobić swoją sieć, do której wystarczy się przyłączyć, aby wysyłać 

do niego dźwięk. Niby proste funkcje, ale znacznie ułatwiają używanie głośnika.

Dość niewielka obudowa kryje w sobie aż cztery głośniki oraz pasywne wzmocnienie to-

nów niskich. Mamy więc 2 średniotonowe o średnicy 7,5 cm i dwa tweetery o mocy 15 

W każdy. Mamy też autorską technologię Harmana TrueStream, która gwarantuje, że sy-

gnał dźwiękowy jest optymalizowany i daje możliwie najlepsze osiągalne warunki od-

słuchu. To oczywiście teoria, ja zaś użyłem iPhone’a z utworem C2C „Down the Road” 

w bezstratnym formacie do zweryfikowania tego w praktyce i muszę przyznać, że nie 

spodziewałem się zbyt wiele.

Dość mała obudowa, małe głośniki – zostałem pozytywnie zaskoczony. Onyx gra dono-

śnie, głośno i dynamicznie. Dźwięk jest może odrobinę sztucznie wzbogacony, ale po 

tego typu sprzęcie raczej nikt się nie spodziewał 100% wierności. Ważne jest to, że do po-

ziomu wzmocnienia około 75% gra czysto i bez zniekształceń. Prócz wspomnianej dyna-

miki dźwięku najbardziej podobały mi się niskie tony. Bardzo mięsiste i potężne, jakby 

wychodziły z dużo większego urządzenia. Góra dźwięku to spokój i lekkie podbicie. Nie 

jest ono natrętne, ale wyraźnie wyczuwalne. Środek pasuje do całości, dość wiernie od-

dając wszelakie wokale. Dźwięk moim zdaniem zupełnie nie pasuje do wyglądu urządze-

nia, po którym spodziewałem się większego efekciarstwa – na szczęście nie pasuje.

Po co głośnik z wyższej półki 
przenosić? On powinien stać 
w salonie lub sypialni i ruszać się 
tylko w czasie przeprowadzek 
lub… dobrej zabawy.

Harman Kardon Onyx
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Mając możliwość wyboru Bluetootha z aptX oraz AirPlay, starałem się wyłapać jakieś niu-

anse tych obydwu technologii. Teoretycznie AirPlay, jako bezstratna technologia, powi-

nien być lepszy. Jednak w tej klasie sprzętu ta różnica jest nieodczuwalna. Przeprowadzi-

łem kilka testów na różnych utworach i muzyka przesyłana za pomocą jednej i drugiej 

technologii w tym głośniku zupełnie się nie różni.

Harman Kardon Onyx to bardzo odważny projekt, starający się łączyć różne światy. Prze-

nośny, salonowy sprzęt z górnej półki. Dziwne, ale intrygująco ciekawe. Jeśli macie jacht 

lub motorówkę, kupujcie wersję białą – sprawdzi się znakomicie i wyglądem będzie paso-

wać idealnie. Jest nisza.

Ocena iMagazine: 5/6

84   /   SPRZĘT   /   Harman Kardon Onyx



NETATMO
THERMOSTAT
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Kolejny krok w kierunku smart home.

NORBERT CAŁA



NetAtmo Thermostat to już drugi produkt tej 

francuskiej firmy, który do mnie trafił. I drugi, 

z którego jestem zadowolony. Pierwszym była 

stacja pogodowa obsługiwana z poziomu iPho-

ne’a lub strony www, drugi to termostat, który 

potrafi zarządzać piecem.

Chęć zdalnego zarządzania piecem z poziomu 

telefonu kiełkowała u mnie od czasu, kiedy zo-

baczyłem termostat Nest – to ten, który właśnie 

został kupiony przez Google. Problem z Nest jest 

jednak taki, że w Europie/Polsce praktycznie nie 

znajdziemy pieca, z którym byłby kompatybil-

ny. Uwierzcie mi, szukałem już nowego pieca, 

by móc używać Nesta! Na szczęście dla moje-

go małżeństwa NetAtmo stworzyło Thermostat. 

Ten produkt nie ma takich problemów jak Nest 

i działa z praktycznie każdym piecem. Przy okazji 

dowiedziałem się, że w Europie obsługa większo-

ści pieców jest prosta jak bułka z masłem. Dwa 

kabelki: zwarte – grzeje, niezwarte – nie grzeje. 

Za resztę odpowiada elektronika w termostacie 

zwierająca kabelki.

NetAtmo thermostat to właściwie dwa urządze-

nia – jedno to sterownik, który widzicie na zdję-

ciu, a drugie to transmiter, który łączy się ze ste-

rownikiem za pomocą bliżej nieokreślonej, ale 

energetycznie oszczędnej metody radiowej. 

Transmiter zaś podłączamy do prądu i do naszej 

sieci Wi-Fi.

Kilka słów o sterowniku. Po pierwsze, jest na-

prawdę ładny i zaprojektowany przez Philip-

pe’a Starcka. Jego rozmiar przypomina paczkę 

papierosów, a powyższe zdjęcie dobrze odda-

   /   SPRZĘT   /   86

Ten produkt nie ma takich 
problemów jak Nest i działa 
z praktycznie każdym piecem.

NetAtmo Thermostat
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je jego wielkość w porównaniu do iPhone’a. Wykonany jest z lekko chropowatego plasti-

ku, który w środku jest mlecznobiały, a na zewnątrz półprzezroczysty. Patrząc na zdjęcia 

może się wydawać, że otoczka się świeci, ale to nie jest prawda. Po prostu pod plastikiem 

naklejamy jedną z pięciu różnokolorowych ramek, które nadają taki wygląd. W sterowniku 

mamy też ekran wykonany w technologii e-ink oraz dwa przyciski do sterowania tempera-

turą w górę i w dół. Przy czym może się wydawać, że przyciski są dotykowe, ale wcale tak 

nie jest – fizycznie wciskamy cały sterownik. Sterownik jest zasilany trzema bateriami AAA. 

W zależności od typu instalacji podłączamy go do pieca wspomnianymi dwoma kabelka-

mi (zazwyczaj zastępując standardowy sterownik) lub nie podłączamy wcale, jeśli do pieca 

podłączony jest bezpośrednio transmiter.

Transmiter to element o podobnej wielkości i wyglądzie, który musimy już jednak podłą-

czyć do prądu. W tym przypadku mamy również dwie możliwości, w zależności od typu 

instalacji w naszym domu. Pierwsza to podpięcie bezpośrednio do gniazdka prądowego 

– gdy do pieca mamy podłączony sterownik. Druga możliwość to podłączenie pod piec. 

Transmiter musimy też podpiąć do naszej sieci Wi-Fi, a to robimy za pomocą komputera, 

do którego jeden raz podłączamy transmiter za pomocą kabla USB.

NetAtmo Thermostat
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Nie będę zagłębiał się w techniczne zagadnienia instalacji, choć jeśli chcecie, to chęt-

nie odpowiem w komentarzach. Podsumuję jednak instalację w kilku słowach. Jeśli ma-

cie już piec w domu i macie standardowy sterownik, to zastąpienie go poprzez NetAtmo 

Thermostat będzie dość łatwym zadaniem. Jeśli potraficie wymienić kontakt w ścianie, to 

z tym też sobie poradzicie. NetAtmo ma dobry serwis i chętnie pomogą w instalacji. Mnie 

wysłali instrukcje do mojego pieca (po polsku!) z informacją, na której stronie mam szukać 

pomocy. Cała instalacja u mnie ograniczyła się do wymiany standardowego sterownika.

Sterowanie piecem ogranicza się do zmniejszenia lub zwiększenia oczekiwanej tempe-

ratury z poziomu aplikacji np. na iPadzie lub stronie www, gdzie możliwości mamy już 

znacznie więcej. Możemy ustawić detaliczne plany ogrzewania, na każdy dzień, na każdą 

godzinę. Wszystko to, czego nigdy nie chciało mi się robić z poziomu zwykłego sterowni-

ka. Oczywiście sterowanie może się odbywać zarówno w wewnętrznej sieci, jak i zdalnie.

Co najlepsze, cena całego systemu to niecałe 900 zł. Teoretycznie 

dużo, ale najprostszy zwykły sterownik do mojego pieca to mini-

mum 700. Gdybym robił nową instalację, to nie zastanawiałbym się 

sekundy. Przy istniejących sterownikach to kwestia odpowiedzi na 

pytanie, czy komfort i możliwość zarządzania grzaniem pieca są dla 

Was ważne. Jeśli tak jak ja nie ustawiacie detalicznie planów ogrze-

wania, bo zwykły sterownik jest za skomplikowany, to z wykorzysta-

niem NetAtmo możecie zaoszczędzić te pieniądze w ciągu sezonu 

grzewczego. Do pełni szczęścia brakuje już tylko integracji z IFTTT.

Jeśli macie już piec 
w domu i macie 
standardowy sterownik, 
to zastąpienie go poprzez 
NetAtmo Thermostat będzie 
dość łatwym zadaniem.

NetAtmo Thermostat



W grudniowym numerze iMaga opisywałem już słuchawki firmy Sennheiser 

i to model z tej samej rodzinny Momentum. Podczas tamtego testu starałem się 

przekonać do słuchawek typu on-ear (czyli nausznych), ale właściwie to żałowałem, 

że nie trafił do mnie większy model. Nie musiałem długo czekać i starszy brat 

modelu On-Ear wylądował u mnie na głowie, w celach testowych.

JAROSŁAW CAŁA

SENNHEISER 
MOMENTUM SUPRA
CZYLI WIĘKSZY BRAT
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Pierwsze wrażenia po odebraniu paczki i rozpa-

kowaniu to mały szok, przez chwilę myślałem, że 

się pomylili i jeszcze raz dostałem mniejszą wer-

sję On-Ear. Oczywiście nikt się nie pomylił, no 

chyba że ja. Po prostu nie spodziewałem się, że 

różnica w wielkości między tymi modelami jest 

aż tak mała. Większa wersja posiada duże pu-

dełko, lepiej wykonane, bardziej szczegółowo, 

ale i w tej kwestii różnice są niewielkie. Bardziej 

różni się pokrowiec, jaki producent dostarcza 

do modelu Momentum. Jest sztywny i spo-

ro większy niż ten od młodszego brata. Jednak 

w tym przypadku uważam, że lepszy, głównie 

ze względów praktycznych, jest ten z modelu 

On-Ear. Pewnie właśnie stąd ta nazwa – On-Ear. 

Takie zagrywki muszą stosować producenci, 

aby skategoryzować słuchawki. Przecież wyda-

jąc dwa, tak bardzo podobne do siebie mode-

le, Sennheiser musi znaleźć odbiorców na każdy 

z nich. Właściwie w tym przypadku straszy brat 

jest tak niewiele większy od młodszego, że bez 

problemu mieści się w jego ciuchy. Może tylko 

wtedy wygląda trochę bardziej fit.

Patrząc na te dwa modele, cały czas myślałem 

o tym, że z nimi jest tak, jak z rodzeństwem, 

między którym byłaby różnica 9 miesięcy. Są 

prawie jak bliźniacy. Trochę ponarzekałem na 

Sennheisera za zrobienie tak podobnych do sie-

bie modeli, ale prawda jest taka, że seria Mo-

mentum to niezwykle udane słuchawki. Koń-

cząc tekst o modelu On-Ear napisałem „Kurczę, 

ten projekt jest tak zrównoważony i tak kom-

pletny od początku do końca, że nie wiem, do 

czego się przyczepić. Kto wie, może nawet ja za-

cznę korzystać ze słuchawek On-Ear, oczywiście 

Pierwsze wrażenia po 
odebraniu paczki 
i rozpakowaniu to mały szok, 
przez chwilę myślałem, że się 
pomylili i jeszcze raz dostałem 
mniejszą wersję On-Ear.

Sennheiser – Momentum Supra, czyli większy brat
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Momentum On-Ear”. Tak mogłoby być, ale jest jeden szczegół, czyli model Momentum 

– model, który mało się różni, ale to właśnie drobiazgi powodują, że jest lepszy. Nie będę 

się bardzo szczegółowo rozpisywał, ponieważ dosyć często musiałbym sięgać po kombi-

nację przycisków Cmd+C, Cmd+V z grudniowego testu modelu On-Ear. Dlatego skupię 

się na różnicach między tymi modelami i pokazaniu, dlaczego ja wybrałbym tego starsze-

go, większego brata. 

Zacznę od tego, w czym lepsze są On-Ear, a są to tylko dwa czynniki. Po pierwsze – cena. 

Niestety jest to brutalne, ale trzeba przyznać, że to niezwykle ważny czynnik. Model On-

-Ear kosztuje 849 zł, co przy cenie starszego brata 1299 zł wydaje się ogromną okazją. Ko-

lejną rzeczą jest wcześniej wspomniany pokrowiec, który jest bardziej mobilny i praktycz-

ny, a dodatkowo posiada jeszcze woreczek na słuchawki. Jeśli cena nie gra roli, bo kto 

bogatemu zabroni, to wszystkie pozostałe aspekty przemawiają jednak za modelem Mo-

mentum. Wszystko z powodu rozmiarów, które przecież miały być głównym powodem 

stworzenia dwóch tak podobnych par słuchawek. Większe powinny służyć nam w domu, 

a mniejszy model On-Ear wychodziłby z nami na miasto. Jest jeden poważny problem, 

w który wpadł Sennheiser – ta różnica jest zbyt mała. Praktycznie niewidoczna, co daje 

sporą przewagę większemu modelowi. Nieważne, czy w domu czy na mieście, zawsze 

wygodniej będzie w słuchawkach, które mają większą muszlę i mieszczą całe ucho. Jeśli 

do tego te większe będą bardzo zgrabne i niedużo większe od małej wersji, to odpowiedź 

sama się nasuwa. Po co komu mniejszy model? Skoro jeden idealnie sprawdza się we-

Sennheiser – Momentum Supra, czyli większy brat
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wnątrz i na zewnątrz. Nawet waga jest bar-

dzo podobna, bo te większe są równie lek-

kie – różnica 30 gramów.

Kolejnym plusem większej wersji jest świet-

ny przewód słuchawkowy, który – co naj-

ważniejsze w tym modelu – możemy pod-

łączyć do lewej bądź prawej słuchawki. 

Świetnym rozwiązaniem w przewodzie jest 

złącze jack, rewelacyjnie wykonane, z moż-

liwością ustawienia prostego albo łamane-

go. To jeden z takich akcentów, przy któ-

rych dorośli zamieniają się w małe dzieci 

i bawią się z uśmiechem na twarzy. Na ko-

niec zostawiłem sobie najlepszy z aspek-

tów wskazujący na wyższość modelu Mo-

mentum. Rzecz jasna chodzi o dźwięk. 

Większy nausznik = większy przetwor-

nik, co znowu przekłada się na lepsze do-

znania. Przyznam się, że w tym miejscu 

najbardziej kusi mnie kombinacja przyci-

sków Cmd+C, Cmd+V, dlatego że te mode-

le mają ten sam charakter grania. Z tym, że 

duży model w każdej częstotliwości gra po 

prostu lepiej. Ma większy bas, lepszy śro-

dek i na górze jest bardziej szczegółowy. 

Nadal uważam, że specyfika tego dźwię-

ku jest niebywale wszechstronna i zadowo-

li wielu słuchaczy, którzy nie są nastawieni 

na jeden gatunek muzyczny. Tak jak model 

On-Ear, są to słuchawki bardzo uniwersal-

ne, co może przynieść duży sukces firmie 

Sennheiser.

Na koniec konkluzja może być tylko jedna: 

„Pieniądz rządzi światem”. Wybór między 

Na koniec konkluzja może być tylko 
jedna: „Pieniądz rządzi światem”. 
Wybór między tymi słuchawkami 
w większości przypadków będzie 
zależny od możliwości finansowych.

Sennheiser – Momentum Supra, czyli większy brat
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tymi słuchawkami w większości przypad-

ków będzie zależny od możliwości finan-

sowych. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby 

ktoś nie patrząc na cenę wybrał model On-

-Ear. To chyba potwierdza moje zdanie 

na temat słuchawek typu On-Ear. Nieste-

ty tego typu konstrukcja, która nie mieści 

w nausznikach całego ucha, jest bez sen-

su. Przecież Sennheiser pokazał, że można 

zrobić małe, lekkie słuchawki, ale wokoło-

uszne. Dlatego uważam, że idealną kon-

strukcją On-Ear jest model Momentum, nie 

Momentum On-Ear. 

Sennheiser                              
 Momentum Supra

Przy okazji chciałbym zmienić ocenę modelu On-
Ear z 5 na 4,5.

Dane techniczne:

Przetworniki: dynamiczny zamknięty 40 mm

Impedancja: 18 Ohm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 17-23000 Hz

THD: 0,05%

Czułość: 110 dB

Przewód jack 3,5 mm, pilot do sterowania oraz 
mikrofon umieszczone na kablu, obrotowy wtyk.

W zestawie: słuchawki, pokrowiec, adapter 
6,3 mm, kabel z pilotem

Waga: 190 g

Sennheiser – Momentum Supra, czyli większy brat
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PAWEŁ HAĆ

Każdy, kto korzysta codziennie z kilku urządzeń mobilnych, wie, jaki bałagan potrafi wywołać 

ładowanie akumulatorów sprzętu. Bluelounge Sanctuary pomaga nad nim zapanować.

Do każdego urządzenia posiadam oddzielny zasilacz. Teoretycznie iPhone’a, iPada, iPoda oraz 

Kindle’a mogę zasilić za pomocą tej samej ładowarki, jednak dość często zmuszony jestem pod-

łączyć jednocześnie przynajmniej dwa z wymienionych urządzeń. Jeśli pracuję, to lubię je mieć 

pod ręką, czy to w przypadku nagłego telefonu, czy też z potrzeby sprawdzenia czegoś na ta-

blecie. W związku z tym za biurkiem mam kilka przewodów, każdy do innego sprzętu. Przyzwy-

czaiłem się do tego, choć drażni mnie ich mnogość. Odkąd używam Bluelounge Sanctuary 4, 

nie muszę już zmagać się z tak dużą liczbą kabli. Akcesorium to jest bowiem uniwersalną łado-

warką i podstawką pod urządzenia mobilne, która nie zajmuje wiele miejsca, a do sieci elek-

BLUELOUNGE 
SANCTUARY 4

Bluelounge Sanctuary 4   /   SPRZĘT   /   
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trycznej przyłączana jest za pomocą jednego 

przewodu.

Sanctuary wyróżnia się sporymi rozmiarami i wagą. 

Boki obudowy wykonano z grubego, błyszczące-

go plastiku, który trudno zarysować. Do wyboru 

jest wariant biały oraz czarny. Na spodzie znalazły 

się dwa szerokie paski gumy, gwarantujące urzą-

dzeniu stabilność. Z tyłu wyprowadzony jest ka-

bel prowadzący do zasilacza. Główna część, czyli 

wnętrze podstawki, wykonano z plastiku pokryte-

go sztywną gumą, posiadającego wycięcia na ka-

ble oraz wbudowaną podpórkę pod tablet lub 

czytnik. Jest ona w niewielkim stopniu regulowana, 

można więc dostosować kąt pochylenia urządze-

nia. Z uwagi na materiał, z jakiego ją wykonano, na-

leży zwracać szczególną uwagę, by nie porysować 

tyłu umieszczanego w niej sprzętu. Po dwóch tygo-

dniach na obudowie mojego iPada nie pojawiła się 

żadna rysa, więc ryzyko uszkodzenia tabletu pod-

stawką jest niewielkie. W komplecie, oprócz łado-

warki, znajduje się też kabel USB-microUSB. Szkoda, 

że nie jest to Lightning (ani nie ma możliwości wy-

brania wariantu z tą wersją kabla w zestawie).

Wewnątrz obudowy znajdują się cztery porty USB. 

Podłączamy do nich kable, a następnie przepro-

wadzamy je przez otwór przy podstawce (to miej-

sce przeznaczone jest domyślnie na tablet) lub 

przez szczelinę na dole głównej komory. Dzię-

ki temu przewody nie wystają nadmiernie ze środ-

ka, a na podstawce zawsze pozostaje sporo miejsca 

na elektronikę. O ile kable wystające ze szczeliny 

trzymają się mocno, to już ten przy podstawce nie 

jest niczym podtrzymywany i może wsunąć się do 

środka. Trzeba wtedy ponownie otwierać obudo-

Bluelounge Sanctuary 4

Sanctuary umożliwia jednoczesne 
ładowanie do czterech urządzeń, 
jednak jest to możliwe jedynie 
w przypadku mniejszej elektroniki 
pokroju smartfonów.
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wę, co nie należy do najwygodniejszych czynności – guma mocno trzyma się plasti-

ku, a wszystkie przewody należy później ponownie przeprowadzić we właściwych 

miejscach. Sanctuary umożliwia jednoczesne ładowanie do czterech urządzeń, jed-

nak jest to aktualne jedynie w przypadku mniejszej elektroniki pokroju smartfonów. 

Jeżeli zapotrzebowanie zasilanego sprzętu na moc jest duże, to efektywne ładowa-

nie ogranicza się do dwóch takich urządzeń. Wbrew pozorom to nadal bardzo dużo.

Wykorzystywałem Sanctuary jako ładowarkę do iPhone’a, zewnętrznej baterii, iPa-

da Air oraz iPoda nano. Nie zauważyłem spadku prędkości zapełniania się akumula-

torów, i to nawet przy jednoczesnym podłączeniu wszystkich tych sprzętów. Ponad-

to wszystkie moje urządzenia były zawsze pod ręką, nie musiałem obawiać się o to, 

że przypadkiem zarysują się o coś leżącego na biurku. Gumowa powierzchnia nie 

pozwala na jakiekolwiek przesuwanie się elektroniki, a poza tym nachylona jest lek-

ko w stronę użytkownika, więc korzystanie z leżących wewnątrz urządzeń jest nieco 

bardziej komfortowe. W Sanctuary zabrakło mi możliwości synchronizacji ładowane-

go sprzętu z komputerem. W przypadku sprzętu skupiającego tyle wykorzystywa-

nych codziennie urządzeń, często pozbawionych możliwości bezprzewodowej syn-

chronizacji, funkcja ta wydaje się wręcz oczywista.

Sanctuary 4 to bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy 

muszą ładować codziennie więcej niż dwa urządzenia. Wyglą-

da dobrze, a przy okazji pozwala zachować porządek na biur-

ku. Z powodzeniem zastępuje też fabryczne ładowarki, i to 

nawet przy podłączeniu kilku urządzeń. Zabrakło mi jedy-

nie funkcji synchronizacji z komputerem – ta bardzo by 

się przydała.

Bluelounge Sanctuary 4

Bluelounge              
Sanctuary 4
Design: 4,5/6

Jakość wykonania: 4/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6



   /   SPRZĘT   /   97Bluelounge Messenger Bag & Laptop Sleeve

Torba na laptopa jest równie ważna, co sam komputer, który w niej podróżuje. Chyba 

że nie zależy Wam na tym, by służył długo. Bluelounge ma w ofercie kilka rozwiązań, 

które oprócz ciekawego wyglądu i wysokiego komfortu użytkowania charakteryzują 

się też dużą uniwersalnością.

PAWEŁ HAĆ

BLUELOUNGE MESSENGER 
BAG & LAPTOP SLEEVE
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Messenger Bag
Torba kurierska Bluelounge występuje w dwóch wersjach – dużej, mieszczącej laptopa 

o przekątnej do 17 cali, a także mniejszej, na komputer z ekranem o przekątnej 13 cali. Recen-

zowałem ten pierwszy model. Torba jest naprawdę obszerna i głęboka, ale z racji tego, że no-

simy ją na plecach, nie odczuwa się tego tak bardzo. Materiał, z którego została wykonana, 

jest dość miękki, co z jednej strony wpływa negatywnie na ochronę jej zawartości, z drugiej 

jednak sprawia, że bardzo łatwo ją spłaszczyć, a następnie spakować do walizki, jeżeli zamie-

rzamy zabrać ją w podróż. Niestety bardzo łatwo powstają na niej zabrudzenia. Torbę nosimy 

na szerokim, regulowanym pasku. Jest on znacznie grubszy w okolicach ramienia, więc leży 

na nim bardzo wygodnie i to niezależnie od obciążenia. Klamra do regulacji długości znajduje 

się na końcu poszerzonej części paska. Wszystkie zapięcia torby wykonano z aluminium, więc 

nie mam obaw co do trwałości tych elementów – to o tyle ważne, że w przypadku torby ku-

rierskiej długość paska reguluje się naprawdę często.

Krawędzie torby są wzmocnione od wewnątrz, ale przy tych wymiarach nie ma to aż takie-

go znaczenia. Wnętrze nie obfituje w kieszenie – nie ma tu nawet przegrody na laptopa, więc 

stosowanie dodatkowego etui wydaje się oczywiste, jeżeli razem z nim mamy przenosić inne 

przedmioty. Na zewnętrznej części torby umieszczono trzy mniejsze kieszonki. W zupełno-

ści wystarczają one na spakowanie drobnych rze-

czy, a dzięki temu, że są głębokie, nic nie powinno 

z nich wypaść. Jedna, zapinana na suwak, trafi-

ła też na klapę. Klapa zamykana jest na rzepy oraz 

klamry, które wsuwa się do zaczepów. Zamknię-

cie można dostosować do ilości bagażu – jeśli jest 

go dużo, zaczepiamy klapę na wyższych uchwy-

tach. Długość klapy przeszkadza jednak, jeśli chce-

my znaleźć coś w głównej kieszeni bez zdejmowa-

nia torby. Udogodnieniem jest natomiast niewielki 

uchwyt w narożniku, służący do przeciągnięcia 

torby z pleców przed siebie.

Jak już wspominałem wcześniej, torba jest bar-

dzo pojemna. Wrzuciłem do niej 13-calowego Mac-

Booka, zasilacz, gruby notes, a miejsca zostało na-

dal sporo. W sam raz na drugi komputer. I książkę, 

a nawet trzy. Problemem jest jedynie to, że wszyst-

Bluelounge Messenger Bag & Laptop Sleeve

Wszystkie zapięcia torby 
wykonano z aluminium, więc nie 
mam obaw co do trwałości tych 
elementów.



kie te rzeczy znajdują się w głównej komorze luzem. Podzielenie jej na dwie mniejsze wyda-

wałoby się idealnym rozwiązaniem. Jeszcze lepszym byłoby dodanie przegrody na kompu-

ter, zwłaszcza że torba ta jest przeznaczona właśnie na tego typu sprzęt (a przynajmniej tak 

twierdzi producent). Niezależnie od tego, ile rzeczy zapakowałem do torby, jej ciężar dobrze 

rozkładał się na plecach. Oczywiście – był jak najbardziej odczuwalny, ale gdybym miał nosić 

tyle samo kilogramów w swojej prywatnej torbie, najpewniej mój kręgosłup cierpiałby o wie-

le mocniej. Przy mocniejszym zaciśnięciu paska pojawia się pewien problem – znaczna jego 

część zwisa swobodnie w powietrzu. Szkoda, że nie można go nigdzie wygodnie zaczepić.

Laptop Sleeve
Do recenzji otrzymałem też etui na MacBooka (stanowi odrębny produkt, nie jest sprzeda-

wane w zestawie z wyżej opisywaną torbą). Występuje ono w kilku rozmiarach, dopasowa-

nych do różnych urządzeń – od iPada, przez oba MacBooki Air, po największego MacBooka 

Pro o przekątnej 17 cali. Materiały, z których zostało wykonane, są identyczne jak w przypad-

ku torby. Znaczącą różnicę stanowi jednak zamknięcie – oprócz aluminiowej klamry zastoso-

wano też wszyte w krawędzie klapy magnesy. Poniżej znalazła się duża kieszeń na suwak, ide-

alna na ładowarkę oraz Magic Mouse.

Główna komora ma pogrubione krawędzie, jest to niestety jedyne zabezpieczenie. Ściany nie 

są w żaden sposób wzmocnione, więc etui stanowi ochronę jedynie przed porysowaniem 
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oraz, w niewielkim stopniu, przed wilgocią. Kie-

szeń na komputer jest bardzo dobrze dopasowana 

– nie ma mowy o tym, że sprzęt będzie się przesu-

wał wewnątrz, jednocześnie nie miałem proble-

mów z wyciągnięciem go ze środka. Klapa otwie-

ra się bowiem w ten sposób, że duża część laptopa 

jest odsłonięta.

Samo etui jest niezwykle lekkie, po założeniu go 

na komputer praktycznie nie czuć różnicy w wa-

dze. To niewątpliwie zaleta, zwłaszcza że tego 

typu etui często przenosimy w większej torbie, 

plecaku lub walizce. Jego nieskomplikowany wy-

gląd (przynajmniej w czarnej wersji) sprawia z ko-

lei, że komponuje się z większością innych ak-

cesoriów. Z uwagi na to, że do jego wykonania 

wykorzystano ten sam materiał, co w przypadku 

recenzowanej wyżej torby, brudzi się niestety rów-

nie łatwo.

Podsumowanie
Uniwersalne akcesoria są zazwyczaj rozsądniej-

szym wyborem niż dedykowane – mogą służyć 

długo, a wymiana sprzętu nie wiąże się z koniecz-

nością kupowania nowych dodatków. Dokład-

nie taką zasadą kieruje się Bluelounge, co ma swo-

je zalety, ale i wady. Uniwersalna torba wymaga 

stosowania dodatkowego etui, ponadto nie chro-

ni sprzętu tak dokładnie, jak akcesorium dokład-

nie dopasowane do określonego modelu. Jedno-

cześnie zakres zastosowań tego typu torby jest 

o wiele większy, bo pomieści nie tylko laptopa, ale 

i mnóstwo innego sprzętu. Należy go dodatkowo 

zabezpieczyć, a etui z oferty Bluelounge całkiem 

nieźle sobie z tym poradzi.

Wrzuciłem do niej 13-calowego 
MacBooka, zasilacz, gruby notes, 
a miejsca zostało nadal sporo.
W sam raz na drugi komputer. 
I książkę, a nawet trzy. 

Bluelounge Messenger                  
Bag & Laptop Sleeve
Design: 6/6

Jakość wykonania: 5,5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5,5/6

Bluelounge Messenger Bag & Laptop Sleeve
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Być może zastanawiacie się czasem, czy praca redaktora iMagazine jest łatwa. 

W zdecydowanej większości przypadków tak. To przyjemność dzielić się z Wami 

informacjami ze świata jabłek. Co jakiś czas zdarza się jednak, że może to być również 

ciężka praca. I to dosłownie. Bo jak mamy do przetestowania jakieś torby, to gdy je 

nosimy, nie są puste.

MACIEJ SKRZYPCZAK

Do tego numeru miałem przyjemność przetestować torbę firmy Booq – Mamba courier 13". Jak 

sama nazwa wskazuje, produkt ten przeznaczony jest dla laptopów z ekranem o przekątnej 13", 

czyli w naszym (Sadowników) przypadku – posiadaczy trzynastocalowych MacBooków Pro i Mac-

Booków Pro z ekranem Retina, a może nawet starych poczciwych MacBooków. Torba ta wystę-

TORBA BOOQ 
MAMBA COURIER 13"



puje w trzech wariantach kolorystycznych: czar-

nym, szarym i beżowym. Ja dostałem tę drugą. Booq 

Mamba wykonana jest z bardzo trwałego, a przy 

tym lekkiego materiału. Ten jest dodatkowo wodo-

odporny i w czasie tegorocznych zimowych desz-

czów nic mi nie przemokło ani nie zawilgotniało.

Jeśli chodzi o pojemność, to mamy do wykorzysta-

nia sporo zakamarków. Przede wszystkim w środku 

znajdziemy specjalną, wyścielaną nylonem komorę 

przeznaczoną na laptopa. Do tego mamy do dyspo-

zycji kilka kieszeni – na dużego iPada (lub Kindle’a, 

lub jak w moim przypadku na opisany w poprzed-

nim numerze tablet graficzny firmy Wacom), na 

mniejsze urządzenia (wielkości np. iPhone’a), na dłu-

gopisy; a także przegrodę na przedmioty większych 

gabarytów, jak ładowarki czy dyski przenośne. Cała 

główna część zamykana jest na zamek błyskawicz-

ny. Z przodu torby jest kolejna kieszeń, tak samo za-

mykana, ale tym razem na drobne przedmioty – np. 

słuchawki i inne. Dzięki specjalnej klamrze z kół-

kiem przyczepimy swoje klucze, które będzie moż-

na później wpiąć do torby, żeby nie trzeba było ich 

szukać w gąszczu przedmiotów. Oba schowki są do-

datkowo zabezpieczone klapą. Ta z kolei jest zapina-

na z dwóch stron. Rozwiązanie zapinania jest niety-

powe i w zależności, jak do tego podejść, może być 

dobre lub przeszkadzać. Chodzi o to, że zapinamy 

torbę przez wsuwanie klamr w specjalne paski z kie-

runku od zewnątrz torby. Z jednej strony uniemożli-

wia to szybkie zapięcie torby, ale z drugiej zapewnia 

bezpieczeństwo, bo „samorozpięcie” jest praktycz-

nie niemożliwe, a biorąc pod uwagę fakt, że chroni-

my w torbie laptopa, patent zamykania zdaje się być 

bardziej zaletą.
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Jeśli chodzi o pojemność, to 
mamy do wykorzystania sporo 
zakamarków.



Do naszej dyspozycji mamy jeszcze jedną kieszeń z tyłu 

torby, która nie jest jednak w ogóle zamykana, dlatego 

będzie to dobre miejsce na wszelkie przedmioty (cien-

kie, jak na przykład czasopisma). Znajduje się tam rów-

nież dodatkowa kieszonka na telefon. Bez problemu 

zmieści się w niej nasz iPhone, nawet jeśli jest w jakiejś 

obudowie lub pokrowcu. Dzięki temu będziemy mieli 

telefon zawsze pod ręką.

Ponieważ Booq Mamba to torba przeznaczona do no-

szenia przez ramię, przymocowany jest do niej gruby 

(na 5 cm), nylonowy pasek. Dodatkowo znajduje się na 

nim specjalna, miękka opaska, która znacznie poprawia 

komfort noszenia torby.

Na koniec chciałbym jeszcze napisać krótko o ciekawej 

możliwości. Firma Booq doskonale zdaje sobie sprawę, 

że korzystając z jej produktu, przenosimy cenne urzą-

dzenia. W związku z tym producent umożliwił zareje-
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strowanie torby w dedykowanym serwisie terralinq.com. 

Na podstawie unikalnego numeru seryjnego dodajemy 

tam naszą torbę oraz nasze dane teleadresowe. Później, 

w razie zgubienia lub, co gorsza, kradzieży torby mo-

żemy z poziomu strony zgłosić produkt jako zaginiony. 

Gdy torbę znajdzie ktoś inny, może za pomocą tej stro-

ny zgłosić odnalezienie.

Booq Mamba courier 13" to torba zdecydowanie god-

na polecenia. Prócz bardzo dobrej ochrony laptopa, 

zapewnia również mnóstwo miejsca dla innych urzą-

dzeń i akcesoriów. Solidne zamknięcia oraz wysokiej ja-

kości materiał z pewnością zapewnią długą żywotność 

zarówno torby, jak i jej zawartości. Całość w zupełno-

ści rekompensuje cenę – 399 zł z darmową przesyłką, 

ponieważ od niedawna firma Booq jest oficjalnie do-
stępna w naszym kraju.

Torba Booq Mamba courier 13"

Torba Booq                 
 Mamba courier 13"
Design: 6

Jakość wykonania: 6

Wydajność: 5

Producent: Booq

Specjalny system zamykania 
sprawia, że „samorozpięcie” jest 
praktycznie niemożliwe.

http://booqbags.pl
http://booqbags.pl
http://booqbags.pl/booq-mamba-courier-13-torba-macbook-ipad-szara,3,2858,2835
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Raz na jakiś czas pojawia się 

produkt, którego wykonanie jest 

nieporównywalnie lepsze od 

konkurencji. Tym razem chodzi 

o OCDock, a mój tydzień spędzony 

z nim potwierdził moje 

przypuszczenia – jest rewelacyjny 

pod kilkoma względami.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

OCDock dostępny jest w dwóch wersjach – tytułowej 

oraz z przydomkiem Mini. Testuję ten drugi model, 

który pozbawiony jest dodatkowej ramki oraz gumy 

w środku, ale poza inną formą, funkcjonalność wyda-

je się być identyczna. OCDock w obu wersjach prze-

znaczony jest dla osób posiadających Apple Cinema/

Thunderbolt Display lub komputer z serii iMac.

Konstrukcja jego spodu jest tak pomyślana, że przy-

kleja się go na środku nogi wyżej wspomnianych 

ekranów lub komputerów. Taśma jest wielokrotnego 

użytku, a klej z niej nie zostawia śladów, przy czym 

w pudełku znajduje się dodatkowa taśma klejąca do 

zamontowania na spodzie docka, gdyby przypad-

kiem coś się z nią stało. Co ciekawe, jest na tyle solid-

na, że mogę spokojnie po swoim biurku przesuwać 

iMaca, chwytając za OCDocka.

RECENZJA OCDOCK
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Po przyklejeniu OCDocka trzeba wykonać jeszcze 

jeden krok – przechylić ekran/iMaka i przeciągnąć 

pod spodem kabel USB. Jest on grubości 0,18 mi-

limetra, więc nic się nie chwieje z jego powodu, 

a końcówkę wpina się do wolnego portu USB na 

tyle komputera. Przyznam, że jak to pierwszy raz zo-

baczyłem, to miałem wątpliwości, czy zda egzamin 

– niepotrzebnie, jest wzorowo.

Aluminium, z jakiego wykonano oba OCDocki, jest 

piękne – wygląda dokładnie tak jak to, które stosu-

je Apple, a sam dock staje się częścią iMaca. Model 

Mini jest wyraźnie delikatniejszy w formie i osobi-

ście bardziej przypadł mi do gustu. Srebrny iPhone 

wygląda w nim zabójczo, a całość jest bardzo har-

monijna. Jednocześnie nie trzeba się obawiać, że te-

lefon z niego wypadnie, ponieważ osadzony jest 

bardzo pewnie. Nie powoduje to jednak problemu 

przy wyciąganiu – opór jest, ale na tyle niewielki, że nie przesuniemy jednocześnie komputera, na-

wet na tak śliskiej powierzchni, jaką jest szkło.

Gdy piszę te słowa, jest mi głupio, że nie wymieniłem żadnej wady tego rozwiązania, ale dla mnie 

takowej naprawdę nie ma. W komentarzach oraz na Twitterze, tydzień temu niektórzy z Was wyra-

żali obawę, iż ekran iPhone’a położony centralnie przed naszymi oczami i zaraz pod ekranem bę-

dzie rozpraszał. Nie wątpię, że niektórych może rozpraszać, ale mnie nie. Dotychczas zawsze trzy-

małem iPada obok komputera, właśnie po to, aby móc szybko na nim podejrzeć powiadomienia, 

bez konieczności wychodzenia z aplikacji, w której jestem, na przykład pisząc artykuły jak ten. Te-

raz iPad leży na ławie, a rolę wyświetlania powiadomień przejął iPhone. Jest to też o tyle wygod-

niejsze, że nie muszę odwracać głowy. Ekran 27" jest na tyle duży, że nawet jeśli mnie powiadomie-

nie na iPhonie nie interesuje, to nie jest on w moim polu widzenia. Muszę wyraźnie spojrzeć w dół, 

aby zobaczyć, co się na nim wyświetliło.

Mam na koniec dla Was jedną dobrą i jedną złą wiadomość. Dobrą jest to, iż producent zapew-

nia, że do docka pasuje nawet iPhone w pokrowcu. Ja takowego nie stosuję i nawet nie posiadam, 

więc nie miałem możliwości sprawdzenia tego, ale jak widać po zdjęciach w internecie, rzeczywi-

ście mieści się jak trzeba. Oczywiście nie dotyczy to każdego – Otterboxa tutaj nie włożycie. Złą 

Recenzja OCDock
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wiadomością jest niestety fakt, że wraz ze znakomitą jako-

ścią w parze idzie cena – ta na polski rynek została usta-

lona na wysokości 298 PLN, co jest niemałą kwotą. Biorąc 

jednak pod uwagę fakt, że w zamian otrzymujemy idealnie 

czyste biurko bez walających się po nim kabli, to wiem, że 

wielu z Was chętnie zapłaci za tę możliwość.

Rzadko kiedy wystawiam pełną szóstkę, ale ten dock na to 

zasługuje. Pomimo wysokiej ceny jest to jedyne tego typu 

urządzenie na rynku, a przy tak wysokiej jakości wykonania 

nie należy zastanawiać się, czy go kupić tylko czy mamy 

iMaca lub Thunderbolt Display, do którego możemy go 

zamontować.

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 

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.
 OFERTA SPECJALNA 

OCDock                
Producent: OCDesk

Model: OCDock Mini

Kolor: srebrny

Cena: 298 zł

Dystrybutor na Polskę: ViDiS S.A.  
 ul. Ojca Beyzyma 7   
 53-204 Wrocław   
 www.vidis.pl

Ocena:

Design: 6/6

Jakość wykonania: 6/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: n/d

Recenzja OCDock

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=26700420
http://cardeasy.pl
http://www.vidis.pl


Projektanci Pumy muszą być najdziwniejszymi ludźmi na świecie. Pewnego dnia postanowili, 

że zamiast kolejnego kapcia zaprojektują głośnik. I to zrobili. Problem jest właściwie tylko 

jeden – głośniki tak nie wyglądają.

PAWEŁ HAĆ

PUMA 
SOUNDCHUCK
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Głośnik Pumy, nazwany Soundchuck, 

na zdjęciach wydaje się niewielki. Gdy 

jednak zobaczyłem, jakich wymia-

rów jest pudełko, zwątpiłem. Sama 

jego zawartość wywołuje nie lada za-

kłopotanie. Nie spodziewałem się, że 

to, co w materiałach prasowych wy-

daje się niewiele większe od mojego 

iPhone’a, w rzeczywistości okazuje się 

gigantem, którego łatwiej przyrów-

nać rozmiarami do pudełka po tym 

smartfonie. A nawet dwóch. Na do-

datek wygląda, delikatnie mówiąc, 

oryginalnie. Dwa elementy w kształ-

cie walców połączone są grubym, za-

bezpieczonym solidną gumą kablem, 

którego środek poszerzono. Walco-

wate części to oczywiście dwa gło-

śniki – na jednym z nich umieszczo-

no przyciski sterujące, port ładowania 

i mikrofon. Na ich krawędziach znala-

zły się magnesy, które pozwalają na 

połączenie głośników ze sobą. Całe urządzenie zostało pokryte gumą, co nie jest może zbyt ele-

ganckie, ale za to bardzo praktyczne. Nie dość, że dobrze leży w dłoni, to dodatkowo wykorzystany 

materiał zmniejsza w znacznym stopniu podatność na uszkodzenia. To bardzo ważne – Soudchuck 

został stworzony przez firmę produkującą sprzęt sportowy. Sam też nim jest, ma towarzyszyć nam 

na boisku, musi więc wytrzymać „odrobinę więcej” niż przewrócenie się na bok. Zastosowanie nie-

typowych rozwiązań konstrukcyjnych miało więc na celu dostosowanie Soundchucka do trudniej-

szych warunków niż domowe zacisze. W sprzedaży dostępnych jest kilka wersji kolorystycznych 

– czarna i szara nie są zbyt ciekawe, za to czerwona, niebieska oraz pomarańczowa wyglądają już 

naprawdę interesująco. Nie mogło też zabraknąć wariantu różowego.

Do połączenia ze smartfonem Soundchuck wykorzystuje Bluetooth. Parowanie trwa tylko chwi-

lę i nie wymaga podawania żadnego kodu PIN. Towarzyszy mu potwornie głośny komunikat, po-

dobnie zresztą jak wielu innym czynnościom. O ile informacje czytane przez lektora brzmią zno-

śnie, to już dźwięki są strasznie uciążliwe. Zmiana źródła dźwięku jest więc szybka, a w przypadku 

Puma Soundchuck
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sprzętu używanego w gronie znajomych to na-

prawdę duża zaleta. Ktoś ma nową płytę Bruce-

’a Springsteena? Po minucie możecie słuchać jej 

zamiast The Fox (i każdy będzie z tego zadowo-

lony). Gdy jednak wszystkie telefony padną, trze-

ba będzie podłączyć zamiast nich odtwarza-

cze. Soundchuck pozbawiony jest gniazda mini 

Jack, zamiast niego konieczne jest stosowanie 

przejściówki z microUSB. To dla mnie całkowi-

cie niezrozumiałe posunięcie, zwłaszcza że gło-

śnik Pumy nie stanowi zbyt dobrego przykładu miniaturyzacji. Z drugiej strony, żeby podpiąć od-

twarzacz przez mini Jack, i tak trzeba nosić ze sobą kabel. Ten, którego wymaga Soundchuck, jest 

po prostu bardziej problematyczny. Przewód służy jednocześnie do ładowania głośnika za pośred-

nictwem USB. Bateria głośnika jest bardzo wytrzymała, działała ponad 6 godzin i to wyłącznie przy 

odtwarzaniu za pośrednictwem Bluetooth.

Soundchuck jest, jak na sprzęt mobilny, dość nieporęczny. Wynika to zarówno z wymiarów, jak 

i z niespotykanej nigdzie indziej konstrukcji. Wbrew pozorom został on rozsądnie zaprojektowany. 

Rozłożone głośniki dają całkiem niezły efekt stereo, a poszerzona część kabla pozwala powiesić je 

gdziekolwiek chcecie, bez obawy, że wylądują na ziemi. Zresztą nawet jeśli tak się stanie, to powin-

ny wyjść z tego bez poważniejszych uszkodzeń. Mobilność nie sprowadza się jedynie do niewiel-

kiej wagi oraz wbudowanego akumulatora. Smartfony zastąpiły nam odtwarzacze muzyki, co wią-

że się nierozerwalnie z telefonami podczas słuchania. Soundchuck ma wbudowany mikrofon, więc 

szukanie iPhone’a w kieszeni nie będzie konieczne. Przyciski na obudowie umożliwiają odebranie 

i zakończenie połączenia – to kolejne ułatwienie. Nieste-

ty jakość rozmów pozostawia wiele do życzenia. Przypad-

kowe zasłonięcie mikrofonu zdarza się aż nazbyt często, 

bo umieszczono go przy złączu ładowania, czyli w miej-

scu, które łatwo zakryć dłonią. Jakość głosu generowane-

go przez głośniki jest już całkiem dobra, ale dźwięk jest 

o wiele wyraźniejszy nawet w trybie głośnomówiącym 

iPhone’a.

Najważniejszą cechą głośników jest zazwyczaj ich brzmie-

nie. Testując Soundchucka miałem jednak na uwadze to, 

w jakich warunkach ma być on używany. Podczas upra-

Puma Soundchuck

Zastosowanie nietypowych 
rozwiązań konstrukcyjnych 
miało więc na celu 
dostosowanie Soundchucka 
do trudniejszych warunków 
niż domowe zacisze.

Soundchuck pozbawiony 
jest gniazda mini Jack, 
zamiast niego konieczne jest 
stosowanie przejściówki 
z microUSB. 
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Puma Soundchuck                   
Design: 4/6 

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 3/6

Dźwięk pozbawiony jest 
szczegółowości, daje się to 
szczególnie we znaki przy 
odsłuchu w domu.

wiania sportu muzyka ma stanowić jedynie tło, nie kon-

centrujemy się na niej na tyle, by wyłapywać wszyst-

kie, najdrobniejsze nawet dźwięki. Musi być za to głośno, 

a przy okazji bez zakłóceń. W opisanych warunkach So-

undchuck daje sobie jakoś radę. Przy maksymalnej głośno-

ści dźwięk jest bardzo zniekształcony, jednak wystarczy 

zejść do około 70-80% (to nadal bardzo dużo), by trzaski 

ustały. Eksponowane są przede wszystkim średnie tony, 

wysokie brzmią znacznie ciszej. Niskie nie są natomiast 

szczególnie dobrze odwzorowane – brakuje im mocy 

i głębi. Dźwięk pozbawiony jest szczegółowości, daje się 

to szczególnie we znaki przy odsłuchu w domu. W takich 

warunkach jest po prostu słabo.

W bezpośrednim porównaniu z głośnikami mobilnymi So-

undchuck nie ma zbyt wielkich szans na zwycięstwo. Nie 

brzmi szczególnie dobrze, poza tym nijak znaleźć dla nie-

go miejsce na biurku. Wyciągnięty z domowego zacisza 

pokazuje jednak, do czego został stworzony. Może obe-

rwać piłką, zostać przypadkowo kopnięty, a podczas wi-

chury wytrzyma przywiązany do płotu. Niewiele jest gło-

śników, które też to potrafią.

Puma Soundchuck
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Klawiatura do iPada to dla mnie niezbędne akcesorium, dużo sensowniejsze niż Smart Cover 

czy jakiekolwiek etui. Okładka od Apple przeciętnie chroni ekran, a do tego ułatwia pisanie 

tylko w nieznacznym stopniu. Oczywiście, jakość klawiatury ekranowej iPada jest świetna, 

jednak wciąż to tylko wirtualne, wyświetlane narzędzie, na które w najlepszym przypadku 

trzeba raz po raz zerkać. Nie daje żadnej fizycznej informacji zwrotnej o wciśnięciu klawisza 

Wraz z wprowadzeniem do sprzedaży nowych iPadów, na rynku pojawiło się wiele 

akcesoriów, których celem jest uzupełnianie i rozszerzanie możliwości tych tabletów. 

Logitech posiada całkiem obszerne portfolio takich dodatków, z klawiaturami na czele. 

Jedną z nich jest Ultrathin Cover – jej najnowsza wersja, przeznaczona do iPada Air, to 

zakup obowiązkowy.

PAWEŁ HAĆ

LOGITECH ULTRATHIN 
KEYBOARD COVER DLA 
IPAD AIR
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ani tym bardziej o tym, że palec właśnie najechał na środek przycisku. W bezwzrokowym pi-

saniu to niezwykle istotne, stąd też klawiatura zewnętrzna jest właściwie jedynym rozsąd-

nym rozwiązaniem dla osób, które intensywnie wykorzystują tablet do pisania. Sam się do 

nich zaliczam, dlatego też miałem już kilka takich akcesoriów do iPadów – od standardo-

wych klawiatur Apple po nieco mniej typowe urządzenia, oferowane przez ZAGG. Gdy mia-

łem iPada trzeciej generacji, korzystałem z pierwszej wersji Logitech Ultrathin Keyboard. 

Nowa wersja, przeznaczona do iPada Air, po-

zornie niczym się od niej nie różni. Zmiany są 

subtelne, ale mają jednocześnie duży wpływ 

na poprawę komfortu pracy.

Ultrathin Keyboard wykonana została z bar-

dzo wysokiej jakości materiałów. Zewnętrzną 

część stanowi aluminiowa płyta, natomiast 

wnętrze oraz klawisze są plastikowe. Zawias 

mocujący klawiaturę do iPada to połączenie 

tych dwóch materiałów. Na spodzie oraz we-

wnętrznych krawędziach znalazły się gumo-

we podstawki, zapewniające dystans pomię-

dzy klawiszami a ekranem przy zamknięciu 

Klawiatura ma standardowy 
układ przycisków, nie 
znajdziemy tu żadnych 
udziwnień wymagających 
ekwilibrystyki pokroju 
wciskania czterech 
przycisków do wprowadzenia 
pojedynczego znaku.

Logitech Ultrathin Keyboard Cover dla iPad Air
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pokrywy, a także zapobiegające przesuwaniu się klawiatury po blacie. Wnętrze ma chropo-

watą powierzchnię, podobnie jak klawisze, natomiast otoczenie przycisków jest błyszczące. 

To bardzo eleganckie połączenie, które ma też kilka praktycznych zalet. Chropowata klawia-

tura jest przyjemniejsza w użyciu, z kolei gładki plastik wokół przycisków ułatwia czyszcze-

nie. W poprzednim modelu całe wnętrze było błyszczące, więc niesamowicie zbierało odci-

ski palców, zwłaszcza w przypadku czarnego wariantu kolorystycznego. Właśnie, w Polsce 

dostępne są dwa kolory nowej Ultrathin Keyboard – biały (srebrny) oraz czarny (szary). Od-

cienie dopasowane są do iPadów, chociaż biała klawiatura pasuje równie dobrze do czarne-

go iPada.

Klawiatura ma standardowy układ przycisków, nie znajdziemy tu żadnych udziwnień wy-

magających ekwilibrystyki pokroju wciskania czterech przycisków do wprowadzenia poje-

dynczego znaku. Wymiary iPada Air umożliwiły stworzenie klawiatury, która jest minimalnie 

mniejsza niż ta, którą znajdziemy w laptopie, ale oferuje zbliżony komfort pracy. Niektóre 

przyciski zyskały dodatkowe oznaczenia odnoszące się do funkcji iPada. Standardowo już 

Escape zastąpiony został przez Home, obok Spacji znalazł się przycisk zmiany wpisywane-

go języka, a Function służy do wywoływania kolejnych czynności za pomocą klawiszy cyfr. 

Tych jest dokładnie tyle, ile potrzeba – blokowanie ekranu, wywołanie Siri, menu wielozada-

niowości oraz klawiatury ekranowej, ponadto dostępne jest sterowanie głośnością i odtwa-

rzaniem. Wszystkie funkcje, które obecne są na klawiaturach Maców, umieszczone zostały 

w dokładnie tym samym miejscu (czyli pauza nad literą I, wyciszenie nad P i tak dalej). Takie 

podobieństwa pozwalają szybciej przyzwyczaić się do klawiatury – osobiście uważam to za 

wielką zaletę. Logitechowi udało się uniknąć przesadnego zmniejszania przycisków – skró-

cono jedynie te, które znajdują się przy lewej krawędzi, zmalał też Delete. Wciąż jednak znaj-

dują się we właściwym miejscu, więc trafiam w nie bez problemów. W zasadzie jedyną trud-

nością, którą napotkałem, jest brak prawego przycisku 

Option. Jestem przyzwyczajony do korzystania z przyci-

sku po tej stronie Spacji (podobnie jak większość osób, 

która długo korzystała z Windowsa), więc wstawia-

nie alternatywnych znaków wymaga ode mnie chwili 

zastanowienia.

iPad ląduje w mojej torbie codziennie, waży niewiele, 

więc nie zastanawiam się, czy akurat będzie mi danego 

dnia potrzebny. Z klawiaturą nie jest inaczej. Mimo tego, 

że waży 330 gramów, to w połączeniu z iPadem stano-

Wymiary iPada Air umożliwiły 
stworzenie klawiatury, która 
jest minimalnie mniejsza niż 
ta, którą znajdziemy 
w laptopie, ale oferuje 
zbliżony komfort pracy.

Logitech Ultrathin Keyboard Cover dla iPad Air
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wi już obciążenie, doganiające powoli najmniejszego MacBooka Air (ten jest cięższy o nie-

wiele ponad 100 gramów). To jednak nadal o wiele mniej niż większość komputerów. Nie 

skrzywię przez to kręgosłupa, nie nabawię się bólu stawów i innych dolegliwości. Niespeł-

na kilogramowa maszyna do pisania nie zniszczy mi zdrowia, a ewentualny dyskomfort re-

kompensuje w pełni oferowaną funkcjonalnością. Dobrze radzi sobie z ochroną ekranu, je-

śli jest zamknięta. Zawias jest bardzo trwały, zastosowane magnesy przytrzymują pewnie 

osłonę, a gumowe elementy nie pozwalają, by przy ściśnięciu całości klawiatura uszkodziła 

wyświetlacz.

Konfiguracja klawiatury jest bardzo prosta. Łączy się ona z tabletem za pośrednictwem Blu-

etooth, parowanie jest błyskawiczne. Do ładowania wykorzystuje się kabel microUSB – to 

kolejna zaleta. Według producenta bateria urządzenia wytrzymuje trzy miesiące, jeśli ko-

rzystamy z niego najwyżej dwie godziny dziennie. Trudno mi to zweryfikować – klawiatura 

była naładowana, gdy wyjąłem ją z pudełka, po niespełna miesiącu wciąż działa tak samo, 

a w ogóle jej nie wyłączam (bo usypia się automatycznie po pewnym czasie). Korzystam 

z niej dość intensywnie, więc najprawdopodobniej faktycznie wytrzymuje tak długo, 

jak pisze producent.

Pisanie na Ultrathin Keyboard to czysta przyjemność. Klawisze są tylko odro-

binę mniejsze niż w pełnowymiarowej klawiaturze, odstępy pomiędzy nimi 

zostały zmniejszone proporcjonalnie do powierzchni przycisków. Jak już 

wspominałem wcześniej, ich układ jest praktycznie identyczny jak w stan-

dardowych klawiaturach, a zmiany związane są jedynie z wprowadze-

niem obsługi funkcji tabletu. Skok przycisków jest niewielki, porów-

nywalny z klawiaturami MacBooków Air oraz Pro z Retiną. Są jednak 

sporo głośniejsze, co mi osobiście nie przeszkadza. Amatorów pi-

sania w ciszy mogą jednak denerwować. Wprowadzanie tekstu 

jest bardzo intuicyjne – potrzebowałem chwili, by przyzwy-

czaić się do mniejszej klawiatury i braku przycisku Option 

po prawidłowej stronie Spacji. Ostatecznie jednak osią-

gnąłem tempo pisania porównywalne ze standardową 

klawiaturą – wiadomo, jest ono mniejsze, ponadto 

dokładność wprowadzania tekstu cierpi przez ów 

Option, jednak wynik jest porównywalny ze spo-

Logitech Ultrathin Keyboard Cover dla iPad Air
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ro mniejszą ZAGGkeys Folio do iPada mini. Jest więc 

dobrze, nawet bardzo dobrze, zważywszy na wymia-

ry i układ przycisków. Podczas pisania klawiatura jest 

stabilna – gumowe podstawki zdają egzamin, po-

nadto ekran pochylony jest pod optymalnym kątem. 

To o tyle ważne, że nie można go regulować. Tablet 

przytrzymywany jest w szczelinie za pomocą magne-

sów, jednak nie radzę podnosić konstrukcji, trzymając wyłącznie za iPada – nie są one na 

tyle mocne. Spełniają natomiast swoją funkcję, gdy piszemy, trzymając całość na kolanach.

Klawiatury do tabletów należą do niszowych akcesoriów – niewiele osób postanawia wyko-

rzystywać tablet do pracy, jeszcze mniej decyduje się na pisanie na nim dłuższych tekstów. 

Jeśli do nich należycie, nie zawracajcie sobie głowy jakąkolwiek klawiaturą, nie jest Wam po 

prostu potrzebna. Pozostali z Was z pewnością zachwycą się Ultrathin Keyboard – to zdecy-

dowanie najlepsza klawiatura do iPada, na jakiej przyszło mi dotąd pisać. Jest piękna, do-

skonale wykonana, mobilna, a pisanie na niej to poezja. Nie wiem jak Wam, ale mi nie po-

trzeba niczego więcej.

Logitech Ultrathin                  
Keyboard Cover    
Design: 6/6 

Jakość wykonania: 5,5/6 

Oprogramowanie: n/d 

Wydajność: 5,5/6

Logitech Ultrathin Keyboard Cover dla iPad Air
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GLUKOMETR 
IHEALTH

Życie cukrzyka nie należy do najprostszych, choć po dwóch latach takiego stanu rzeczy 

nie mam też specjalnych powodów do narzekania. Kluczem do tego jest odpowiednie 

wyrównanie glikemii, a co za tym idzie - częste mierzenie poziomu cukru we krwi.

JAN URBANOWICZ

Ponad rok temu opisałem na łamach iMagazine 

moje pierwsze wrażenia z obsługi pompy in-

sulinowej. To ona podaje do organizmu insu-

linę, która sprawia, iż poziom glukozy we krwi 

nie jest za wysoki, przez co możemy panować 

nad chorobą i czuć się po prostu lepiej. Jednak 

by wszystko dobrze funkcjonowało, musimy też 

mieć jak mierzyć ten poziom. Na co dzień uży-

wam glukometru, który był w zestawie z pompą. 

Głównie dlatego, że łączy się on z nią za pomoc-

ną Bluetooth, dzięki czemu jest swoistym pilo-

tem do jej obsługi i nie muszę wyjmować pompy 

z kieszeni, by podać sobie insulinę. Dodatkowo 

posiada on kalkulator do przeliczenia dawek in-

suliny, co również bardzo ułatwia sprawę – nie 

muszę już wszystkiego liczyć w pamięci. Widać 

więc, że technologia to nie tylko sieci społeczno-

ściowe, sprzęt grający czy inne tego typu przy-

jemności, ale przede wszystkim coś, co może 

pomóc nam radzić sobie z przeciwnościami, ja-

kie spotkały nas w życiu. Jednak jak chyba każdy 
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z naszej redakcji, jestem gadżeciarzem i z chęcią 

potestuję wszystko, co wpadnie mi w ręce, dlate-

go wieść o glukometrze, który synchronizuje się 

z moim iPhone’em bardzo mnie ucieszyła. 

iHealth Wireless Smart Gluco-Monitoring Sys-

tem to glukometr, który za pomocą techno-

logii Bluetooth synchronizuje się z darmową 

aplikacją zainstalowaną w naszym telefonie. Po-

miaru i synchronizacji możemy dokonać na dwa 

sposoby. Po wykonaniu kilku pomiarów włączyć 

aplikację, synchronizować ze sobą oba urządze-

nia i wtedy poprzednie pomiary znajdą się w na-

szym telefonie. Drugi to uruchomienie aplikacji 

i glukometru jednocześnie, wtedy wynik pomia-

ru natychmiast będzie widoczny na ekranie te-

lefonu. Ale czy telefon jest nam niezbędny do 

użytkowania glukometru?

Nie. Urządzenie posiada swój własny wyświe-

tlacz LED, który informuje nas o stanie baterii, 

połączeniu Bluetooth, no i oczywiście o pozio-

mie glukozy we krwi po pomiarze. Jednak dopie-

ro z aplikacją iGlucose staje się on w pełni funk-

cjonalnym urządzeniem. Możemy w niej ustawić 

zalecane poziomy cukru, przedział, w jakim cu-

kier jest prawidłowy, poniżej jakiego za niski, po-

wyżej za wysoki. Po pomiarze mamy możliwość dodania informacji, czy pomiar jest ro-

biony przed lub po posiłku i czy była podana insulina. Aplikacja posiada również funkcję 

ustawienia przypomnień o pomiarach, co może się przydać zwłaszcza w przypadku tych, 

które musimy wykonać po posiłku. Jednak najważniejsza jest funkcja analizy naszych wy-

ników. Pomiary zapisywane są w aplikacji i możemy je przeglądać w postaci zwykłej tabel-

ki lub statystyk. Pierwsza jest dobra, jeśli chcemy sobie przede wszystkim przypomnieć 

ostatnie wyniki, jednak to właśnie statystyki pomagają nam przeanalizować to, co się z na-

szymi cukrami dzieje. Pokazują nam one średnie i całkowite wyniki pomiarów z ostatnich 

7, 14, 30 lub 90 dni, a wszystko to podzielone na wyniki całościowe oraz przed posiłkami 

Glukometr iHealth

Jednak najważniejsza jest funkcja 
analizy naszych wyników.
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i po nich. Wszystko to możemy zobaczyć rów-

nież w postaci wykresów. Jeśli wprowadzamy 

do aplikacji dawki insuliny, również możemy je 

później prześledzić.

Statystyki możemy przesłać mailem prosto 

z aplikacji np. do naszego lekarza, a pojedyn-

czymi pomiarami możemy się również pochwalić znajomym na Facebooku lub Twitterze. 

Ta ostatnia funkcja jest moim zdaniem zbędna, ale może ktoś by z tego korzystał. 

Sam glukometr jest bardzo porządnie wykonany z dobrej jakości plastiku. Wyświetlacz LED 

wyświetla nam dane w kolorze niebieskim, co ładnie prezentuje się na białym urządzeniu. 

Całość jest mała, poręczna i wygodna w obsłudze. Glukometr zasilany jest jedną płaską ba-

terią, z której dostępnością nie ma problemów, więc w razie kłopotów nie zostaniemy na 

lodzie i kupimy baterię na wymianę. W zestawie dostajemy mocne i porządnie wykonane 

etui, które jest grube i przetrwa nawet trudniejsze warunki, kiedy ktoś nie oszczędza swo-

jego sprzętu. Dodatkowo dostępne są jeszcze lancety do nakłuwania palców, jednak ja po-

siadam bardzo dobry nakłuwacz, który jest chyba najlepszy na rynku, więc przyznam się 

szczerze, że nawet ich nie testowałem.

W ogólnym rozrachunku glukometr od iHealth jest bardzo dobrym urządzeniem, które 

sprawdzi się każdemu, kto chce mieć wyniki pomiarów swoich cukrów zawsze przy so-

bie w telefonie. Największą jednak jego wadą są paski testowe do pomiarów, a dokład-

nie to ich cena. 50 pasków kosztuje prawie 50 dolarów, co w przypadku braku ich refun-

dacji w Polsce może bardzo boleć po kieszeni. Zwłaszcza taką osobę jak ja, dla której 50 

pasków to zaledwie kilka dni użytkowania. Jedną 

z ciekawych rzeczy w aplikacji jest kontrola tego, ile 

pasków nam jeszcze zostało. Każde opakowanie pa-

sków posiada kod, który skanujemy aplikacją i zo-

staje nam wyświetlona liczba pasków. 

Cena samego gleukometru również nie należy do 

najniższych i wynosi 79 dolarów. Nie jest to mało, ale 

na pewno nie jest to cena bardzo wysoka i warta za-

płacenia za tego rodzaju sprzęt.

Wireless Smart               
Gluco-Monitoring System

Design: 5/6 

Jakość wykonania: 5/6

Wydajność: 5/6

Producent: iHealth

Pomiaru i synchronizacji 
możemy dokonać na dwa 
sposoby.

Glukometr iHealth
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W porównaniu do PlayStation 3
PS3, poza tym, że jest jednym z najlepszych odtwarzaczy Blu-ray na rynku, głównie ze 

względu na to, że był na bieżąco uaktualniany do najnowszych smaczków, posiadał spo-

ro innych cech, dzięki którym był pożądanym i funkcjonalnym urządzeniem. Można było na 

nim trzymać zripowane DVD, który zajmowały znacząco mniej miejsca na dysku niż płyty 

na półce. Można było również trzymać na nim zdjęcia – szczególnie przydatne dla Macuse-

Przez cały 2013 rok śledziłem informacje na temat Xbox One i PlayStation 4. Po wielu 

latach miała w końcu pojawić się nowa generacja konsol, które obiecywały jeszcze 

więcej. Byłem do nich bardzo sceptycznie nastawiony – mój PlayStation 3 nadal działał 

prawidłowo, głównie jako odtwarzacz Blu-ray, więc nie planowałem go wymieniać 

przynajmniej przez najbliższy rok. Mikołaj jednak postanowił, że powinienem mieć 

nowszy model – nie będę się przecież z nim kłócił…

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

PLAYSTATION 4 
PIERWSZE WRAŻENIA
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rów, którzy nie mają Apple TV i chcą rodzinie puścić slideshow. Ponadto oferował możliwość 

oglądania telewizji przez internet – wspierał między innymi Iplę oraz TVN Player.

PS3 miał też jedno akcesorium, które bardzo sobie ceniłem – pilota, przypominającego te do 

telewizora i innych sprzętów RTV, który komunikował się po Bluetooth i służył do obsługi fil-

mów na Blu-rayu. Korzystałem z niego częściej niż z pada. Największym bajerem było to, że 

PS3 mógł być schowany w szafce, a pilot i tak mógł się z nim komunikować. Do dziś zresz-

tą nie przyzwyczaiłem się do tego, że nie trzeba nim celować w urządzenie – pauzę można 

wcisnąć nawet będą za ścianą, za którą stoi konsola.

PS3 miałem od dnia premiery w Polsce – chyba od marca 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam 

– w wersji kompatybilnej z PlayStation 2. Konsola dodatkowo posiadała cztery porty USB 

oraz sloty na karty CF – tych rzeczy również używam do dziś.

PlayStation 4 – krok w tył
To wszystko niestety szlag trafił w nowym wydaniu – PS4 to przede wszystkim konsola do 

grania. Nie ma pilota do Blu-ray – trzeba trzymać w pobliżu kanapy pada, który nadaje się do 

tego jak bolid Formuły 1 na wakacyjny wyjazd nad morze. W interfejsie użytkownika zabrakło 

również podziału na czynności, tak jak to było w PS3 – brakuje działów Muzyka, Zdjęcia i Film. 

To spory krok w tył względem poprzednika, który był znacznie bardziej wszechstronny.

Playstation 4 – pierwsze wrażenia
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Nowa architektura
PlayStation 4 (oraz Xbox One) zostały oparte o zupełnie 

nową architekturę – w środku znajduje się CPU i GPU od 

AMD. Nie będę wchodził z szczegóły techniczne, ponie-

waż większość z Was zanudziłbym na śmierć, ale obie 

konsole są znacznie bardziej zbliżone do pecetów niż 

w poprzednich generacjach. Dla większości użytkowni-

ków jednak liczy się jedno – czy to wszystko składa się 

na lepszą grafikę, prędkość i jakość względem poprzed-

ników? W skrócie: tak.

Jest też ogromna grupa osób, która bardzo ceni so-

bie swoje komputery, często własnoręcznie zbudowa-

ne i twierdzi, że są one lepsze niż cokolwiek, co kon-

sola może zaoferować. Zapominają jednak czasem 

o dwóch prostych rzeczach – po pierwsze, ich kompu-

tery kosztują dziesięciokrotnie więcej niż taki PlaySta-

tion 4, a po drugie – nie można go wziąć pod pachę 

i podłączyć gdziekolwiek, pod (prawie) jakikolwiek 

telewizor czy projektor, przy użyciu jednego kabla. 

PC to zupełnie inna kategoria i nie powinniśmy ich 

porównywać.

Pierwsze egzemplarze PS4 oferowane na polskim 

rynku wyposażono w 500-gigabajtowy dysk twar-

dy. To wbrew pozorom niezbyt dużo, patrząc na to, 

że niezbyt rozbudowane gry mogą zajmować więcej 

niż 10 GB przestrzeni. Żałuję, że nie zdecydowano się 

na SSD, nawet gdyby miał być tylko dla systemu ope-

racyjnego – niewątpliwie przyspieszyłoby to konsolę. 

Z drugiej strony – czasy ładowania gier nie są długie, 

a wszystko działa zadziwiająco sprawnie.

Przyda się jednak szybkie połączenie internetowe, 

najlepiej po kablu. Przez ostatnich kilka dni pobra-

łem w sumie kilkanaście gigabajtów danych – dodat-

Dla większości 
użytkowników jednak liczy 
się jedno – czy to wszystko 
składa się na lepszą 
grafikę, prędkość i jakość 
względem poprzedników? 
W skrócie: tak.
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ki do Assassin’s Creed IV: Black Flag oraz nowsze wersje systemu operacyjnego. PS4, nieste-

ty i z kompletnie niezrozumiałych powodów, wspiera jedynie 802.11b/g/n na częstotliwości 

2,4 GHz. Brakuje 802.11ac i wsparcia dla 5 GHz. Rozumiem, że Sony i tak sprzedaje PS4 poniżej 

kosztów produkcji, ale mamy w końcu 2014 rok!

Sporą zaletą konsoli jest tryb standby – można ją w niego wprowadzić zamiast całkowitego 

wyłączenia. Potrafi ona wtedy ładować Dualshocki oraz pobierać automatycznie uaktualnie-

nia z internetu. Pysznie!

Cisza?
Mój PS3 hałasuje mocno. Był nawet czyszczony jakieś dwa lata temu w serwisie przy okazji wy-

miany napędu Blu-ray, ale wentylator od nowości wydaje to samo natężenie irytującego dźwię-

ku, na który przestaje się zwracać uwagę dopiero po włączeniu filmu lub gry. PS4 ma w tym 

względzie nad poprzednikiem zdecydowaną przewagę – nawet pod pełnym obciążeniem, ja-

kie zakładam może występować podczas sceny walki na morzu w AC4, pozostaje cichy. Napęd 

Blu-ray wydaje więcej hasłu niż wentylator. Poprawę w tym względzie oceniam na dużą.

Assassin’s Creed IV: Black Flag
Na obecną chwilę to jedyna prawdziwa gra, jaką posiadam na tę platformę. Pobrałem co 

prawda z PlayStation Store jeszcze dwie darmowe – strzelankę i symulator lotu/strzelania 

Playstation 4 – pierwsze wrażenia
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z czasów II wojny światowej – ale nie spędziłem w nich dostatecznie dużo czasu, aby się wy-

powiedzieć na ich temat. Użytkownicy płatnego PlayStation Plus będą zapewne mieli więcej 

do powiedzenia – dla nich przygotowano kilka darmowych gier, za które trzeba normalnie 

zapłacić niemałe pieniądze. Gry na konsole w ogóle są dosyć drogie jak na standardy dzisiej-

sze, ale AC4 jest wart tych 250 PLN, które za niego zapłaciłem.

Jestem fanem tej serii odkąd pojawiła się jego druga wersja – zaraził mnie zresztą Naczel-

ny, za co go jednocześnie wychwalam i przeklinam. Każda kolejna wersja była coraz lepsza, 

a najnowsze wydanie absolutnie bije na łeb na szyję poprzedników, szczególnie jeśli ktoś 

jest fanem serii Piratów z Karaibów.

Początek gry jest trochę nudny, ale wynika to z tego, że gracz musi zostać stopniowo wpro-

wadzony we wszystkie tajniki, jakie ona oferuje. Do dyspozycji otrzymujemy ogromny świat, 

w którym możemy się praktycznie do woli poruszać. Przemieszczamy się pomiędzy karaib-

skimi wyspami za pomocą własnego statku i pomimo że główny wątek misji jest liniowy, to 

w tym czasie jest tyle innych zajęć, jakie możemy wykonywać, że każdy może sam decydo-

wać o robieniu tego, co go najbardziej interesuje. Sam obecnie regularnie atakuję hiszpań-

skie i brytyjskie transportowce, aby zdobyć coraz więcej materiałów – cukru, drewna, stali, 

bawełny i oczywiście rumu – aby mieć więcej pieniędzy, które mogę następnie przeznaczyć 

na rozbudowę mojego „Jackdaw”. Oraz żeby nie rozpaczać, jak główny bohater wspomnia-

nego filmu Disneya, słowami: „But why’s the rum gone?!”

Nie jestem hardcorowym graczem, więc trudno mi porównać grafikę do najlepszych gier 

obecnych na PC czy innych platformach, ale w stosunku do PS3 poprawa jest znacząca – jest 

szczególnie widoczna w świetle, cieniach oraz wodzie. Musimy też pamiętać o jednym – de-

weloperzy potrzebowali ładnych paru lat, aby wycisnąć siódme poty z PS3, a to dopiero po-

czątek drogi dla PS4. Liczę, że z każdym kolejnym wydaniem będzie coraz lepiej.

Dualshock 4
Nigdy nie przepadałem za padem w PS3, ale do-

brze mi się na nim grało. Różnica w stosunku do Du-

alshock 4 jest jednak spora – jego nowa inkarna-

cja jest znacznie wygodniejsza. Lepiej leży w rękach, 

a przyciski są jakby stworzone pod moje palce. Po-

trzebowałem chwili, aby się do niego przyzwyczaić 

i po tygodniu poprzednik wydaje się być niesamowi-

Brakuje 802.11ac i wsparcia 
dla 5 GHz. Rozumiem, że 
Sony i tak sprzedaje PS4 
poniżej kosztów produkcji, 
ale mamy w końcu 2014 rok!
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cie toporny. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 

kontroler jest nadal bardzo lekki.

Warto?
Pomimo braków w stosunku do PS3, jeśli chce-

my ją traktować jako konsolę do grania, to zde-

cydowanie mogę polecić PS4. Pod innymi aspek-

tami jest jednak gorzej. Sam napęd Blu-ray jest 

szybszy (6× vs. 2×), więc krócej się czeka na zała-

dowanie filmów, ale nie jest to coś, co robi dużą 

różnicę. Osobiście mam nadzieję, że Sony jed-

nak zdecyduje się wypuścić osobnego pilota do 

PS4 lub zacznie wspierać tego z PS3.

Najbardziej zaskakuje mnie jednak własna myśl: 

„No pięknie, ale różnica względem poprzednika 

jest mniejsza niż przesiadka z iPada mini na nowy 

model z ekranem Retina”.

A minęło w końcu siedem lat od premiery PS3…

Playstation 4               
Dane techniczne:

Producent: Sony

Model: PlayStation 4

Procesor: AMD Jaguar (8-core)

GPU: na bazie technologii AMD Radeon

Pamięć: 8 GB GDDR5

HDD: 500 GB

Napęd: Blu-ray, 6×

Porty:    - USB 3.0 (2×)      
 - AUX        
 - ethernet      
 - HDMI        
 - Digital-Optical Out

Ocena:

Design: 6/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: 3/6

Wydajność: 5/6

Niestety byłem zmuszony obniżyć ocenę za 
oprogramowanie – brak wsparcia dla pilota oraz 
braki w oprogramowaniu względem możliwości PS3 
są co najmniej zaskakujące. Liczę na Sony i mam 
nadzieję, że będę mógł w przyszłości wprowadzić 
poprawki do swojej oceny.

Playstation 4 – pierwsze wrażenia
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Dzięki uprzejmości największego fanboya iMagazine – Tomka kryjącego się na Twit-

terze pod ksywą @macaztek – dostałem do testów Sony RX1R. Jest to nowsza wersja 

RX1 z 2012 roku, pozbawiona filtru dolnoprzepustowego… i wiecie co? To jeden z najbardziej 

niesamowitych aparatów, który kiedykolwiek miałem przyjemność trzymać w rękach.

RX1R jest absolutnie wyjątkową pozycją na rynku dzięki swojemu rozmiarowi. Kiedyś mia-

łem idioten-kamera w postaci Panasonica LX3 – Sony wydaje się być bardzo zbliżony gaba-

W świecie fotografii ostatnim wielkim przebojem był Fuji X100 ze swoim hybrydowym 

wizjerem. Przełomów u wielkich graczy – Canona i Nikona – niestety nie widać; są zbyt 

zajęci chronieniem własnych linii DSLR, a stara zasada mówi, że gdzie gigant czuje się 

swobodnie i ospale, tam mniejsi konkurenci tylko czekają na zajęcie jego miejsca.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

SONY RX1R 
MINIATUROWY GIGANT
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rytami do tamtego maleństwa, które miało matrycę 

wielkości główki od szpilki przeznaczonej dla kra-

snoludków. Przesadzam lekko, ale biorąc pod uwa-

gę fakt, że RX1R ma pełnoklatkową matrycę w niewie-

le większym body, to do dziś nie mogę się nadziwić, 

jak to się inżynierom udało. Przeszkodę w tym po-

równaniu stanowi na stałe zamontowany obiektyw 

na Soniaku – 35 milimetrowe szkło z logiem Zeissa 

oraz światłem f/2. To moja ulubiona ogniskowa! Same 

pyszności! Niestety jednocześnie powoduje, że real-

nie nie da się go włożyć do kieszeni kurtki. Nawet do 

mojej torby na ramię nie mieści się wygodnie ani… 

bezpiecznie. Aby nosić go ze sobą codziennie, mu-

siałbym ją wymienić na coś niewiele pojemniejszego. 

Nie zmienia to jednak faktu, że idąc na plener otrzy-

mujemy aparat, który waży niecałe pół kilograma. Do 

niedawna najmniejszy, pełnoklatkowy aparat ważył 

Sony RX1R – miniaturowy gigant

Przełomów u wielkich 
graczy – Canona i Nikona 
– niestety nie widać; są 
zbyt zajęci chronieniem 
własnych linii DSLR, a stara 
zasada mówi, że gdzie 
gigant czuje się swobodnie 
i ospale, tam mniejsi 
konkurenci tylko czekają na 
zajęcie jego miejsca.



dwa razy tyle. Bez obiektywu. Był przy okazji po-

nad dwukrotnie grubszy (body), o 20% szerszy 

i o 50% wyższy.

RX1R nie ma oczywiście lustra – to tak zwany bez-

lusterkowiec, z niewymiennym szkłem – i nie jest 

to aparat dla każdego. Pierwszym powodem jest 

oczywiście wspomniany niewymienny obiek-

tyw, ale podobnie jak w przypadku Fuji X100, nie 

wszystko złoto co się świeci. Autofocus w RX1R 

jest szybki jak na tę klasę, ale nie ima się szybkich 

lustrzanek. Nie mam większych zastrzeżeń co 

do jego precyzji w sytuacjach ulicznych, ale pro-

blem pojawia się przy portretach na pełnej dziu-

rze. Celując w oko, ostrość częściej łapię na czub-

ku nosa, a przy tak małej głębi ostrości powoduje 

to konieczność powtórzenia ujęcia. Trudno też 

o ręczne korekty w autofocusie, ponieważ ekran 

lub opcjonalny wizjer nie do końca pomaga do-

kładnie ocenić, gdzie leży płaszczyzna ostrości. 

Można włączyć magiczną funkcję zwaną peaking, 

znaną zresztą chociażby z najnowszych Fuji z se-

rii X. Niestety, w odróżnieniu od tych ostatnich, 

działa ona tylko wtedy, kiedy podczas ostrze-

nia włączona jest funkcja zoomu, która przybli-

ża dziesięciokrotnie środek kadru. Nie jest to ani 

praktyczne, ani wygodne, tym bardziej, że poru-

szenie aparatu o kilka centymetrów od przodu 

lub tyłu automatycznie przenosi głębię ostrości 

(GO) w inne miejsce. W praktyce można więc albo 

kadrować, albo ostrzyć z włączonym peaking. Co 

ciekawe, peaking w innych aparatach Sony dzia-

ła również bez powiększania kadru – niewpro-

wadzenie tej możliwości do tak wyjątkowego 

produktu, gdzie znacząco polepszyłoby to jego 

funkcjonalność, jest kompletnie niezrozumiałe.
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RX1R nie ma wbudowanego wizjera. Otrzymu-

jemy wyłącznie tylny ekran LCD, na którym mu-

simy kadrować zdjęcia niczym zwierzę. Jestem 

przeciwnikiem takiej formy robienia zdjęć z jed-

nego prostego powodu – stabilności. Mając wi-

zjer, aparat posiada trzy punkty oparcia: lewą 

rękę, prawą rękę oraz oko/twarz. Bez wizjera sta-

bilność ogromnie spada – różnica w praktyce 

jest naprawdę duża, chyba że ktoś ćwiczy jogę 

i potrafi perfekcyjnie panować nad swoimi mię-

śniami. Na szczęście sanki na górze aparatu po-

zwalają na montaż jednego z dwóch optycz-

nych wizjerów, znajdujących się w ofercie firmy. 

Optyczny wizjer to nic innego jak szkiełko, dzię-

ki któremu możemy kadrować, ale nie widzimy 

żadnych informacji zwrotnych – nie wiadomo, 

gdzie została złapana ostrość ani nie mamy żad-

nych informacji o samej ekspozycji. Te dane za-

   /   SPRZĘT   /   129Sony RX1R – miniaturowy gigant



   /   SPRZĘT   /   130

pewnia dopiero wizjer elektroniczny, który jest, 

według mnie, warty każdej złotówki pomimo że 

trzeba zebrać ich trochę ponad tysiąc. Sam ob-

raz przez niego wyświetlany jest również bez za-

strzeżeń – to chyba obecnie jeden z najlepszych 

dostępnych wizjerów na rynku.

RX1R zdjęcia robi fantastyczne, o niebo lepsze niż 

jego najbliższy konkurent – Fuji X100. To wszyst-

ko pomimo że ten drugi ma matrycę APS-C oraz 

niższą cenę. Różnica w ostrości, jakości i plasty-

ce jest widoczna gołym okiem. X100 (niezależnie 

czy z S na końcu czy nie) to bardzo dobry aparat, 

ale RX1R jest w zupełnie innej lidze. No i ten Zeiss 

– naprawdę piękne szkło.

Sam aparat wygląda też znakomicie, co przekła-

da się również na jakość jego wykonania. Jest 

calusieńki, wraz z obiektywem, wykończony 

w zimnym i bardzo solidnym metalu. Jedynym 

dyskusyjnym akcentem jest czerwony pierścień 

na łączeniu obiektywu z body – od razu prze-

chodniom podpowiada, że to coś wyjątkowego, 

a złodziejom, że warto się zainteresować. Chciał-

bym w przyszłości u producentów zobaczyć 

opcję zamówienia aparatów bez widocznych 

logo i nazw modeli – tak jak można to robić przy 

zakupie samochodów. Niezależnie od tego, nie-

którzy tego czerwonego pierścienia nienawidzą, 

a inni są w nim zakochani. Kwestia gustu. Sam 

przyzwyczaiłem się do niego, ale preferuję pro-

dukty cicho-ciemne.

Sony ma ze mną na pieńku za wydarzenie 

sprzed dekady – mocno wtedy nabroili, a ja po-

przysiągłem sobie nigdy nie kupować od nich 

Ten aparat to nie jest zwykły 
produkt, jakich pełno na rynku. 
To przedłużenie naszej ręki, oka 
i zmysłów. To narzędzie 
z charakterem, które nie tylko 
wywołało u mnie emocje, 
ale które również je posiada. 
Praca czy rozrywka z nim to 
czysta magia, tak rzadko dzisiaj 
spotykana wśród zalewu tandety.

Sony RX1R – miniaturowy gigant
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żadnych produktów… No, może poza PlaySta-

tion, bo nie ma konkurencji. Tym razem jed-

nak przeszli samych siebie. Ten aparat to nie jest 

zwykły produkt, jakich pełno na rynku. To prze-

dłużenie naszej ręki, oka i zmysłów. To narzędzie 

z charakterem, które nie tylko wywołało u mnie 

emocje, ale które również je posiada. Praca czy 

rozrywka z nim to czysta magia, tak rzadko dzi-

siaj spotykana wśród zalewu tandety.

Sony RX1R – miniaturowy gigant

Sony RX1R                        
Dane techniczne

Producent: Sony

Model: RX1R

Obiektyw: Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, 35 mm 
f/2.0-f/22

Matryca: 24,3 Mpix, 35,8 × 23,9 mm

ISO: 50-25600

Ekran: LCD 3"

Wizjer: opcjonalny, optyczny lub elektroniczny

Migawka: 1/4000-30 sek.

Zdjęcia seryjne: 5 fps, 2,5 fps

Wideo: MPEG-4 lub AVCHD, 1080p/60/50/25/24, 
720p/30

Karty: SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/
Pro-HD Duo

Złącza: USB 2.0, mini HDMI, wsparcie dla Eye-Fi

GPS: brak

Wymiary: 113 × 65 × 70 mm

Waga: 482 g (komplet z baterią)   
 

Ocena:

Design: 5/6

Jakość wykonania: 6/6

Oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 6/6        
        
Gdybym mógł uzasadnić jego zakup, to zrobiłbym 
to bez wahania, niestety cena jest na tyle wysoka, 
że tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na kupienie 
RX1R, żeby służył jako „drugi” aparat w domu. 
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Urządzenie Smartlet to opaska na nadgarstek, do której będziemy w stanie przypiąć telefon, 

jednocześnie tworząc z niego swoisty SmartWatch. Urządzenie będzie występowało w kil-

ku kolorach, dzięki czemu będziemy mogli dobrać kolor odpowiedni do swego aktualnego 

ubioru.

Dla mobilnych użytkowników, którzy uprawiają różnego rodzaju sporty, to rozwiązanie jest 

o wiele wygodniejsze niż opaski na ramię. Teraz możesz wygodnie mieć podgląd na ekran 

telefonu. Wadą może być to, że zazwyczaj podczas biegu nadgarstek ulega większym prze-

KAMIL DYRTKOWSKI

SMARTLET – NOŚ IPHONE’A 
NA NADGARSTKU

Już niedługo w nasze ręce trafi nowa technologia. Ułatwi ona życie wszystkim, 

którzy zawsze gubią w różnych miejscach swojego iPhone’a, nie pamiętają, gdzie 

go położyli lub dla tych, którzy nie lubią nosić telefonu w kieszeni. Otóż można 

powiedzieć, że przyszłość jest w naszych rękach, a dokładniej – w nadgarstkach.



ciążeniom niż ramię, a wtedy iPhone może się 

wypiąć i upaść na ziemię.

Urządzenie nie wymaga żadnego specjalnego 

ubioru, mieści się pod rękawem koszuli, swetrów, 

marynarek, koszulek itp. Ciekawostką może być 

to, że akcesoria są produkowane z wykorzysta-

niem technologii druku 3D. Na pewno w przyszło-

ści każdy z nas będzie mógł wydrukować sobie 

swój własny egzemplarz.

Już dziś można wejść na stronę kickstarter.com 

i za 29 dolarów zamówić jeden z pierwszych wy-

produkowanych modeli.
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MAGAZYN ROWEROWY

Jest to miesięcznik (poza sezonem dwumiesięcz-

nik) o rowerach skierowany do szerokiego kręgu 

odbiorców. Jak piszą twórcy magazynu, „Adresu-

jemy go do młodych duchem, aktywnych i nie-

zależnych osób – inwestujących w siebie i swoją 

przyszłość, świadomie korzystających z rowe-

ru jako środka do zabawy i wypoczynku – spo-

sobu na życie. »Magazyn Rowerowy« – pismo 

aktywnych!”.

Jestem czytelnikiem „Magazynu Rowerowego” 

od bardzo dawna i cieszy mnie, że ma również 

wersję elektroniczną. Interesujące treści znajdą tu 

wszyscy rowerzyści. Od amatorów szukających 

roweru i pomysłu na przejażdżki weekendowe, aż 

po zawodowców startujących na szosie i freaków 

kręcących tricki w skateparkach. Każda z tych 

grup ma swoje stałe miejsce w magazynie i w za-

leżności od sezonu jest tego miejsca więcej lub 

mniej.

Samo wydanie to niestety tylko cyfrowa wersja 

papierowego magazynu zgodna z nim w 100%, 

kartkowana prawo/lewo. Nie znajdziemy w nim 

żadnych dodatkowych multimedialnych treści.

Cena: za darmo    Pobierz

GRY I PROGRAMY
Z APP STORENORBERT CAŁA

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/magazyn-rowerowy/id731900785?mt=8
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ANDRZEJ MLECZKO. 40 LAT RYSOWANIA

Tak, to jest świetna wiadomość dla fanów twórczości i humoru Andrzeja Mleczki. Al-

bum z pracami artysty zatytułowany „Andrzej Mleczko. 40 lat rysowania” trafił wła-

śnie do App Store. iMagazine jest patronem wydania!

Jest to pierwszy w Polsce interaktywny album na iPada. Aplikacja zawiera kilkaset 

rysunków pochodzących z albumu „40 lat rysowania”, wydanego z okazji jubileuszu 

pracy twórczej rysownika. Znajdziemy w nim wszystkie najważniejsze prace auto-

ra. Zaskoczeniem dla Was będzie z pewnością to, jak styl autora zmieniał się na prze-

strzeni lat. Dopiero zebranie wszystkich prac w jednym miejscu pozwala to dobrze 

zaobserwować. E-album, poprzez dotykowy interfejs, pozwala spojrzeć na prace ar-

tysty w zupełnie nowy sposób i umożliwia czytelnikowi aktywne przeglądanie tej 

bogatej kolekcji prac. Aplikacja zawiera przejrzysty spis treści wraz z podziałem na 

rozdziały, ułatwiający szybki wybór poszczególnych rysunków.

Album zawiera ciekawe rozwiązania… jakie? Pobierz aplikację i sprawdź sam!

Cena:  2,69 euro             Pobierz

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&amp;a=2225950&amp;partnerId=2003&amp;url=https://itunes.apple.com/pl/app/andrzej-mleczko.-40-lat-rysowania/id784877454?mt=8
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MONTHLY – THE ESSENTIAL 
BUDGET PLANNING APP

Aplikacje dla iOS nauczyły nas prostoty. Te naj-

lepsze są w 100% skoncentrowane na zadaniu, 

do którego zostały przeznaczone. Nic nas wte-

dy nie rozprasza, a zadanie, które musimy wy-

konać, staje się znacznie prostsze. Jedno mach-

nięcie w prawo, jedno w lewo i potem do dołu. 

Tak wygląda idealna aplikacji dla iPada. Nieste-

ty do tej pory kilka typów aplikacji wymykało 

się tej konwencji i nadal ich obsługa wymaga-

ła więcej uwagi niż można było się spodziewać. 

Jednym z typów były aplikacje do zarządza-

nia budżetem domowym. Setki skomplikowa-

nych tabelek nie zachęcają, aby zająć się naszy-

mi wydatkami.

Aplikacja Monthly – the essential budget plan-

ning app autorstwa polskiego dewelopera zry-

wa z tym. Jest do bólu prosta i przejrzysta. 

U góry jest jasny podział na wpływy, wydat-

ki, przeciągnięcie placem z góry na dół, doda-

nie nowej pozycji, w lewo zakreślenie płatności 

jako zrealizowana, a u dołu saldo. Prosto i czy-

sto. Może brakuje kilku funkcji, ale to dopiero 

początek, dajmy szansę deweloperowi.

Cena:  0,99 euro   Pobierz

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&amp;a=2225950&amp;partnerId=2003&amp;url=https://itunes.apple.com/pl/app/monthly-essential-budget-planning/id789876133?mt=8
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CODENAMEX

Jestem przekonany, że każdy grał kiedyś w platformówki. To kategoria gier, 

na którą zawsze jest moda. Nawet teraz, gdy mamy świetne gry 3D, przyjem-

nie jest pograć w fajną platformówkę. CodenameX to polska, darmowa plat-

formówka. W grze wcielamy się w ucznia, który pogubił swoje książki i globu-

sy. Teraz wyposażony w plecak odrzutowy musi je wszystkie zebrać, dziwnym 

trafem oczywiście ocalając przy okazji świat. Samo zbieranie byłoby pewnie 

stosunkowo proste, ale przeszkadzać nam w tym będą różne złośliwe roboty. 

Aby się z nimi rozprawić, możemy użyć tajnej laserowej broni.

Dużym atutem CodenameX jest miła dla oka, wesoła i kolorowa grafika i dobrze 

korespondująca z nią muzyka. To razem sprawia, że rozgrywka – jak przystało 

na platformówkę – jest dynamiczna, szybka i wesoła. Z jednej strony stosunko-

wo prosta, aby mogło sobie z nią poradzić dziecko, a z drugiej wciągająca i nie-

zobowiązująca na tyle, aby zainteresował się nią dorosły w wolnej chwili.

Cena: za darmo             Pobierz

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/codenamex/id778581298?mt=8


Zapraszamy do zakupów w sklepie firmowym 3.7.6. & dbramante1928, 
Wiejska 17/1, Warszawa, tel 22 622 17 04; lub w sklepie internetowym www.376west.com

http://www.376west.com/katalog/4_19twenty8
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Wszystko zaczęło się kilka lat temu od iA Writera – genialnej aplikacji, prawie całkowicie 

pozbawionej wszelkich preferencji. Zadaniem tego programu było maksymalne 

uproszczenie pisania, przy jednoczesnym i ponownie maksymalnym pozbawieniu nas 

rozpraszających elementów. Writer Pro, jego bardziej rozbudowany brat, wprowadza szereg 

nowych funkcji i bardzo wysoką cenę. Zobaczmy, czy jest tego warty…

Mac i iOS
Zacznę może właśnie od platform, na jakie jest dostępny oraz jego ceny – zakładam, że ta 

druga rzecz jest kluczowa. Writera Pro wypuszczono równocześnie dla trzech urządzeń 

– iPhone, iPad i Mac – i w dwóch wersjach. Na szczęście zdecydowano się na uniwersalną 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

WRITER PRO NOWA GENERACJA 
MINIMALISTYCZNEGO PISANIA

Writer Pro - nowa generacja minimalistycznego pisania
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aplikację dla iOS. To jednak nie zmienia faktu, że cena wynosi 17,99 euro dla każdej 

z nich, czyli blisko 36 euro za komplet. To nie jest mało dla większości klientów, którzy 

przez ostatnie lata byli przyzwyczajani do coraz niższych cen. To jednak nie jest na-

rzędzie dla wszystkich. Traktowałbym je raczej jako niszowy edytor tekstowy, wspie-

rający i zachęcający do pisania w Markdown, który ma jedną świetną funkcję, pod wa-

runkiem, że piszemy nasze artykuły w języku angielskim, niemieckim, włoskim lub 

hiszpańskim – nazwano ją Syntax Control.

Syntax Control
Jeśli pamiętacie w iA Writerze opcję podświetlania ak-

tualnie pisanego zdania, przy jednoczesnym wyszarze-

niu pozostałych, to zrozumiecie, o co chodzi. W panelu 

bocznym (lub za pomocą skrótu na klawiaturze) wybiera-

my, co ma w naszym tekście zostać podświetlone: przy-

miotniki, rzeczowniki, przysłówki, czasowniki, przyimki 

lub spójniki. To można wykorzystać na przynajmniej kil-

ka sposobów, ale w moim przypadku to świetna metoda 

do szybkiego przejrzenia swojego tekstu w poszukiwa-

niu powtarzających się słów oraz do wyłapania błędów 

interpunkcyjnych. Niestety, jak już wspominałem, liczba 

Writera Pro wypuszczono 
równocześnie dla trzech 
urządzeń – iPhone, iPad 
iMac – i w dwóch wersjach. 
Na szczęście zdecydowano 
się na uniwersalną aplikację 
dla iOS.

Writer Pro - nowa generacja minimalistycznego pisania



   /   PROGRAMY   /   142

wspieranych języków jest ograniczona i nie 

ma na liście języka polskiego. Być może poja-

wi się on w przyszłości, ale prawdopodobnie 

w głównej mierze zależy to od liczby sprzeda-

nych sztuk iA Writera (czyli uboższego krew-

nego) w Polsce. Miejmy nadzieję, że dużo.

Boczny panel
Writer Pro zyskał również boczny panel, 

w którym możemy sterować kilkoma rze-

czami, w tym wspomnianym Syntax Control. 

Wszystko jednak zaczyna się od sekcji Work-

flow, która ma zmienić nasz sposób pisania.

Workflow
iA, twórcy aplikacji, oprócz wsparcia dla iCloud stworzyli w obrębie obu aplikacji (na iOS i OS 

X) system plików, do którego zalecają się stosować. Podzielono go na cztery podkatalogi 

– Notatki, Pisanie, Edycja i Czytanie. Niestety iCloud obecnie nie wspiera wersjonowania, stąd 

ten zabieg z katalogami. Otóż twórcy zakładają, że najpierw tworzymy szkic naszego doku-

mentu. To powinniśmy robić przy suwaku ustawionym na Note. W tym trybie pracy do dys-

pozycji mamy pełną funkcjonalność, a font jest ustawiony na Nitti Grotesk – prosty i czytelny.

Gdy już stworzymy ramy naszego artykułu, powinniśmy zacząć wypełniać go treścią, jedno-

cześnie przenosząc dokument do podkatalogu Pisanie oraz zmieniając tryb aplikacji na Write, 

która z kolei przełączy nas na dobrze znany z iA Writera font Nitti, za którym szaleję. Nie mu-

simy na szczęście przenosić pliku ręcznie pomiędzy folderami w iCloud – Writer Pro robi to za 

nas, automatycznie. Dotyczy to jednak wyłącznie iCloud – jeśli trzymamy nasze pliki na dys-

ku, to nie skorzystamy z tego.

Następnym krokiem jest oczywiście edycja dokumentu, gdzie powinniśmy skorzystać z Syn-

tax Control (przypominam, że nie działa przy języku polskim). Tutaj otrzymujemy Tiempos 

– szeryfowy font, który ma ułatwiać czytanie i tym samym wyłapanie wszelkich byków.

Na koniec pozostaje tryb Read, który jest prawie identyczny jak Edit. Z tą różnicą, że nie moż-

na w nim nic zmieniać. To akurat przydaje się, bo mi nadzwyczaj często zdarza się niechcący 

coś klepnąć na klawiaturze i muszę potem szukać, gdzie był kursor oraz błąd.

W panelu bocznym (lub 
za pomocą skrótu na 
klawiaturze) wybieramy, co 
ma w naszym tekście zostać 
podświetlone: przymiotniki, 
rzeczowniki, przysłówki, 
czasowniki, przyimki lub 
spójniki.
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To wszystko działa całkiem sensownie, ale pod warunkiem, że trzymamy się sugerowanego 

przez iA sposobu pracy. Ich workflow stworzony został na podstawie książki Hansa Blumen-

berga „Sources, streams, icebergs”, więc nie jest to wyssane z palca. Ma sens, ale musi nam 

jednocześnie odpowiadać ten sposób pracy.

Pozostałe funkcje bocznego paska
Oprócz wspomnianego workflow znajdziemy w nim również część nazwaną Structure, któ-

ra ułatwia nam pracę, jeśli nie znamy Markdown. Wystarczy najechać na (przykładowo) sło-

wa, które mają być śródtytułem, wybrać z listy „Heading 2” i to zdanie zostanie odpowiednio 

zmodyfikowane. Oprócz Hx są tam również pozycje do formatowania akapitów oraz do two-

rzenia list. Osobiście i tak piszę w Markdown, więc chciałbym to wyłączyć, bo mnie rozprasza 

(o ironio!) – niestety nie jest to możliwe.

Poniżej znajduje się wspomniany panel do sterowania Syntax Control oraz statystyki, które 

akurat bardzo sobie cenię. Przykładowo wiem, że pisząc to zdanie, napisałem już 4844 zna-

ków, dokładnie 700 słów, a dokument posiada 60 zdań. Ponadto, na czytaniu tego, co napisa-

łem, spędziłem trzy minuty i trzydzieści cztery sekundy. Ta liczba znacząco wzrośnie dopiero 

po przełączeniu się w tryb Read.

Writer Pro - nowa generacja minimalistycznego pisania
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Wersja na iOS
Niestety wersja dla iOS jest znacznie bardziej ograniczona od wydania na OS X. Przede 

wszystkim nie ma możliwości eksportowania naszych tekstów do HTML-a ani RTF. Ta możli-

wość została zapowiedziana i pojawi się wkrótce w uaktualnieniu, ale dopóki to się nie stanie, 

to niestety korzystam z niej wyłącznie do czytania tego, co napisałem na Macu. Pod warun-

kiem oczywiście, że teksty trzymam w iCloud, bo wsparcie dla Dropboksa również nie zmie-

ściło się do wersji 1.0. Również zostało to zapowiedziane przy okazji kolejnych poprawek. Sła-

bo, ale dobrze wiedzieć, że będzie.

Roczny bug
Niestety Writer Pro (podobnie jak iA Writer) posiada bug przy przewijaniu strony przy włą-

czonym Syntax Control, pod warunkiem, że jest ustawiony na Zdania (Sentences) – to 

opcja podświetlania aktualnie pisanego zdania, o którym wspominałem na początku. Nie-

stety jak przewijamy dłuższe artykuły, to czasami zaczyna wariować i niektóre elementy 

nadal pozostają wyszarzone. Zgłaszałem to już wielokrotnie do iA i od ponad roku nie po-

trafili (lub nie mieli czasu) sobie z tym poradzić. Jeśli problem wystąpi, to wystarczy pacnąć 

w Cmd+D dwukrotnie – pomimo prostego rozwiązania tego problemu jest to niezwykle 

dla mnie irytujące.

Dla kogo?
Przede wszystkim dla ludzi, którzy dużo piszą i chcą mieć kontrolę nad tym wszystkim. Przy 

dobrym nazewnictwie plików Writer Pro sprawdza się bardzo dobrze, szczególnie że do-

kładnie widać, w jakim stadium znajdują się po-

szczególne teksty. Warunkiem tego jest oczywi-

ście korzystanie z iCloud. Sam preferuję trzymać 

swoje artykuły na Dropboksie, więc z utęsknie-

niem czekam, aż wprowadzą tę opcję do wer-

sji iOS-owej. Kwota blisko 150 złotych za komplet 

może wydawać się duża dla większości. Sam ko-

rzystam z Writera codziennie, więc zupełnie mnie 

nie bolała i już się wielokrotnie zwróciła.

Trochę szkoda braku możliwości eksportowa-

nia tekstów napisanych w Markdown do HTML 

lub RTF oraz brak wsparcia dla Dropboksa w wer-

sji dla iOS – jeśli polegacie na tym, to warto po-

Niestety Writer Pro 
identycznie jak iA Writer 
posiada bug przy przewijaniu 
strony przy włączonym 
Syntax Control, pod 
warunkiem, że jest ustawiony 
na Zdania.

Writer Pro - nowa generacja minimalistycznego pisania



   /   PROGRAMY   /   145

czekać z zakupem aż funkcja ta zostanie wpro-

wadzona. Jednocześnie iPad mini znakomicie 

sprawdza się w roli narzędzia do pisania, we-

ryfikacji i edycji tekstów, gdy wiemy, że pro-

cedurę eksportu przeprowadzimy pod OS X. 

iPhone w szczególności genialnie spisuje się 

w roli notatnika, gdy jesteśmy w biegu. Na sa-

mym końcu, pliki pod OS X i tak przecież mo-

żemy przenieść z iCloud do Dropboksa jednym 

kliknięciem…

Uwaga do oceny
Na sam koniec chciałbym zwrócić uwagę na 

specyfikę oceny. Uważam, że Syntax Control 

jest funkcją bardzo ważną i to między innymi 

za nią płacimy, dlatego brak wsparcia dla języ-

ka polskiego to ogromny minus. Jeśli planujecie 

korzystać z Writera Pro w jednym lub kilku ze 

wspieranych języków, to proszę dodajcie jeden 

punkt do kategorii oprogramowanie oraz oce-

ny końcowej.

Writer Pro         

 Writer Pro dla OS            
Design: 5/6

Jakość wykonania: 4/6

Oprogramowanie: 4/6

Wydajność: 6/6

Link do App Store – http://morid.in/writerpromac 

 Writer Pro dla iOS                 
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: 3/6

Wydajność: 6/6

Link do App Store – http://morid.in/writerproapp

        
Wyjaśnienie kategorii w przypadku software’u:

Design – wygląd aplikacji    
Jakość wykonania – dbałość o szczegóły oraz to 
jak wszystko działa      
Oprogramowanie – ocena zawartych funkcji (lub ich 
braku)        
Wydajność – wymagania sprzętowe oprogramowania

Writer Pro - nowa generacja minimalistycznego pisania
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Dziesięć gier komputerowych, seria komiksów, powieści i filmów opowiadających 

o przygodach seksownej pani archeolog sprawiły, że Lara Croft i seria Tomb Raider 

stały się jedną z bardziej dochodowych marek. 

KRZYSZTOF MORAWSKI

147   /   GRY   /   Tomb Raider I na iOS

TOMB RAIDER I 
NA IOS



Od ukazania się pierwszej części serii w 1996 roku, Lara stała się jedną z głównych ikon przemysłu 

gier komputerowych. Można wręcz powiedzieć, że Lara Croft jest tym dla przemysłu gier, czym dla 

świata kina był Indiana Jones.

Oczywistym było więc, że prędzej czy później postać Lary Croft, jak i sama seria Tomb Raider, za-

witają na urządzenia z systemem iOS na pokładzie. Zawitała całkiem niedawno, bo w grudniu 2013 

i to remakiem pierwszej części gry, od której wszystko się właściwie zaczęło. Ale czy tytuł sprzed 

blisko 18 lat jest w stanie poradzić sobie na coraz bardziej wymagającym rynku gier mobilnych? 

Zarwane noce i długonoga Lara Croft z swoim seksownym warkoczem – tak, to były czasy! 
Tym, którzy z jakichkolwiek powodów nie znają serii Tomb Raider czy Lary Croft, powiem tylko, że 

jest to pierwsza część z całej serii gier akcji, w których to dzielna i jakże seksowna pani archeolog 

przemierza starożytne miasta i katakumby w poszukiwaniu zaginionych artefaktów owianych ta-

jemniczą mgłą przeszłości.

W pierwszej części gry Lara postanawia wyruszyć na poszukiwanie zaginionego artefaktu o na-

zwie Scion, mającego podobno tajemnicze moce. Podróż zaprowadzi ją między innymi do zagi-

nionego grobowca Qualopeca, piramid egipskich czy legendarnej Atlantydy.

Najnowsze odsłony gry Tomb Raider stawiają zdecydowanie mocniejszy nacisk na słowo „akcja”, 

toteż pierwsza część tej serii jest zdecydowanie bardziej przygodowa. Można powiedzieć, że jest 

to swego rodzaju mix gry przygodowej z elementami akcji, gry zręcznościowej i platformówki, 

w widoku trzeciej osoby. Sama rozgrywka jest stosunkowo liniowa, choć w każdej lokalizacji mamy 

ukryte lokalizacje (tzw. sekrety), które możemy próbować odnaleźć oraz swobodę, gdzie chcemy 

się udać. Niemniej dość łatwo można zauważyć, że naszym głównym celem jest przejść od począt-

ku do końca poszczególne lokalizacje, w celu odblokowania przejścia do kolejnego levelu. 

Oczywiście na naszej drodze przyjdzie nam pokonać liczne pułapki i przeszkody, skakać między 

poszczególnymi platformami, rozwiązywać postawione przed nami łamigłówki czy walczyć z dzi-

kimi (nierzadko uważanymi za wymarłe) gatunkami zwierząt.

Warto odnotować długość rozgrywki. Do naszych rąk oddany został pełny tytuł, obfitujący we 

wszystkie 15 oryginalnych poziomów + 2 dodatkowe z remake’a z 1998 r. Do tego mamy pokaźny 

arsenał broni (między innymi: pistolety Magnum, uzi, shotgun itp.) oraz groźnych wrogów takich 

jak wilki, niedźwiedzie, aligatory czy dinozaury. Wszystko to przewidziane jest na około 15 h gry, 

choć czas ten może się znacznie wydłużyć, o ile nie będziecie pamiętać, jak przejść jakiś poziom. 
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Czy hit sprzed lat jest w stanie przetrwać próbę 
czasu? 
Trójwymiarowa oprawa graficzna, z perspektywą trze-

ciej osoby, mimo upływu czasu wciąż prezentuje się 

całkiem przyzwoicie, choć wyraźnie widać tu pewną 

kanciastość grafiki. Pokazuje to jednak, jak daleko za-

szły urządzenia mobilne, skoro hit z 1996 (który wów-

czas robił niesamowite wrażenie swoją oprawą graficz-

ną) dziś ledwo dorasta do poziomu przeciętnych gier 

mobilnych. 

Kilka słów krytyki należy się też systemowi kontrolek, 

który jest po prostu kiepsko wykonany. Widać dość 

wyraźnie, że twórcom gry nie chciało się zbyt dużo 

pracować przy jej przenoszeniu na iOS, bo gra w ogóle 

nie obsługuje gestów (co jest szczególnie irytujące gdy 

„dziwnie” ustawi nam się kamera), działanie wirtualne-

go pada też pozostawia sporo do życzenia, zwłaszcza 

na iPhonie. 

Na szczęście gra jest uniwersalna i naprawdę rozkwi-

ta na iPadzie. Dzięki większemu ekranowi i możliwo-

ści własnego ustawienia przycisków możemy dość 

wygodnie sterować naszą postacią i w końcu mamy 

odpowiednie pole widzenia. 

Dochodzimy tym samym do kluczowego pytania 

– czy warto kupić Tomb Raider na iOS? Według mnie 

tak. Niezależnie od drobnych problemów z kontrolka-

mi i nieco kanciastej grafiki, jest to dalej świetna gra. 

Dla fanów serii jest to pozycja absolutnie obowiąz-

kowa. Młodszym graczom też ją polecam, zwłaszcza 

że cena nie jest wygórowana (tylko 0,89 euro), a jak-

by nie patrzeć, jest to solidny kawałek historii gier 

komputerowych. 
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Tomb Raider I                    
Ocena: 

- design 4/6

- jakość wykonania 4/6

- oprogramowanie 5/6

- wydajność 5/6 

Ocena końcowa 4/6 

Plusy     - Długość rozgrywki oraz fakt, że gra nie  
   nudzi się nawet po dłuższym graniu  
 - Lara Croft na iOS – czy naprawdę   
    muszę jeszcze coś dodać?

Minusy  - Kontrolki

Cena: 0,89 EUR

https://itunes.apple.com/pl/app/tomb-raider-i/
id663820495?mt=8

Tomb Raider I na iOS

https://itunes.apple.com/pl/app/tomb-raider-i/id663820495?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/tomb-raider-i/id663820495?mt=8
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PODEJRZYJ SŁOWA 
PIOSENKI DZIĘKI SIRI

MACIEJ SKRZYPCZAK

Wolframalpha to jedna z wyszukiwarek, z któ-

rych korzysta Siri, gdy zadajemy jej jakieś nie-

standardowe pytania. Dzięki temu możemy 

zdobyć wiele interesujących informacji.

Czy jesteście czasem ciekawi słów piosenek za-

granicznych twórców? Zamiast uruchamiać Sa-

fari i wpisywać odpowiednie zapytanie, wystar-

czy że powiemy naszej mobilnej asystentce (lub 

asystentowi, zależy jak kto lubi):

Lyrics for [wykonawca][nazwa tytułu]

Na przykład, żeby znaleźć słowa dla utworu 

„Nothing Else Matters” zespołu Metallica, po-

wiemy tak:

Lyrics for Metallica Nothing Else Matters

Po krótkiej chwili otrzymamy wynik (fot. obok)

Oczywiście, żeby posługiwać się Siri, musimy 

umieć wysławiać się po angielsku. Nie tracę jed-

nak nadziei, że w niedalekiej przyszłości będzie-

my mogli „porozmawiać” z naszym telefonem 

w naszym ojczystym języku.

Tips&Tricks 

http://www.wolframalpha.com
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Systemowy Terminal umożliwia nam wywoływanie komend, za pomocą których moż-

na modyfikować wiele rzeczy. Często takie polecenia są długie i skomplikowanie. A pisząc 

w pośpiechu, nierzadko zdarza się również popełniać błędy. W takim wypadku trzeba je 

poprawić. Zamiast jednak mozolnie wciskać klawisz strzałki, żeby przesunąć kursor w wy-

magane miejsce, możemy posłużyć się myszką.

Aby ustawić kursor w środku tekstu przy pomocy myszy wystarczy, że na klawia-
turze wciśniemy klawisz Alt i klikniemy lewym przyciskiem myszy w wybranym 
miejscu.

Przypomnę również, że aby przejść na początek linii poleceń, możemy użyć skrótu klawi-

szowego Ctrl+A (można łatwo zapamiętać, bo litera „a” jest na początku alfabetu), a żeby 

przesunąć kursor na koniec linii, wciskamy klawisze Ctrl+E (tutaj skojarzeniem będzie angiel-

skie słowo end oznaczające koniec).

Jedną z najładniej zaprojektowanych syste-

mowych aplikacji w iOS 7 jest Pogoda. Oprócz 

tego zapewnia nam niezbędne informa-

cje o stanie pogody za oknem oraz o najbliż-

szej prognozie. Wiedzieliście jednak, że mo-

żemy znaleźć w niej jeszcze więcej informacji? 

Wystarczy tylko dotknąć głównej tempera-

tury w podglądzie pojedynczej miejscowo-

ści, a dowiemy się, jaka aktualnie jest wilgot-

ność powietrza, jakie są szanse na śnieg lub 

deszcz, skąd i z jaką prędkością wieje wiatr 

oraz jaka jest temperatura odczuwalna.

USTAWIANIE KURSORA W TERMINALU 
ZA POMOCĄ MYSZY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
O POGODZIE NA IOS

MACIEJ SKRZYPCZAK

MACIEJ SKRZYPCZAK



Do nabycia w sklepie internetowym www.376west.com

WP380

34MM

Podłączenie urządzenia przenośnego do słuchawek nigdy nie było prostsze - 
teraz słuchawki Creative Hitz WP380 możesz parować  za pomocą jednego 
dotknięcia.* Wszystko dzięki technologii NFC Bluetooth® 3.0. 

Dzięki wbudowanym kodekom HD audio aptX i AAC możesz korzystać
z bezprzewodowego przesyłania muzyki, bez utraty jakości dźwięku. 
Wbudowany mikrofon z technologią ClearSpeech™ Engine skutecznie tłumi 
hałas i cyfrowo wzbogaca jakość dźwięku, dzięki czemu jest on podczas 
rozmów głośny i wyraźny.

Elegancki design i nowoczesne wykonanie. Creative Hitz WP380 to słuchawki 
dla każdego. 

RZECZYWISTY DŹWIĘK I SWOBODA RUCHU

* Prezentowany na zdjęciu telefon nie wchodzi w skład zestawu.

http://www.376west.com/katalog/1_creative
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12 YEARS A SLAVE
JAN URBANOWICZ

Jan Urbanowicz: Porozmawiamy sobie o najnowszym filmie Steve’a McQueena „12 Years 
A Slave”, który według nas jest najlepszym filmem ubiegłego roku i zaraz dowiecie się 
dlaczego.
Tytus Hołdys: Wiesz dobrze, że początkowo nie chciałem się o tym filmie wypowiadać publicz-

nie. Uważam, że powinien go obejrzeć każdy, by wyrobić sobie swoje zdanie. Jednak pojawiło 

się wiele negatywnych opinii i uznałem, że powinienem zabrać głos.

Film „12 Years A Slave”, który wchodzi właśnie do polskich kina pod pt. „Zniewolony” 

to według mnie film wybitny i arcydzieło. To zdanie podziela Tytus Hołdys, który 

zgodził się chwilę ze mną o nim porozmawiać i pokazać Wam, dlaczego nikt nie 

powinien obok tego dzieła przejść obojętnie.

12 Years A Slave

https://www.youtube.com/watch?v=A7cZhKd2g08


JU: Pamiętam. Powiedziałeś, że porozmawiasz jednak ze mną, pod warunkiem, że będę 
miał podobne zdanie do Twojego.
TH: Tak było.

JU: Ja już byłem na filmie dwa razy. Po pierwszym seansie zaniemówiłem i bardzo rzad-
ko zdarza się tak, by powstał film, który obejrzę dwa razy w ciągu tygodnia i po raz dru-
gi będę nim tak samo zachwycony. Tak było w tym przypadku. Dlatego uważam, że ten 
film jest wyjątkowy.
TH: On jest wyjątkowy pod wieloma względami. Przede wszystkim pod względem emocji. Naj-

bardziej mnie porusza fakt, że ludzie nie dostrzegają tego za bardzo. Trzeba jednak pamiętać, 

że jest to film, który dla nas Polaków jest kompletnie obcy, jeśli chodzi o tematykę.

JU: Czyli niewolnictwo. Jednak według mnie to nie ono jest esencją tego filmu. Tu chodzi 
przede wszystkim o emocje, tak jak wspomniałeś, ale również o niebywałe aktorstwo 
przez duże A. Jednak ta tematyka jest dla Amerykanów ważna, dlatego w 2013 mieliśmy 
trzy głośne filmy, które ją poruszały – „Django”, „Kamerdyner” o przemianach rasowych 
w XX wieku oraz właśnie „12 Years A Slave”.
TH: Chciałbym się skupić na kilku sprawach ogólnych i rozpracować ten film na tzw. cząstki 

pierwsze, by wyjaśnić, dlaczego mam do niego taki stosunek, jaki mam. Według mnie w histo-

rii kina są filmy ważne i ważniejsze. Peter Travers napisał dla magazynu „Rolling Stone”: „This is 

one for the time capsule” i ja się z tym zgadzam. To jest taki film, który powinniśmy zachować, 

by za kilkaset lat ludzie mogli go obejrzeć. Jest to doskonały przykład tego, jak można stwo-

rzyć obraz pod każdym względem perfekcyjny technicznie, a przy okazji sprawić, aby emocje 

się zgadzały, aby nas bolało. Reżyser, Steve McQueen, to jeden z najlepszych twórców młodego 

pokolenia, który zanim nakręcił swój pierwszy film pełnometrażowy [„Głód” – przyp.red.], stwo-

rzył ogromną liczbę filmów krótkometrażowych. Następnie powstał „Wstyd”, który był genial-

ny i teraz mamy ten film. Do „12 Years A Slave” zaangażował masę rewelacyjnych aktorów, ale 

do roli głównej wybiera tego, który jeszcze nigdy w swojej karierze nie musiał aż tak bardzo się 

wykazać – Chiwetel Ejiofor.

JU: Warto zauważyć, że często jest tak, że powstaje film z plejadą gwiazd, jednak tylko nie-
liczni z nich grają na poziomie, do którego nas przyzwyczaili. Tutaj, gdzie mamy tych wy-
śmienitych aktorów naprawdę wielu, nie ma żadnego słabego punku, jeśli chodzi o grę. Są 
aktorzy, którzy pojawiają się na chwilę, są tacy, którzy na dłużej, ale każdy gra wyśmienicie.
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TH: Wszyscy. Mógłbym tu wszystkich ich wymieniać, ale przede wszystkim Michael Fassbender. 

Trzeba być naprawdę wielkim aktorem, by tak prawdziwie pokazać i wypowiedzieć słowa, jakie 

on w tym filmie wypowiada w kluczowych scenach.

JU: Pamiętam jak powiedziałeś, że widząc go w tej roli, w pewnych momentach mamy 
ochotę wejść w ekran i dać mu w twarz…
TH: Dodatkowo w tym apogeum filmu masz ochotę wyjść z kina. Oczywiście nie dlatego, że to 

było złe, ale dlatego, że mnie osobiście to już wszystko rozwalało. Mnie tam rzucało w tym fote-

lu, a później się rozryczałem i nie mogłem wstać. To jest ta emocjonalna część filmu, która jest 

oparta na rewelacyjnej grze aktorów. Ja wychodzę z założenia, że aktorstwo to jest kilka składo-

wych, a przede wszystkim oczy i głos. I tutaj to wszystko pokazuje nam prawdę. To jest popis. 

Odchodząc jednak od aktorstwa, to nie rozumiem, jak można film o tak pięknym oryginalnym 

tytule przetłumaczyć jako „Zniewolony” zamiast po prostu „12 lat w niewoli”.

JU: Wiemy już, że aktorstwo to najwyższy możliwy poziom. Jednak film jest również nie-
samowity pod względem technicznym. Dzieło wybitne broni się samo, ale może jednak 
spróbujmy pokazać innym, co jest w nim takiego niesamowitego.
TH: Przede wszystkim zdjęcia i muzyka. Za te pierwsze odpowiedzialny jest Sean Bobbitt, któ-

ry jest w tym momencie moim ulubionym reżyserem zdjęć, zrobił w roku ubiegłym „The Place 

Beyond the Pines” („Drugie oblicze”). Ten człowiek czuje. Wie, jak pokazać emocje w sposób zara-

zem delikatny i przykuwający pełną uwagę. Ja sobie bardzo cenię ten jego sposób kręcenia zdjęć.
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JU: W pierwszej części filmu jest scena wschodu słońca i muszę przyznać, że jest to jedna 
z najpiękniejszych scen tego typu, jakie widziałem.
TH: Hans Zimmer, muzyka. Jest to kompozytor, który ma swój styl. Już po kilku nutach możemy 

poznać, że muzykę stworzył właśnie on.

JU: Muzyka jest tutaj przepiękna, niezwykle chwytająca za serce i w pełni oddająca emo-
cje, jakie widzimy na ekranie. Po pierwszym seansie przeczytałem komentarz, że jest to 
film „bardzo nieoscarowy”, co wywołało moje zdziwienie o tyle, iż uważam, że ten film 
jest esencją „filmu oscarowego”.
TH: Mówienie o „filmie oscarowym” jest o tyle nielogiczne, iż te nominacje co roku się zmie-

niają. Filmy, którym ja np. dałbym nagrodę albo chociaż nominację, nie zostały nominowa-

ne w tym roku. Fakt faktem, że „12 Years A Slave” jest filmem perfekcyjnym w aspekcie tech-

nicznym i nie ma się w nim do czego przyczepić tak w zasadzie. Wspomniane zdjęcia, muzyka, 

scenografia jest świetna, kostiumy są idealne. Wszystko co może być, jest poprowadzone re-

welacyjnie, a jest to narracja reżyserska. Podzielę się jeszcze jedną swoją myślą. Ja dlatego nie 

chciałem się wypowiadać na temat tego filmu, bo wiedziałem, że nikogo do niego nie przeko-

nam, ale też wiedziałem, że ten film nie potrzebuje mojej obrony. To jest film, o którym będzie 

się mówić i pamiętać. Za kilka lat, tak jak teraz „Zabić drozda” jest omawiany w szkołach filmo-

wych, tak będzie pokazywany „12 Years A Slave”. I szczerze powiedziawszy, ja nie mam siły ani 

ochoty komuś tego tłumaczyć. Tak będzie. Można się z tym spierać, ale dla mnie jest to oczy-

wistość, od której się nie da uciec. Polecam iść na ten film. Jeśli się komuś nie spodoba, to po-

lecam iść na niego jeszcze raz, a później jeszcze raz, dopóki nie dostrzeże tego, że ten film to 

życie. On oddycha. On pulsuje. Wytwarza w człowieku największy rodzaj bólu, zrozumienia, 

cierpienia i nienawiści. Wszystkich na świecie emocji. I to jest święte.

JU: Nie wiem za bardzo, co mam po czymś takim powiedzieć. Jednak kilku naszych 
wspólnych znajomych wydało po filmie opinię, że czegoś im tutaj zabrakło, że nie było 
efektu „boom”. Nie rozumiem, czego ktoś oczekuje po kinie, skoro w takim filmie jak ten 
tego nie dostrzegł. Jest tu kilka naprawdę mocnych punktów kulminacyjnych, w których 
człowiek nie wie, co ma ze sobą zrobić. Nie rozumiem, jak można powiedzieć, że jest on 
słaby. Jeśli coś wyzwala we mnie takie emocje jak właśnie „12 Years A Slave” i są to emo-
cje złości, żalu, smutku i wzruszenia, to na pewno nie jest to słabe. I jeszcze raz powiem, 
że dla mnie ten film to przede wszystkim właśnie emocje i aktorstwo. A to, co zrobiła tu-
taj Lupita Nyong’o, która miała tu swój debiut pełnometrażowy, to absolutne rozwa-
lenie systemu. Była wspaniała i wyjątkowa i mam nadzieję, że będzie dostawać równie 

12 Years A Slave
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niezwykłe role w przyszłości. „12 Years A Slave” to film wybitny, to Arcydzieło, które po-
winienem oceniać 10/10, ale tak właściwie to nie ma na niego skali.
TH: Nie ma. To jest film, który powinno się zobaczyć, a nie o nim mówić. Dlatego wciąż nie 

wiem, co ja tutaj robię (śmiech).

JU: Polecamy gorąco i zachęcamy do obejrzenia. Mamy nadzieję, że sprawi Wam on tyle 
samo satysfakcji, co nam. Rozumiemy jednocześnie, że film może się komuś nie spodo-
bać, bo nie lubi tego rodzaju kina, ale nikt nie powinien mówić, iż jest to film słaby. Więc 
nie róbmy takich rzeczy. Na zakończenie powiem, że nie mogę się doczekać momentu, aż 
płyta z tym filmem wyląduje u mnie na półce. To jest takie działo, że jak kiedyś ktoś do 
mnie przyjdzie i poprosi o puszczenie jakiegoś filmu, to pierwszym moim pytaniem bę-
dzie „Czy widziałeś »12 Years A Slave«?”, jeśli nie, to już wiadomo, co będziemy oglądać.
TH: Bardzo Ci dziękuję za możliwość pokazania, dlaczego ten film jest ważny.

JU: Ja również Tobie dziękuję i mam nadzieję, że za rok porozmawiamy o następnym fil-
mie Steve’a McQueena.
Rozmowę kończymy zdaniem, że kochamy kino i kochamy „12 Years A Slave”.

12 Years A Slave

http://nozbe.com


SEKRETNE ŻYCIE 
WALTERA MITTY

JAN URBANOWICZ

Nie ukrywam, że czekałem na ten film od wielu miesięcy. Już po obejrzeniu pierwsze-

go zwiastuna wiedziałem, że może się on stać jednym z moich ulubionych filmów. Zapo-

wiedź sugerowała ciekawą historię, piękne zdjęcia i klimat. Nie kłamała. Po wyjściu z kina 

byłem bardzo usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem i nawet zastanawiałem się, czy 

następnego dnia ponownie nie pójść na seans. Wiedziałem jedno, ten film zagości na 

mojej półce i będę bardzo często do niego wracać.

Zimą jest tak, że siada nam dosłownie wszystko – humor, motywacja, chęci do 

czynności wszelakich. Polska zima, zwłaszcza w dużym mieście, to nieustanna 

szarość, pośniegowe błoto i temperatura minus siedemset. Dlatego dobrze obejrzeć 

film przyjemny, kolorowy, motywujący do działania. Takie właśnie jest „Sekretne życie 

Waltera Mitty”.
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https://www.youtube.com/watch?v=Q2WutnGKDhc


Motywacja
Historia nie jest skomplikowana ani specjalnie oryginalna, jednak nie widziałem cze-

goś takiego w kinie od dłuższego czasu, nic więc dziwnego, że tak przypadła mi do 

gustu. Walter Mitty pracuje w czasopiśmie „Life” w dziale archiwum negatywów. Je-

śli w piśmie zostaje opublikowane jakieś zdjęcie, na pewno przeszło przez jego ręce. 

Jest on spokojnym, ułożonym i nieco skrytym człowiekiem, który potajemnie pod-

kochuje się w jednej z księgowych z pracy. Charakteryzuje go jeszcze jedna cecha 

– często śni na jawie. Objawia się to tym, iż wyobraża sobie, jak pewne sytuacje mo-

głyby się potoczyć, gdyby był np. bohaterem, podróżnikiem czy po prostu bardziej 

pewnym siebie mężczyzną. Pewne wydarzenia zmuszają Waltera do wyruszenia 

w podróż, która go odmieni – wszak nigdy wcześniej nigdzie nie podróżował.

Opowieść ma bardzo prosty morał: przestańmy wyłącznie marzyć, wyobrażać sobie, 

„co by było gdyby” i zacznijmy to wszystko robić. Niby nic skomplikowanego, ale 

jakże przyjemnie się ogląda coś takiego.

Aktor i reżyser w jednej osobie
Powiem szczerze, że Ben Stiller bardzo mnie w tym filmie zaskoczył. Jako aktor wy-

padł naprawdę bardzo dobrze. Zawsze go lubiłem i miał on w swojej karierze lepsze 

oraz gorsze role, ale przede wszystkim były to role komediowe. Tutaj oczywiście też 

mamy do czynienia z elementami humorystycznymi, jednak w nieco innym tonie. 

Jego postać to typ człowieka, z którym teoretycznie każdy z nas może się identyfi-

kować (wszak któż nie miał kiedyś marzeń, których bał się spełnić?) i najzwyczajniej 

w świecie wywołuje on naszą sympatię.

Jako reżyser również się sprawdził. To nie jest zresztą jego pierwszy film, kiedy zasia-

dał na tym krześle, ale na pewno najlepszy.

Wrażenia
Najbardziej jednak jestem zadowolony z tego, jak film wygląda. Dla mnie jest pięk-

ny. Wspaniałe zdjęcia krajobrazów, ciekawe ujęcia i kolory. Ostatnio, pomimo tego, 

że do kin weszło bardzo dużo dobrych filmów, rzadko zdarzało mi się być przez 

bite dwie godziny wpatrzonym w ekran, nie chcąc oderwać od niego wzroku. „Se-

kretne życie Waltera Mitty” sprawił, że tak właśnie było. I bardzo Benowi Stillerowi 

za to dziękuję.
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Aktorzy
Warto jeszcze zwrócić uwagę na innych aktorów. Ben Stiller, jak już wspomnia-

łem wcześniej, zagrał przyzwoicie, ale była tu jeszcze dwójka, o której należy wspo-

mnieć. Główna rola kobieca przypadła Kristen Wiig, która nie tylko ładnie wygląda 

(no dobrze, droga Korekto, wygląda pięknie!), ale również wnosi dodatkowe promie-

nie słońca do filmu. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić nikogo innego w tej roli. 

Znakomity wybór. Drugą osobą jest Sean Penn. Nie gości on co prawda na ekranie 

długo, bo zaledwie kilka minut, ale ma bardzo istotną rolę dla historii, plus jak zwy-

kle sprawdził się rewelacyjnie.

Podsumowując, „Sekretne życie Waltera Mitty” to film piękny, zabawny i szalenie in-

spirujący. Niby nic skomplikowanego, a potrafi dać kopa, by w końcu wyjść ze swo-

ich czterech ścian i coś zrobić. Ja wychodząc z kina, miałem ochotę np. sobie zatań-

czyć. Uśmiechnąłem się więc i tak też zrobiłem.

CAŁA • DURASIEWICZ • PIOTROWSKI • ŁADA • SKRZYPCZAK • MŁYNARSKI • OCHENDOWSKA  • PIETRUSIEWICZ

Sekretne życie Waltera Mitty

http://imagazine.pl
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WILK Z WALL STREET

JAN URBANOWICZ

Duet Scorsese i DiCaprio przez ostatnią dekadę zapracował sobie na miano z góry 

pewnego sukcesu. Praktycznie każdy ich film jest nie tylko oglądany przez miliony 

widzów na całym świecie, ale również chwalony przez krytyków. Sam reżyser w swo-

im dorobku ma najważniejsze obrazy w historii kina, a aktor każdą swoją kolejną rolą 

udowadnia, że nie znalazł się w tym biznesie przez przypadek. Dlatego każdy ich ko-

Martin Scorsese jest jednym z najwybitniejszych reżyserów 

w historii kina. Od kilku lat stale współpracuje z jednym z najlepszych 

współczesnych aktorów, Leonardo DiCaprio. Nic więc dziwnego, 

że ich kolejny wspólny film był niezwykle wyczekiwany. Czy „Wilk 

z Wall Street” wart był tego czekania?

https://www.youtube.com/watch?v=l1toysk1QSs


lejny film wzbudza wiele emocji i każdy fan czeka na niego, przebierając nogami. Z „Wilkiem 

z Wall Street” nie było inaczej. Sam czekałem na niego wiele miesięcy i na bieżąco śledziłem in-

formacje, jakie się na jego temat pojawiały, a było ich sporo i to niekoniecznie pozytywne. Nie 

chodzi jednak o to, jaki film będzie, bo o jego wysoki poziom nie trzeba się było martwić. Jednak 

doniesienia o problemach z wytwórnią, możliwe przełożenie premiery czy przymusowe skróce-

nie scenariusza – to wszystko wzbudzało niepokój. Jednak udało się i film wszedł do światowych 

kin w grudniu 2013 roku. Udało się?

Historia
To, co widzimy na ekranie, to historia oparta na faktach. Jej bohaterem jest Jordan Belfort, ułożo-

ny, skromny i szczęśliwie żonaty człowiek, który marzy o tym, by zrobić karierę na Wall Street. 

Pech chciał, że gdy już otrzymał licencję pozwalającą na rozpoczęcie wymarzonej pracy, jego 

pierwszym dniem był „Czarny poniedziałek” w 1987 roku, czyli słynny krach na nowojorskiej gieł-

dzie. Belfort musiał zacząć szukać nowej pracy. Ambicja jednak nie pozwoliła mu się poddać i za-

łożył własną firmę, która sprzedawała akcje… nie do końca legalnie. Któż jednak nie skusiłby się 

możliwością zarabiania naprawdę dużych pieniędzy i pozwolenia sobie na wszystko, o czym by 
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tylko zamarzył? Jordan rozpoczął więc inne, lepsze dla niego życie, a tym samym za-

czął się jego moralny upadek.

Konwencja
Aby więcej nie zdradzić, zakończmy opowiadanie tej historii. Chyba najbardziej inte-

resujące w filmie jest to, jak ta historia została pokazana. W dużym uproszczeniu ca-

łość to jedna wielka impreza, w której nie brakuje alkoholu, kobiet, narkotyków i ro-

bienia naprawdę głupich rzeczy. Dodatkowo, oglądając to wszystko, mamy wrażenie, 

że przed naszymi oczami nie ukazuje się typowy film Scorsese, a komedia w niektó-

rych momentach przypominająca filmy o amerykańskich studentach. Jednak pod 

całą tą otoczką można zauważyć, iż jest to dramat człowieka, który zatracił się w pie-

niądzach, życiu, w którym mógł sobie pozwolić na spełnienie praktycznie każdej 

swojej zachcianki oraz zatarły się u niego pewne moralne granice, które w normal-

nym życiu sprawiałyby, iż jest on po prostu ludzki. Jordan Belfort staje się człowie-

kiem, dla którego najważniejsze stają się dobra materialne i dobra zabawa, przez co 

rani innych ludzi, w tym najbliższych, których jak nietrudno się domyślić, pod koniec 

w większości traci.

Aktorstwo
W filmie mamy wielu bardzo dobrych aktorów, którzy naprawdę wykonują tutaj ka-

wał doskonałej roboty, jednak przez trzy godziny trwania filmu nie możemy oprzeć 

się wrażeniu, że jest to przede wszystkim przedstawienie jednego aktora – Leonar-

do DiCaprio. Pokazał on tutaj, że nie ma dla niego roli niemożliwej i potrafi się wcie-

lić niemal we wszystko, co zostanie napisane na kartach scenariusza. W 2013 mogli-

śmy go zobaczyć również w „Django” Quentina Tarantino oraz „Wielkim Gatsbym” 

Baza Luhrmanna. Łącznie wszystkie trzy to pokaz wielkich umiejętności. Wiele osób 

uważa, iż jego kreacja w „Wilku z Wall Street” zasługuje na miano Oscara, a sam Di-

Caprio otrzymał już za nią Złoty Glob. Jednak w walce o nagrodę Akademii dla naj-

lepszego aktora jest w tym roku tak wielka konkurencja, że prawdopodobnie Oscar 

znów przejdzie DiCaprio koło nosa. Choć wygrana byłaby niewątpliwie pozytywnym 

zaskoczeniem, zwłaszcza iż pomimo wielu rewelacyjnych ról, aktor jeszcze nigdy nie 

dostąpił zaszczytu otrzymania tej najbardziej prestiżowej nagrody.

Poza nim na uwagę zasługują tacy aktorzy jak Jonah Hill, jako najlepszy przyjaciel 

głównego bohatera czy Margot Robbie w roli jego żony. Oboje bardzo ubarwili film 

i bez nich nie byłby on już tym samym.

Wilk z Wall Street
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Człowiek człowiekowi wilkiem
„Wilk z Wall Street” to film bardzo dobry. Dla niektórych pewnie nawet wybitny. Na pewno jest 

to film inny niż te, do jakich przyzwyczaił nas reżyser. Nie można mu odmówić, iż stoi on na naj-

wyższym poziomie reżyserii, montażu, zdjęć czy pod pewnymi względami również scenariusza. 

Jest to historia upadku moralności człowieka, pokazana momentami nieco karykaturalnie i prze-

śmiewczo. A może jednak to, co widzimy na ekranie, jest zabawne, ale jednocześnie dalekie od 

karykatury i widzimy rzeczy takimi, jakimi są naprawdę? Na to pytanie pewnie musi sobie odpo-

wiedzieć każdy widz z osobna. Na pewno jest to pozycja, która większości przypadnie do gustu, 

ale niektórych może zniesmaczyć. Wszystko tu jest pokazane bez ograniczeń, mamy nieustan-

nie wrażenie, że znajdujemy się na wielkiej imprezie, której końca nie widać. Całość ukazuje jed-

nak, jak łatwo dzięki dobrom materialnym możemy zagubić się we własnym człowieczeństwie. 

Prawda niby powszechnie znana, ale jednak nie wszyscy zawsze o niej pamiętają. Jednak czegoś 

w tym filmie zabrakło. Zbrakło prawdziwego dramatyzmu, do którego Scorsese nas swoimi fil-

mami przyzwyczaił. Nie wiem, z czym to jest związane, ale mam wrażenie, że reżyser trochę się 

po drodze zagubił. A może taki był zamiar od początku? To wiedzą chyba wyłącznie twórcy. Nie-

mniej jednak gorąco polecam „Wilka z Wall Street”. Chociażby dla samego wyczynu Leonardo 

DiCaprio.

Wilk z Wall Street
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PREMIERY DVD I BLURAY 
LUTY 2014

JAN URBANOWICZ

KICK-ASS 2
Druga część hitu z 2010 roku. Opowieść 

o zwykłym chłopaku, który postanawia 

walczyć z przestępczością. Kick Ass stał 

się inspiracją dla wielu i powraca, by u ich 

boku gołymi pięściami i pałkami bić zbi-

rów na ulicach. Więcej humoru, więcej 

bijatyk i niezwykłego komiksowego kli-

matu. Jeśli ktoś zakochał się w pierwszej 

części, ta również powinna mu się 

spodobać.

HOT SHOTS
Kochacie komedie będące parodiami innych fil-

mów i przepełnione absurdalnym humorem? Za-

nim powstała seria „Straszny film” i jej podobne, 

„Hot Shots” było (i jest nadal) jedną z najlepszych 

tego typu komedii w historii. Charlie Sheen jest 

tutaj w szczytowej formie i potrafi rozbawić nas 

do łez. Na Blu-ray wychodzi również część druga, 

więc jeśli komuś jeszcze tego filmu brakuje, to 

powinien czym prędzej go nabyć.



   /   FILM   /   Premiery DVD i Bluray 166

CZAS NA MIŁOŚĆ
Wspaniała komedia romantyczna twórcy „To 

właśnie miłość” z przepiękną Rachel McAdams. 

Historia z podróżami w czasie w tle. Ile osób 

chciałoby czasami cofnąć czas, nawet kilka mi-

nut wstecz, i poprawić to, co im nie wyszło, 

a zwłaszcza w imię miłości? Jeden z najpięk-

niejszych filmów tego gatunku w ostatnich 

latach. Komedia przepełniona nie tylko humo-

rem, ale również wzruszająca nas do łez. Film, 

który zapada w pamięć na długo.

GRAWITACJA
Jeden z najważniejszych filmów ubiegłego 

roku wreszcie na Blu-ray. Historia astronau-

tów uwięzionych w przestrzeni kosmicznej 

pokazana w sposób, jakiego jeszcze nigdy 

nie widzieliście. Reżyser Alfonso Cuarón 

serwuje nam największe wizualne wido-

wisko od czasów „Avatara”. Równie prze-

łomowe i zapierające dech w piersiach. 

W kinie IMAX 3D robił niesamowite wra-

żenie. Czas się przekonać, jak prezentuje 

się w domowych czterech ścianach.
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CAŁA MUZYKA JAROSŁAW CAŁA

RICHARD CHEESE 
 I’D LIKE A VIRGIN

Samo nazwisko oraz nazwa płyty zdradza, że to, z czym 

mamy do czynienia, musi być śmieszne. Uwierzcie mi, dokład-

nie tak jest. Człowiek, który nazywa się ser, jest niekwestio-

nowanym mistrzem świata w tworzeniu coverów. Absolutnie 

każdego numeru, jaki możecie sobie wyobrazić. Nieważne, 

czy jest to rock, metal czy rap. Nirvana, Snoop Dogg, a może 

Coldplay? Richard Cheese nie ma żadnych ograniczeń. Jak 

sam mówi: „Utwór musi mieć dobry tekst”.

Cheese urodził się w Nowym Jorku 27 listopada 1965 roku i zakochany jest w klimacie Las 

Vegas, a jego ulubiony muzyk to Frank Sinatra. Po jego śmierci pomyślał: „Kto teraz bę-

dzie śpiewał dobre piosenki?”. Później wziął się do roboty i sam zaczął nagrywać. Po-

czucie humoru, jakim dysponuje, trafia do mnie jak codzienny spam na pocztę. Facet 

jest niesamowicie zabawny i ma olbrzymi talent, którym na szczęście dzieli się z innymi. 

Najlepszy w tym wszystkim jest sposób, w jaki tworzy swoje covery. Śpiewa swingowo, 

a numery mają jazzową aranżację, co w przypadku takich oryginalnych nagrań jak „Hey 

Ya” Outkast tworzy niewiarygodnie dziwne i jak się okazuje cudowne połączenie.

Na płycie „I’d Like A Virgin” nie boi się klasycznych rapowych numerów i każdy tekst od-

twarza w 100%, razem z przekleństwami. Nie jestem w stanie opisać tego, co dzieje się 

na tym albumie. Serio, to trzeba usłyszeć. Mimo że wszystko jest zrobione z jajem, to ab-

solutnie nie ma tu mowy o chałturze, wręcz przeciwnie. Każda z 21 kompozycji została 

rewelacyjnie zagrana przez Lounge Against the Machine – zespół, który założył Richard 

Cheese. On sam ma interesujący głos, który nie powala na kolana, ale sposób, w jaki 

przekazuje świetne, oryginalne teksty znanych utworów, jest tak niespotykany, że nie 

da się tego zapomnieć. To tak jakby wielki czarny koleś obwieszony złotem wyszedł na 

scenę w Kentucky, złapał się za gitarę i zaczął śpiewać country. Tego po prostu nie dało-

by się ominąć. Pan Ser jest przybyszem z kosmosu i błagam, niech nie odlatuje na swoją 

planetę. Niech zostanie z nami na Ziemi, nagrywając kolejne płyty.

http://wimp.pl/album/18410210http://wimp.pl/album/18410210
http://wimp.pl/album/18410210
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PHOENIX 
WOLFGANG AMADEUS PHOENIX

Z zespołem Phoenix spotkałem się przy nocnych podró-

żach po YouTube, czytaj: nagle lądujesz o 3 w nocy na filmie, 

gdzie typowy pan Mirek tańczy „Gangnam style” na wese-

lu u szwagra Wojciecha. Zawsze takie podróże kończyły się 

źle, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj docierałem do ultrapo-

dziemnego składu hip-hopowego o trzyliterowej nazwie np. 

z Sosnowca. Tym razem podróż trwała przez połowę dys-

kografii Phoenix, francuskiego zespołu o amerykańskiej na-

zwie, w środku londyńskiego autobusu. Tak właśnie wygląda clip, na który trafiłem. 

Chyba śmiało mogę powiedzieć, że to hipster level 1000.

Zwyczajowo zboczyłbym w meandry internetu, ale zespół Pheonix ujął mnie swo-

ją historią. Folkowe granie, mocno zakorzenione w amerykańskiej tradycji lat 60. 

z francuskim (!) pazurem. Jedni z najchętniej remiksowanych artystów chociażby 

przez takie sławy jak: Sleigh Bells czy Breakbot. Pikanterii dodaje fakt, że materiał 

był produkowany z Cassiusem. Konsekwencja, z jaką zespół wraca na czwartej pły-

cie, wydawać by się mogła zmarnowaną szansą, ale jeżeli to Twoja pierwsza rand-

ka, to wiedz, że dojdziesz do trzeciej bazy. Jeżeli nie słyszałeś wcześniej Phoenix, bę-

dziesz zauroczony, to takie cudowne chwile ze słodką nastolatką z sąsiedztwa. Jeśli 

znasz AIR, to podpowiem, że Phoenix są ich rodzeństwem z gitarami. Niesamowite 

melodie, delikatność i subtelność, wokal hipnotyzuje. Gitary i delikatne syntezatoro-

we dźwięki z lat 80. tworzą wybuchową mieszankę, która wciąga każdego słuchacza 

na ponad 36 minut.

Na płycie „Wolfgang Amadeusz Phoenix” muzycy dają nam dużą dawkę miłego gita-

rowego grania, co w natłoku elektroniki i kwadratowych dźwięków „czarnej muzy” 

jest coraz większą abstrakcją. Ten album idealnie pokazuje, że warto czasem wrócić 

do muzyki granej na prawdziwych instrumentach. O Phoenix w skrócie można po-

wiedzieć, że to grzeczne chłopaki z Francji, których rodzice naoglądali się Beatlesów 

w czarno-białych telewizorach. Jeśli nie słyszałeś o Phoenix, a masz deficyt muzyki, 

to jest to pozycja obowiązkowa. Tak jak słodka córka sąsiadów.

http://wimp.pl/album/20258474
http://wimp.pl/album/20258474
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Zebraliśmy w jednym miejscu trzynaście opowiadań. Namówiliśmy trzyna-

ście osób, żeby zechciały zamieścić swoje opowiadania w niniejszej antolo-

gii. Poprosiliśmy tych autorów i autorki, aby zostali „trzynastoma gniewnymi” 

i wzięli na swoje barki udział w pracach profesjonalnego, kompetentnego 

i niezależnego jury. I najważniejsze – przekonaliśmy ich, żeby zechcieli po-

średnio ufundować połowę nagrody…

I tak powstała niezwykła antologia „Kryminalna 13”, z której cały dochód ze 

sprzedaży przeznaczony zostanie na sfinansowanie kampanii reklamowej dla 

wybranej przez jurorów najlepszej nadesłanej powieści.

Cena: 13 zł
Do pobrania: RW2010

KSIĄŻKI TYLKO E-BOOKI
Kryminalna 13
Antologia kryminalna

Rafał i Iśka są małżeństwem od kilku lat. Umawiali się na związek nowocze-

sny i bez dzieci, ale ostatnio Iśka coraz częściej o nich wspomina. Rafał nie 

może się z tym pogodzić. Tym większe wrażenie wywierają na nim plany 

stworzenia w okolicy placu zabaw. Rozwrzeszczane maluchy pod oknem? 

O nie! Zdesperowany Rafał nie cofnie się przed niczym, aby do tego nie do-

puścić. Nawet jeśli jego żona ma odmienne zdanie.

Opowiedziana z perspektywy mężczyzny dowcipna i pełna zwrotów akcji 

historia o uczeniu się miłości oraz dorastaniu do rodzicielstwa, w czym po-

może… lokalna mafia.

Cena: 19,90 zł
Do pobrania: NEXTO

Romuald Pawlak
Związek do remontu

http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SOTk3/antologia-kryminalna-13.html?title=Antologia%20KRYMINALNA%2013
http://www.nexto.pl/ebooki/zwiazek_do_remontu_p37413.xml
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Jaga ma dobrą pracę w korporacji, samochód jak czołg i ogromne mieszka-

nie. Prowadzi samotne życie i nie jest szczęśliwa, ale w zasadzie już do tego 

przywykła. Niespodziewanie jednak cały jej świat się rozpada za sprawą jed-

nej diagnozy lekarskiej…

Dziewczyna zaszywa się na prowincji w skrzypiącej chatce z niedrożnym pie-

cem i zaczyna nawiązywać nowe, niebanalne znajomości. Z sąsiadką, która 

okazuje się wiejską szeptuchą, oraz z przystojnym weterynarzem…

W tej książce przeplatają się śmiech i łzy. Taki rodzaj opowieści lubię 

najbardziej.

– Magdalena Witkiewicz, autorka „Ballady o ciotce Matyldzie”

Cena: 29,90 zł
Do pobrania: NEXTO

Kasia Bulicz-Kasprzak
Nalewka zapomnienia

Zamarzną serca, staną stare zegary. Wyczerpią się baterie, zmatowieją lu-

stra. Wzrosną czarne katedry i umrą komputery. Świat się rozpada, a na uli-

cach pleni się zło. Ziemia została dotknięta plagą zagadkowych zakłóceń 

rzeczywistości. Nikt nie zna ich przyczyny. Nikt nie wie, czym się zakończą. 

I wszyscy dążą do prawdy. Poznaj ją razem z uzależnionym od leków dzien-

nikarzem i ogarniętą obsesją na punkcie „prawdy” jego koleżanką po fachu. 

Mówi się, że prawda wyzwala. Ale czy na pewno?

Powieść Podlewskiego to książka o końcu, choć trudno ją nazwać stric-

te katastroficzną. W tej ciekawej mieszance fantastyki i horroru znajdziemy 

przede wszystkim opowieść o ludziach: depresyjnym redaktorze usiłującym 

uratować zamkniętego przez rząd ojca, dziennikarce z przerośniętą ambicją 

i nadużywającej alkoholu anorektyczce. To także książka o tajemnicy. Warto 

ją poznać, by zdecydować samemu, czym właściwie jest Happy End.

Cena: 24,99 zł
Do pobrania: NEXTO

Marcin Podlewski
Happy END

http://www.nexto.pl/ebooki/nalewka_zapomnienia_p38067.xml
http://www.nexto.pl/ebooki/happy_end_p84729.xml


http://www.odniessukceswsieci.pl
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KURCZAK W CIEŚCIE
 FRANCUSKIM

Kurczak w cieście francuskim



MAŁGORZATA ŁADA

• 1 kurczak o wadze ok. 1,2-1,5 kg

• 4 łyżki mąki

• 4 małe cebulki

• 1 kg dość kwaśnych jabłek

• 3 łyżki masła (najlepiej 

klarowanego)

• 1/2 łyżeczki wymieszanych ziół 

(tymianek i estragon)

• 5 ząbków czosnku

• 2 szklanki bulionu drobiowego 

(może być z kostki rosołowej)

• sól, pieprz

• 1 opakowanie ciasta francu-

skiego (ok. 600 g)

• 1 żółtko

 Kurczaka umyć, osuszyć, pokroić na kawałki i posypać mąką. Cebulki obrać i pokroić 

w kostkę. 2 łyżki masła rozgrzać na patelni i obsmażyć kurczaka ze wszystkich stron na ru-

miano. Dodać pokrojoną cebulę i smażyć razem przez około 10 minut na małym ogniu.

Czosnek obrać i posiekać (nie przeciskać przez praskę). Jabłka umyć, obrać, wyciąć gniaz-

da nasienne i pokroić w ósemki. Jabłka i czosnek włożyć do rondla, dodać zioła, bu-

lion, sól, pieprz, oprószyć resztą maki i delikatnie wymieszać. Dusić na małym ogniu bez 

przykrycia, aż sos zgęstnieje.

Formę do zapiekania posmarować masłem, wyłożyć 1/2 ciasta francuskiego. Na cieście uło-

żyć kurczaka i jabłka, przykryć pozostałym ciastem i dokładnie zalepić brzegi. Wierzch ciasta 

posmarować żółtkiem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, piec 20-30 min.

Smacznego!
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