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Paweł Hać: 

Natychmiast skojarzył się mi ze star-
szymi iPodami oraz Magic Mouse.

Norbert Cała: 

Wszyscy czekamy na nową genera-
cję Apple TV, Bang & Olufsen już jest 
gotowy, aby ją zintegrować z istnie-
jącymi TV.

Kinga Ochendowska:

Od pierwszej chwili mamy wrażenie, 
że Leander Kahney odebrał znakomi-
tą lekcję od Waltera Isaacsona i po-
stanowił się do niej zastosować.

Wojtek Pietrusiewicz

Prawda jest taka, że nawet bez pod-

kręcania jego prędkość jest wię-

cej niż satysfakcjonująca – różnica 

w cenie tych dwóch komputerów to 

w końcu nowy, mały samochód.
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Sir Jonathan Alexander Ive. Jony Ive. Jeden z najlepszych w obecnych 

czasach projektantów przemysłowych. Wielbiciel minimalizmu. Naj-

lepszy przyjaciel Steve’a Jobsa, z którym godzinami rozmawiał o de-

signie. To przez niego i dzięki niemu produkty Apple wyglądają tak 

a nie inaczej i stały się sprzętem kultowym. Długo zastanawiałem się, 

jak go Wam przedstawić i zaprezentować. Do takiego numeru zbiera-

liśmy się już od jakiegoś czasu, ale ostatecznie zmotywowało nas pol-

skie wydanie biografii, napisanej przez Leandra Kahneya. W numerze 

przeczytacie pierwszą polską recenzję książki oraz obszerny jej frag-

ment. Osoba Jony’ego Ive była też inspiracją dla kilku innych artyku-

łów – mam nadzieję, że numer okaże się ciekawy dla wielu z Was.

W numerze oczywiście też potężna dawka nowych produktów: m.in. 

telewizor Bang & Olufsen z niespodzianką, Pebble Steel, konkuren-

cja dla Apple TV od Philipsa, oryginalny głośnik przenośny od LUXA2, 

nowość mobilna od TP-Link, Kensington dla iPada Air oraz wygodna 

podstawka do komputera od Griffina.

Tradycyjnie serwujemy Wam dużo dobra w najpopularniejszym ma-

gazynie w App Store. Miłej lektury!
facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl


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

Mobilne routery TP-LINK z wbudowanym akumulatorem oraz modemem 3G łatwo i szybko udostępnią łącze internetowe większej 
liczbie urządzeń. Po załadowaniu karty SIM od operatora router zapewnia dostęp do Internetu niemal w każdych warunkach – w domu, 
szkole, pracy, w pociągu i samochodzie, nawet na wakacjach. Dodatkowo czytnik kart micro SD (do 32 GB) umożliwia wykorzystanie 
routera jako przenośnego magazynu danych. Mobilne routery TP-LINK to oryginalny design, miniaturowe rozmiary, niewielka waga 
i wiele godzin pracy bez zasilania. Internet w kieszeni. Gdziekolwiek jesteś. Na wszystkich urządzeniach.

Internet

w kieszeni

Przenośny router z wbudowanym modemem 3G M5350

Przenośny router bezprzewodowy 
z wbudowanym modemem 3G

M5350

2000mAh

4-5 godzin

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.

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?



Bezprzewodowy system przestrzennego dźwięku
Bezprzewodowy zestaw kina domowego Philips Fidelio E5 obejmuje odłączane tylne głośniki 
bezprzewodowe i subwoofer dostarczając dźwięk najwyższej jakości – zarówno podczas słuchania 
muzyki, oglądania programów telewizyjnych, fi lmów i prowadzenia rozgrywek. Aby otrzymać 
pełen efekt dźwięku przestrzennego 5.1 w grach i fi lmach wystarczy odłączyć głośniki od zestawu 
Soundbar i umieścić je z tyłu pokoju. Profesjonalne przetworniki zapewniają zrównoważony, 
dynamiczny dźwięk a technologia Crystal Clear Sound gwarantuje wierne odtwarzanie dźwięku, 
bez zakłóceń. Technologia komunikacji bliskiego zasięgu NFC umożliwia sparowanie tabletu 
lub smarfona z Blutooth a także strumieniowe przesyłanie muzyki. 
System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu 
kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku 
stereofonicznego.

Philips Fidelio E5 - 
zestaw kina domowego 5.1

http://www.philips.pl/
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BADANIE ZAANGAŻOWANIA W REKLAMĘ 
M.IN. PRODUKTÓW APPLE



W kwietniu, wspólnie z Instytutem Analizy Sensorycznej rozpoczniemy na-
ukowy projekt badawczy polegający na śledzeniu reakcji widzów na reklamę 
m.in. produktów Apple. 

Specjaliści z ISA tym razem chcą dowiedzieć się, w jaki sposób na spoty reklamowe 

zareagują mężczyźni-użytkownicy sprzętów elektronicznych. Wykorzystają w tym 

celu nieszablonowe metody badawcze takie jak: 

1. eyetracking, czyli śledzenie ruchu gałki ocznej - pozwala wskazać, na które ele-

menty spotu zwracamy szczególną uwagę, które nas rozpraszają lub pozostają 

w ogóle niezauważone,

2. EEG, inaczej elektroencefalograf - pokazuje, jakie emocje wywołuje w nas to, co 

oglądamy, czy są one pozytywne, negatywne, silne czy słabe,

3. GSR, przyrząd rodem z filmów akcji, stosowany np. w celu wykrywania kłamstw - 

bada reakcję emocjonalną przez diagnozowanie poziomu potliwości skóry dłoni,

4. a także klasyczny wywiad, aby poznać opinię na temat tych reklam.

ISA to firma, która od lat zajmuje się oceną świadomych i podświadomych reakcji na 

produkt, markę i reklamę. Realizuje badania naukowe i marketingowe, zarówno przy 

wykorzystaniu klasycznych metod, jak i tych bardziej innowacyjnych. 

Tym razem wspólnie zapraszamy Was do udziału w ich najnowszym projekcie. Ba-

danie jest anonimowe i niekomercyjne. Wyniki posłużą do przygotowania rapor-

tu, z którym będzie można zapoznać się w serwisach iMagazine, Android Magazine, 

a także na FB Instytutu Analizy Sensorycznej.

W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni w wieku od 25 do 40 lat, którzy są użytkow-

nikami tabletów i smatfonów. Będzie się ono odbywać w siedzibie ISA, w Warszawie.

Na zgłoszenia czekamy od 31 marca do 11 kwietnia pod adresem badania@isa-ndg.com. 

W treści wiadomości prosimy o podanie:

• imienia i nazwiska,

• numer telefonu,

• informacji o tym, z jakiego źródła dowiedziałeś się o badaniu.

Każdy z uczestników, w ramach podziękowania, dostanie upominek od naszego 

partnera – firmy Creative - będą to słuchawki Creative MA200.
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Jeśli lubicie gry, a szczególnie gry osadzone w świecie 

fantasy, to na pewno znacie Diablo. To gra kultowa. Każ-

dy gracz, wielbiciel RPG, zanurzał się w świecie Diablo na 

całe godziny. Teraz macie też szansę zanurzyć się w lektu-

rze książki Nate’a Kenyona „Diablo III: Nawałnica światła”, 

napisanej na podstawie gry, którą wydało właśnie Wy-

dawnictwo Insignis.

Po klęsce Najwyższego Zła odradza się Królestwo Niebios. 

Rada Angiris odzyskała Czarny Kamień Dusz i strzeże prze-

klętego artefaktu gdzieś w głębi roziskrzonego Srebrnego 

Miasta. Na tle tych doniosłych wydarzeń Tyrael z trudem 

odnajduje się w nowej roli – Archanioła Mądrości. Czuje 

się obco pośród anielskiej braci i wątpi, czy uda mu się sta-

nąć na wysokości zadania. Poszukując otuchy w sobie sa-

mym i w Niebiosach, wyczuwa złowieszcze oddziaływanie 

Czarnego Kamienia Dusz na swoją ojczyznę. Tam, gdzie 

niegdyś panowała harmonia światła i dźwięku, teraz wkra-

da się przybierający na sile dysonans, który zwiastuje nadciągające nad krainę niebezpieczeń-

stwo. Imperius wraz z pozostałymi archaniołami ostro sprzeciwia się pomysłom przeniesienia 

lub zniszczenia Kamienia, co zmusza Tyraela do złożenia losu Niebios w ręce ludzkości.

Tyrael gromadzi wokół siebie obdarzonych wielką mocą bohaterów z najdalszych krańców 

Sanktuarium, by wskrzesić starożytny Zakon Horadrimów. Powierza im praktycznie niewykonal-

ne zadanie: mają wykraść Kamień Dusz z samego serca Niebios. Pośród wybrańców, na barkach 

których ma spocząć to brzemię, znajduje się Jacob ze Staalgardu, były awatar Sprawiedliwości 

i strażnik anielskiego ostrza El’druina, Shanar, czarownica dysponująca fenomenalną mocą, Mi-

kułow, zwinny i nabożny mnich, Gynvir, nieustraszona i zaprawiona w boju barbarzynka, oraz 

Zayl, tajemniczy nekromanta. Czy mając za wrogów zarówno czas, jak i siły dobra i zła, śmiałko-

wie zdołają się zjednoczyć i wypełnić niebezpieczną misję, nim Niebiosa legną w gruzach?

Opowiedziana w powieści historia stanowi pomost między wydarzeniami z Diablo III a fabułą 

Reaper of Souls – pierwszego dodatku do gry.

Książka dostępna jest w iBookstore w cenie 6,99 EUR – polecamy!

     DIABLO III: NAWAŁNICA ŚWIATŁA – JUŻ W IBOOKSTORE 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/book/diablo-iii-nawa-nica-swiat-a/id842214977?mt=11


OS X uważany jest za bardzo bezpieczny system, nie znaczy to jednak, że jego użytkow-

nik nie jest narażony na atak z sieci. Firma ESET wprowadziła do oferty dwa nowe produk-

ty, które pomogą zapobiegać niechcianej ingerencji w system.

Nowe oprogramowanie ESET – pakiety Cyber Security oraz Cyber Security Pro – stworzone 

zostały z naciskiem na zabezpieczenie przed kradzieżą danych osobowych. W obu pakie-

tach dostępny jest filtr antyphishingowy, który chroni użytkownika przed witrynami pod-

szywającymi się pod serwisy, w których się logujemy. To jedno z zagrożeń, które jest tak 

samo duże, niezależnie od używanego systemu operacyjnego – wynika bowiem z nieuwa-

gi człowieka. Kolejny z elementów, który chroni tożsamość użytkownika, to skaner mediów 

społecznościowych. Monitoruje on publikowane tam informacje i ostrzega przed niebez-

piecznymi linkami.

Pakiety różnią się pod względem liczby zaimplementowanych funkcji. W ramach Cyber Se-

curity otrzymujemy antywirusa, filtr antyspamowy i antyphishingowy, skanowanie danych 

w chmurze, skaner mediów społecznościowych oraz sprawdzanie wymiennych nośników 

danych. Wersja Cyber Security Pro posiada dodatkowo firewall oraz kontrolę rodzicielską.

Pakiety dostępne są w cenie od 129,15 zł za wersję podstawową oraz od 170,97 zł za wer-

sję Pro. Możecie przetestować je też bezpłatnie po pobraniu ze strony producenta: wersja 

podstawowa, wersja Pro.

     ANTYWIRUSY ESET 
DLA KOMPUTERÓW MAC 
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http://www.eset.pl/Dla_domu_i_firmy/Produkty/ESET_Cyber_Security_Pro
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27 marca 2014 roku w warszawskim centrum konferencyjnym Adgar Plaza odbyła się kolejna edy-

cja największej konferencji w branży usług lokalizacyjno-nawigacyjnych Navigation Trends. Tym 

razem wydarzenie dedykowane było branży motoryzacyjnej, stąd tytuł Navigation Trends for Dri-

vers. iMagazine był patronem medialnym tego wydarzenia – prowadziliśmy nasz panel dyskusyjny.

Całodzienne spotkanie było obfite w kilka premier dotyczących polskiego rynku usług nawi-

gacyjnych i lokalizacyjnych, a także podczas niego każdy z uczestników mógł zweryfikować 

swoje umiejętności jako kierowca, na profesjonalnych symulatorach jazdy pod czujnym okiem 

instruktorów.

Ponadto, podczas wydarzenia dowiedzieć się można było o rozwiązaniach ostrzegających o fo-

toradarach i miejscach kontroli policji, a także o technologiach oferowanych przez producentów 

samochodów. Pod hasłem „Samochód to kolejne akcesorium do smartfona” krył się temat pane-

lu tematycznego, który poprowadzili redaktorzy iMagazine.

Na konferencji nie zabrakło też tematów związanych z nawigacją samochodową, monitoringiem 

flot, ich bezpieczeństwem czy jakże ostatnio popularnym zagadnieniem eco-drivingu. Michał 

Baranowski opowiedział o inteligentnym samochodzie, wyposażonym w takie systemy jak Mo-

bileye, rozwiązania Parrot czy Inteligentny System Ratunkowy oferowany przez Keratronik. Zaś 

Konrad Telakowiec z Navmax przedstawił trendy światowe na rynku nawigacji.

Niespodzianką dla wszystkich była prezentacja nowej platformy lokalizacyjnej firmy Imagis. Była to 

premiera tego rozwiązania na polskim rynku.

Na zakończenie wręczono nagrody dla najlepszych produktów i usług. Lokalizatorami roku zostały 

nagrodzone firmy, wybrane w tym roku przez dwie redakcje: lokalizacja.info i „Auto Świat”.

     NAVIGATION TRENDS FOR DRIVERS 2014
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Microsoft zaprezentował wersję swojego pakietu biurowego, przeznaczoną na iPada. 

Z zapowiedzi firmy wynika, że będzie on w pełni zgodny z dokumentami tworzonymi na 

komputerach.

Office składa się z programów Word, Excel i PowerPoint. Korzystanie z nich jest darmowe, 

o ile wykorzystywane są jedynie do odczytywania dokumentów (wliczając w to korzysta-

nie z prezentacji w PowerPoint). Tworzenie i edycja wymagają wykupienia subskrypcji Of-

fice 365 Personal – kosztować będzie 6,99 USD za miesiąc lub 69,99 USD za rok.

Interfejs aplikacji został zaprojektowany od nowa – różni się znacznie od wersji, która prze-

znaczona jest dla komputerów z Windows 8. Posiada jednak pewne charakterystyczne ele-

menty, jak wstążka. Wśród usprawnień wymienione zostały między innymi dynamicznie 

zmieniające się wykresy w Excel (w zależności od wprowadzanych danych) czy też klawia-

tura dostosowująca się do rodzaju wprowadzanej treści.

Wszystkie aplikacje można pobrać z App Store: Word, Excel, PowerPoint

     PAKIET OFFICE TRAFIŁ NA IPADA

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/microsoft-excel-for-ipad/id586683407?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/microsoft-powerpoint-for-ipad/id586449534?mt=8
http://sare.pl


Polecamy, oczywiście prócz naszego numeru, nowy numer magazynu Connected, którego au-

torami jest część redaktorów z iMagazine. Do grona redakcyjnego dołącza Marek Raczkowski, 

znany chyba wszystkim rysownik!

Najnowsze wydanie e-magazynu Connected to kolejna porcja wieści ze świata technologii, po-

rady, recenzje sprzętu i aplikacji. Z numeru dowiemy się m.in. jak skonstruować domowy serwer 

plików i przewidywać warunki atmosferyczne z użyciem stacji pogodowej Netatmo. Przekona-

my się również, czy adapter multimedialny TP-Link pomoże na dobre pożegnać się z kablami, 

a cyfrowy wzmacniacz NAD zrewolucjonizuje świat domowego audio. Dla wszystkich, którzy lu-

bią mieć dane w zasięgu ręki, redaktorzy Connected przygotowali przegląd aplikacji do prze-

chowywania plików w chmurze. Czy istnieje biurko idealne i czy jest nim Stir Kinetic Desk? Od-

powiedź na te i wiele innych pytań znajdziecie w numerze.

Najnowszy numer magazynu po raz pierwszy dostępny jest w wersji mobilnej, jako aplikacja na 

systemy iOS i Android. Wydanie można również pobrać w formacie PDF. Od bieżącego wydania 

na łamach magazynu Connected obejrzeć będzie można prace znanego rysownika Marka Racz-

kowskiego, wieloletniego współpracownika „Polityki” i „Przekroju”.

„Cyfryzacja mediów nie jest już przyszłością. Cyfryzacja stała się faktem. Jest to odpowiedź na 

pytanie, dlaczego Connected Magazine dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Coraz 

      NOWE WYDANIE MAGAZYNU CONNECTED
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http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8
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częściej prasę i magazyny czytamy w komputerze, na tablecie, smartfonie. Wychodząc naprze-

ciw tym oczekiwaniom, udostępniamy Connected w wersji mobilnej” – tłumaczy Mariusz Pia-

seczny, szef marketingu TP-Link Polska i jednocześnie redaktor naczelny kwartalnika Connected.

Connected to nietypowy magazyn na polskim rynku wydawniczym. Nie dość, że pismo 

ukazuje się jedynie w wersji elektronicznej, to jego tworzenia nie podjęło się klasyczne wy-

dawnictwo, a firma z branży nowych technologii – TP-Link Polska. Na łamach Connected 

znaleźć można informacje o najnowszym sprzęcie, przydatnym oprogramowaniu oraz po-

rady i ciekawostki ze świata technologii. Poza tym na czytelników czekają autorskie felieto-

ny, recenzje książkowe, muzyczne i filmowe. Pierwszy numer magazynu Connected pobra-

ło ponad 8000 osób.

„iOS in the car” był zapowiadany od bardzo 

dawna. Pojawiał się podczas prezentacji iOS 

7. 3 marca 2014 został zaprezentowany oficjal-

nie, ale pod zupełnie nową, niespodziewaną 

nazwą – CarPlay.

CarPlay zostanie oficjalnie zaprezentowany 

podczas targów motoryzacyjnych w Gene-

wie. Pokazali go w pierwszej kolejności Vo-

lvo, Ferrari i Mercedes. Niedługo później ma się pojawić w następujących markach – BMW, 

Ford, General Motors (m.in. Opel i Chevrolet), Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia, Mit-

subishi, Nissan, Peugeot, Citroën, Subaru, Suzuki oraz Toyota.

CarPlay ma łączyć się z naszym iPhone’em 5/5c/5s poprzez złącze Lightning i ma być po-

dobnym rozwiązaniem, jakie prezentowaliśmy już Wam kilka miesięcy temu na przykładzie 

naszych testów Chevroleta, gdzie wyświetlacz w samochodzie pokazywał w większym for-

macie to, co jest na naszych iPhonie (konkretnie chodziło o nawigację).

CarPlay jest dostępny jako aktualizacja w iOS 7.1. Więcej szczegółów na stronie Apple.

      CARPLAY – CZYLI IOS 
W SAMOCHODZIE 
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Lekko z zaskoczenia Apple wydało nową wersję systemu iOS 7.1. Zmian jest bardzo długa li-

sta, ale zanim do nich odeślemy, to warto zauważyć, że system w tej wersji jest zdecydowanie 

stabilniejszy i szybszy. Różnicę zauważą przede wszystkim posiadacze starszych urządzeń jak 

iPhone 4 czy iPad 2. Drugą różnicę zauważą klienci sieci Orange, dzięki aktualizacji ustawienia 

operatora dostają oni możliwość włączenia LTE (4G) – dla T-Mobile również są nowe ustawie-

nia, ale obsługi LTE brak.

Pełna oficjalna lista zmian to:

CarPlay
• Funkcje systemu iOS zaprojektowane pod kątem stosowania w samochodzie

• Gotowość do pracy od razu po podłączeniu iPhone’a w pojeździe obsługującym CarPlay

• Obsługa programów Telefon, Muzyka, Mapy i Wiadomości oraz programów muzycznych 

innych firm

• Sterowanie za pomocą Siri oraz ekranu dotykowego, pokręteł i przycisków na desce 

rozdzielczej

Siri
• Ręczne sterowanie trybem słuchania Siri (od naciśnięcia przycisku „Początek” do jego zwol-

nienia) jako alternatywa dla automatycznego wykrywania końca wypowiedzi

     IOS 7.1 – JUŻ DOSTĘPNY
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• Nowe, bardziej naturalne głosy męskie i damskie dla języka angielskiego (Wlk. Brytania i Au-

stralia), chińskiego (mandaryńskiego) i japońskiego

iTunes Radio
• Łatwe tworzenie stacji na podstawie ulubionego wykonawcy lub utworu za pomocą pola 

wyszukiwania nad listą Polecane stacje

• Kupowanie albumów jednym stuknięciem na ekranie Odtwarzane

• Słuchanie iTunes Radio bez reklam po zasubskrybowaniu usługi iTunes Match na iPhonie, 

iPadzie lub iPodzie touch

Kalendarz
• Możliwość wyświetlania wydarzeń w widoku miesiąca

• Automatyczne dodawanie lokalnych świąt w wielu krajach

Dostępność
• Opcja pogrubionego tekstu rozszerzona na klawiaturę, kalkulator oraz wiele ikon

• Opcja Redukuj ruch rozszerzona na programy Pogoda i Wiadomości oraz animacje panelu 

wyboru programów

• Nowe opcje wyświetlania obrysów przycisków, przyciemniania kolorów programów oraz ob-

niżania punktu bieli

Nowe ustawienie programu Aparat: automatyczne włączanie trybu HDR na iPhonie 5s
Obsługa pęku kluczy iCloud w kolejnych krajach

Automatycznie wymazywanie powiadomień o połączeniach FaceTime po ich odebraniu 
na innym urządzeniu

Poprawka usuwająca błąd, który mógł powodować sporadyczne problemy z wyświetla-
niem ekranu początkowego

Udoskonalone rozpoznawanie odcisków palców przez Touch ID
Poprawiona wydajność na iPhonie 4

Poprawione wyświetlanie plakietki z liczbą nieczytanych wiadomości Mail, gdy liczba ta 
przekracza 10 000

Kolejne drobne udoskonalenia interfejsu użytkownika
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„Assassin’s Creed: Czarna bandera” Olivera Bowdena to najbardziej brawurowa część best-

sellerowej serii książek napisanych na podstawie gry Assassin’s Creed.

„Czarna bandera” to historia, którą znają gracze – taki sam tytuł nosi ostatnia, najświeższa 

część AC. Karaiby. Początek XVIII wieku. Złota era piractwa. Legendarne postacie: Czarno-

brody, Calico Jack, Benjamin Hornigold, Woodes Rogers, Dramatyczne zwroty akcji, poje-

dynki piratów, krwawe bitwy morskie, a wśród tej scenerii młody, żądny sławy i bogactwa 

Edward Kenway, uwikłany w odwieczną rywalizację asasynów i templariuszy, której stawką 

jest władza nad światem.

W zgodnej opinii zespołu redakcyjnego, najnowsze dzieło Olivera Bowdena jest najlepszą 

książką serii. Jeśli chcecie znaleźć się w centrum bitwy morskiej, usłyszeć szczęk kordela-

sów, huk armat i jęki rannych, poczuć zapach unoszących się dymów prochowych, sięgnij-

cie po powieść Bowdena – czeka Was dobra zabawa.

Książkę znajdziecie oczywiście w iBookstore, w cenie 6,99 EUR.

      ASSASSIN’S CREED: CZARNA BANDERA W IBOOKSTORE 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/book/assassins-creed-czarna-bandera/id829314531?mt=11
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 ProsTo i LuksusoWo  
z BeoVision 11
Wymień swój stary telewizor i zaoszczędź na nowym BeoVision 11.
życie z niekłopotliwym dziełem sztuki, dla Twojego oka i ucha to czysta radość. 
W pełni aktywne, stworzone specjalnie dla tego projektu wbudowane głośniki, 
wypełnią Twoją przestrzeń powalającym dźwiękiem, przy oglądaniu ulubionego 
filmu z urządzenia apple TV, podczas słuchania muzyki ze zintegrowanego 
serwisu spotify lub przy korzystaniu z przeglądarki smart TV. nieustannie 
niesamowita jakość, kontrolowana przez jednego stylowego pilota.  

Wolność nigdy nie miała lepszej ceny.
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Wymień swój stary       
telewizor i zyskaj do 
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http://www.bang-olufsen.com/en
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Po książkę Leandera Kahneya sięgałam z mieszanymi uczuciami, a powodów 

do tego miałam przynajmniej kilka.

Przede wszystkim bardzo rozczarowała mnie poprzednia książka Kahneya, zatytułowana: 

„Być jak Steve Jobs”. O ile pamiętam, znudzona, nie doczytałam jej nawet do końca. Dru-

gim powodem była dość oczywista wątpliwość: do kogo skierowana jest ta pozycja? Oczy-

wiście można sobie wyobrazić, że biografia fenomenalnego projektanta zainteresuje osoby 



25Geniusz, który zaprojektował najsłynniejsze produkty Apple

ze środowiska kreatywnego, które będą poszukiwały odpowiedzi na pytanie: „Jak odnieść 

sukces?”. Czy jednak zainteresuje zwykłego czytelnika? Czy jest to książka dla każdego? Jak 

Kahney poradzi sobie z wyzwaniem, polegającym na niezanudzeniu czytelnika na śmierć? 

Okazało się, że lektura biografii „Jony Ive. Geniusz, który zaprojektował najsłynniejsze pro-

dukty Apple” zaskoczyła mnie pod wieloma względami i muszę przyznać, że było to zasko-

czenie pozytywne. Jednak zanim opowiem Wam, czego dokonał Kahney, chcę skupić się na 

kilku szczegółach dotyczących samego autora i jego relacji z podmiotem biografii.

Dwaj Brytyjczycy
Już po przeczytaniu kilku pierwszych stron książki nie sposób nie zauważyć, że Brytyjczyk 

opisujący dokonania innego Brytyjczyka to doskonałe posunięcie. O ile miałam poważ-

ne wątpliwości odnoszące się do samego autora książki, o tyle okazało się, że na rodzimym 

gruncie Kahney poczuł się jak ryba w wodzie. Na pierwszy rzut oka widać, że doskonale ope-

ruje rzeczywistością, w której dorastał młody Ive i potrafi umiejscowić w niej korzenie przy-

szłego dizajnerskiego sukcesu Jony’ego. Opisy najwcześniejszych doświadczeń, środowiska 

rodzinnego, wpływu ojca i szkoły są wyraziste i plastyczne. Nie brakuje również przebłysków 

specyficznego, angielskiego humoru (czytelnik dowiaduje się na przykład, czym jest sirloin 

steak) i kulturowych anegdotek, które wywołują mimowolny uśmiech u osób z bardziej pla-

styczną wyobraźnią.

Legenda głosi, że Chingford jest miejscem narodzin steku z polędwicy wołowej 
(ang. sirloin steak). Pod koniec XVII wieku król Karol II ponoć tak się zachwycił po-
siłkiem zjedzonym na miejscowym dworze, że po wystawnej uczcie pasował 
spory kawał mięsa na rycerza, nadając mu miano sir Loin.

Długie, czarne włosy uformowane w szpice wysokie na kilkanaście centymetrów 
sprawiały, że przypominał Roberta Smitha z popularnego zespołu The Cure. (…) 
Ponieważ jego fryzura nie mieściła się w niskim samochodzie, Jony robił na nią 
miejsce, otwierając dach. Nauczyciele wspominają widok jasnopomarańczowego 
Fiata z wystającą szopą czarnych włosów, wjeżdżającego na parking przed szkołą.

Od pierwszej chwili mamy wrażenie, że Leander Kahney odebrał znakomitą lekcję od Wal-

tera Isaacsona i postanowił się do niej zastosować. Gdyby nie nazwisko autora umieszczone 

na okładce, bardzo łatwo można by się było pomylić. Początkowo historia zapowiada się na 

opowieść dość osobistą, jednak rozwija się w dość niespodziewanym kierunku. Na początku 
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jednak, powoli i po przyjacielsku wciągani jesteśmy w opowieść o chłopcu, którego pasja do 

wzornictwa stała się legendą.

Cudowne dziecko
Spora część wstępnych informacji poświęcona jest relacji Jony’ego z ojcem – nauczycielem 

i następnie inspektorem Jej Królewskiej Mości, mianowanym przez Ministerstwo Edukacji. 

Mike Ive wywarł głęboki wpływ nie tylko na swego syna, ale również na cały program na-

uczania zajęć praktyczno-technicznych w Wielkiej Brytanii. Do dzisiaj, zajęcia z DT (Design 

Technology), w skład których wchodzą zarówno takie przedmioty jak krawiectwo i gotowa-

nie, jak i projektowanie, elektronika oraz grafika, odbywają się zgodnie z przygotowanym 

przez niego, zreformowanym programem.

Mike Ive całkowicie odmienił podejście do nauczania w zakresie tzw. technolo-
gii wzornictwa (ang. design technology) i doprowadził do tego, że przedmiot 
ten stał się jednym z podstawowych w brytyjskich szkołach. W wybiegającym 
w przyszłość programie nauczania, który powstał przy jego pomocy, zrezygno-
wano z nacisku na umiejętności warsztatowe na rzecz zintegrowanych zajęć 
teoretyczno-praktycznych.

To właśnie jego zaangażowanie i wsparcie w rozwijaniu wrodzonych umiejętności Jony’ego 

sprawiły, że młody projektant, nim ukończył lat 16, został zauważony przez najbardziej znane 

firmy projektanckie w Anglii. Trudno tu również nie dostrzec analogii z historią Steve’a Job-

sa, opisaną przez Waltera Isaacsona. W obu przypadkach – ojca Jony’ego i przybranego ojca 

Steve’a – dbałość o precyzję i szczegóły okazała się kluczowym elementem dalszej kariery 

ich synów. Mamy również okazję zapoznać się z pierwszymi nagrodzonymi projektami Ive-

’a – począwszy od innowacyjnego zegara, przez rzutnik pisma, telefon, długopis, aż po fry-

zjerski grzebień i śledzić wszystkie etapy jego edukacji – od szkoły podstawowej, przez A-Le-

vels, na studiach kończąc.

Był on matowoczarny, z czarnymi wskazówkami i tarczą bez cyfr, dzięki czemu 
można go było zamontować w dowolnym położeniu. Choć zegar zrobiony był 
z drewna, Jony wykończył go tak perfekcyjnie, że koledzy nie potrafili odgadnąć, 
jaki materiał posłużył do jego konstrukcji.

Geniusz, który zaprojektował najsłynniejsze produkty Apple   /   JONY IVE   /   
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Świat designu i technologii
Po dość osobistym i szczegółowym opisie młodości Jony’ego Ive’a książka przybiera zaska-

kujący obrót. Oczywiście nadal podążamy śladami głównego bohatera i drogą, która finalnie 

zaprowadziła go do Apple, ale zagłębiamy się przede wszystkim w kulturowo-społecznych 

uwarunkowaniach ówczesnego świata designu. Poznajemy osoby i firmy, które miały wpływ 

na Ive’a, ich cele, założenia i sposób działania. Zapoznajemy się zarówno z ich historią, jak 

i projektami, używając Jony’ego jako drogowskazu. Wiele stron przerzucamy, nie natrafia-

jąc na jego imię, zagłębiając się w relacjach, technikach, znaczeniu poszczególnych marek 

i osób. O ile wstęp i pierwsze rozdziały przyzwyczajają nas do bliskiego kontaktu z bohate-

rem historii, o tyle kolejne ochładzają tę relację. Niewiele dowiadujemy się o jego prywat-

nym życiu, poza niewielką wzmianką, że jest już żonaty. Pozostawia to pewien niedosyt, 

zapominamy bowiem, że czytamy biografię, chociaż historia nadal jest interesująca i wciąga-

jąca. Jako czytelnicy łapiemy się na tym, że nie możemy doczekać się momentu, gdy skrzy-

żują się drogi naszych dwóch ulubionych postaci – Ive’a i Jobsa. Jednak Leander Kahney 

wcale nie zamierza skracać naszego oczekiwania, cofając się niekiedy w czasie, by opowie-

dzieć historię z perspektywy różnych uczestniczących w niej stron. Podążamy więc nie tylko 

ścieżką kariery Jony’ego, ale również obserwujemy świat designu z wielu punktów widzenia.

Była to „dekada projektantów”, akurat w pełnym rozkwicie, kiedy krzykliwe kolory, 
w jakich prezentowały się zespoły Culture Club i Kajagoogoo, uchodziły za prze-
jaw dobrego gustu. (…) w epoce tak gwałtownych zmian wyraźny styl działa na 
niekorzyść produktu, który zaczyna wydawać się anachroniczny, choć wciąż do-
skonale nadaje się do użytkowania.

Apple, Apple i jeszcze raz Apple
Zanim jednak doczekamy się spotkania dwóch największych innowatorów współczesnego 

świata, zapoznamy się z historią Apple z zupełnie innej perspektywy niż ta, którą w biogra-

fii Jobsa zaprezentował Walter Isaacson. W kolejnej części książki Kahneya dowiemy się bo-

wiem, jak ewoluowały ścieżki wzornictwa komputerowego. Dla wszystkich wielbicieli sprzę-

tu Apple to prawdziwa gratka, będziecie bowiem mieli możliwość przeczytać o produktach, 

o których wcześniej nie słyszeliście, nie trafiły bowiem do masowej produkcji. Poczynając od 

projektu Juggernaut, dowiecie się, jak przebiegał proces projektowania ówczesnego sprzę-

tu komputerowego i poszukiwania właściwego wzorca konceptualnego. Poznamy szcze-

góły projektów m.in. Powerbooka, Newtona i Spartacusa. Dowiemy się też, jak zmieniała 
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się wzornicza polityka Apple i co oznaczają terminy „Snow White” i „Espresso”. Nie zabraknie 

też humorystycznych wstawek, które sprawią, że designerskie wykłady, nazwiska i daty na 

długo pozostaną w naszej pamięci.

Hasło to było obelgą pod adresem nowego zespołu wzorniczego, którego 
członkowie zakupili sobie do studio ekskluzywny ekspres do kawy. (…) Co za-
bawne, projektanci nie pojęli, w czym rzecz i tak też nazwali swój nowy styl.

Pracowaliśmy nad jedną z wczesnych obudów przypominających pudełko do 
pizzy i mieliśmy ją lada moment oddać do produkcji, ale tak się skupiliśmy na 
tym, żeby była smukła i płaska, że zapomnieliśmy o znajdującym się z przodu na-
pędzie dyskietek. Kiedy się postawiło klawiaturę przed komputerem, nie było 
dość miejsca, żeby włożyć dyskietkę. Dlatego dodaliśmy z przodu podstawkę, 
która unosiła całe to pudło. Zupełnie przez przypadek nasz komputer nabrał uro-
ku… i przez kolejne pięć lat te nóżki pojawiały się w wielu innych projektach.

Nowa era
W słynnym roku 1997 Jony Ive rozważał odejście z Apple i powrót do Anglii. Jak wszyscy jed-

nak wiemy, w tym właśnie roku do Apple powrócił w charakterze doradcy Steve Jobs i po 

słynnym stwierdzeniu: „Produkty! To produkty są do bani! Nie ma w nich nic pociągające-

go!”, rozpoczął serię zmian, które zaowocowały stosowaną do dzisiaj minimalistyczną polity-

ką firmy.

Nagle jednak Jobs powiedział coś, co skłoniło go do zastanowienia, a mianowi-
cie, że Apple będzie wracać do korzeni. „Pamiętam dokładnie, jak Steve zapowie-
dział, że naszym celem nie jest wyłącznie robienie pieniędzy, ale także tworzenie 
wspaniałych produktów”.

Od tej chwili rozpoczyna się okres w historii Apple, który wszyscy znamy najlepiej – okres in-

nowacji, odważnego designu, kolorowych plastików i półprzezroczystości. To również wtedy 

Jobs ustala politykę linii produktu – dwie grupy – komercyjna i dla profesjonalistów, po dwa 

urządzenia w każdej – stacjonarne i przenośne. Ten podział funkcjonuje w Apple do dzisiaj. 

Po raz kolejny zagłębiamy się w odmęty historii firmy, tracąc nieco pośrednio z oczu same-
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go głównego bohatera książki. Jednak nie wywołuje to uczucia irytacji, ponieważ doskona-

le uzupełnia historię opowiedzianą z nieco innej perspektywy przez Isaacsona – przeplatając 

się z nią, wzbogacając o dodatkowe detale. Wydawać by się mogło, że obie opowieści moż-

na scalić w jedną, monumentalną historię. Zadowoleni więc będą zarówno ci z Was, którzy 

wcześniej mieli okazję przeczytać książkę „Steve Jobs” jak i ci, którzy z historią Apple spoty-

kają się po raz pierwszy.

Tytani innowacji
Po dość długim okresie oczekiwania, Leander Kahney pozwala w końcu na pierwsze, nie-

śmiałe osobiste spotkanie Jony’ego i Steve’a – dwóch nieprzeciętnych umysłów, których 

współpraca zdecydowała o wyglądzie współczesnych komputerów i wyznaczyła trendy do-

brego smaku w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Kiedy Jobs wreszcie udał się na obchód studia wzorniczego Apple, oniemiał na 
widok kreatywności i dyscypliny, która w nim panowała. Pomieszczenie wypeł-
niały przyciągające wzrok makiety produktów, które dla poprzedniego kierow-
nictwa okazały się zbyt odważne. (…) Przede wszystkim jednak nawiązał dobry 
kontakt z elokwentnym Jonym, który miał później stwierdzić, że z miejsca doga-
dał się z Jobsem.

Od tego czasu poznajemy od nowa historię powstawania poszczególnych modeli kompute-

rów i decyzje, które za tym stały. Niekiedy zabawne, niekiedy drastyczne. Wyłania się też ko-

lejny wątek – wzajemnego wpływu i zależności pomiędzy Ive’em i Jobsem – niepohamowa-

nej kreatywności pierwszego i wybuchowej decyzyjności drugiego. Zwłaszcza wtedy, gdy 

młody jeszcze Jony nie potrafił podjąć zdecydowanych kroków w celu zapewnienia odpo-

wiedniej dyscypliny.

„Steve stwierdził: »Moja córka idzie na studia i chciałem kupić jej jakiś komputer, 
ale wszystkie są do dupy. Nadarza się nam zatem świetna okazja. Naszym celem 
będzie teraz stworzenie komputera do korzystania z internetu«. Jobs miał wizję 
iMaca. To było nasze nowe zadanie”.
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Hit za hitem
W dalszych rozdziałach mamy okazję śledzić rozwijającą się współpracę Ive’a i Jobsa i histo-

ria nabiera rozpędu – jestem przekonana, że ta część biografii będzie ulubionym fragmen-

tem dla wszystkich wielbicieli komputerów Apple. Możemy bowiem nieco głębiej poznać re-

lację obu panów oraz szczegóły ich współpracy nad poszczególnymi projektami, okraszone 

zabawnymi anegdotami i cytatami. Wyraźnie czuć, że Kahney świetnie czuje się w roli narra-

tora tych opowieści i wcześniejsze rozdziały prowadziły do tego właśnie momentu – chwili, 

kiedy może rozwinąć skrzydła i napisać o tym, co nas wszystkich interesuje najbardziej – du-

ecie Jobs-Ive.

„O Boże…” – wydusił z siebie Jobs, wszedłszy do pomieszczenia pełnego koloro-
wych iMaców.

Nie chcę odbierać Wam całkowicie przyjemności z czytania najnowszej pozycji wydawnic-

twa Insignis, powiem więc tylko, że sami zapewne domyślacie się, jak dalej potoczy się histo-

ria opisywana przez Leandera Kahneya. Oczywiście, skoro głównym bohaterem książki jest 

najsłynniejszy designer na świecie, będziemy mogli zapoznać się z jego kolejnymi projekta-

mi – komputerami, laptopami, iPhone’em, iPadem i przeróżnymi akcesoriami. A wszystko to 

okraszane cytatami i wspomnieniami współpracowników Ive’a.

Pragnę Was jednak uczulić na fakt, że w odróżnieniu od biografii Steve’a Jobsa, nie jest to 

książka zawierająca mnogość informacji o życiu osobistym Jony’ego Ive’a. Nie szukajcie 

w niej więc pikantnych szczegółów o zwalnianiu pracowników w windzie!

Dla kogo?
W świetle początkowych wątpliwości wypada rozprawić się wcześniej postawionymi pyta-

niami. Z pewnością Leanderowi udało się nie zanudzić czytelnika na śmierć. Opowieść o Jo-

nym jest ciepła, wciągająca i pełna interesujących szczegółów. Z pewnością może po nią 

sięgnąć każdy, nie tylko pasjonaci wzornictwa i technologii. Nawet ci, którzy nie mają wiel-

kiego doświadczenia z komputerami, znajdą w niej wiele informacji wyjaśniających, dlacze-

go przedmioty wokół nas wyglądają tak, jak wyglądają. Biografia jest uniwersalna wiekowo, 

ze względu na podejście autora i tematykę – doskonale nadaje się na prezent dla nastolat-

ka, który znajdzie w niej swoje ulubione gadżety, jak i dla dorosłych w każdym wieku i bez 

względu na poziom technologicznego zaawansowania. To bez wątpienia bardzo przyjemna, 
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interesująca i motywująca lektura. A czy odpowiada na pytanie, jak odnieść sukces? Przeczy-

tajcie i powiedzcie sami!

„Jony Ive ma większe uprawnienia niż jakakolwiek inna osoba w Apple, z wyjąt-
kiem mnie samego. Nie ma w tej firmie nikogo, kto mógłby mówić mu, co powi-
nien robić, albo kto mógłby kazać mu się odczepić. W taki właśnie sposób to zor-
ganizowałem. – Steve Jobs”

Polskiemu wydaniu biografii „Jony Ive. Geniusz, który zaprojektował najsłynniejsze produk-

ty Apple." Leandera Kahneya patronuje iMagazine. Serdecznie dziękuję wydawnictwu Insi-

gnis za możliwość zapoznania się z wersją przedpremierową.
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O tym, jak zmieniło się podejście do sprzętów grających w dobie smartfonów 

rozmawiam z dyrektorem salonu Top Hi-Fi & Video Design – Krzysztofem Nercz.

Norbert Cała: Nie jest tajemnicą, że inny klient kupuje sprzęt grający w sieciówce, 
a inny w wyspecjalizowanym salonie. Ale czy jest ktoś taki jak statystyczny klient czy 
może każda osoba to oddzielny przypadek?
Krzysztof Nercz: Pewne schematy są, klienci trafiają do nas z jakąś wizją tego, co chcą dostać, 

z odpowiednimi zasobami finansowymi. Jednak za każdym razem te schematy musimy do-
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datkowo „ubrać” i znaleźć dla klienta najlepsze 

rozwiązanie. Dlatego lubimy porównywać się do 

krawca, do którego klient przychodzi po marynar-

kę sportową lub klasyczną, a później to my musi-

my ją idealnie dla niego uszyć.

NC: Odpowiedź idealnie pasuje do mojego 
kolejnego pytania. Czy sprzęt audio również 
przeżywa swoje mody i jak często ta moda się 
zmienia?
KN: Ta moda zależy głównie od tego, czy i czym 

nas rynek zaskoczył. Impuls musi bowiem pocho-

dzić od producentów sprzętu, ale niewątpliwie 

mody są. W tej chwili na przykład modne są smu-

kłe i białe kolumny głośnikowe, a kilka lat temu 

nikt o tym nie pomyślał. Kolumna musiała być 

duża i w kolorze wenge.

Może nie zmienia się to tak szybko jak moda na 

wybiegu, ale daje się zauważyć kilkuletnie cykle. 

Choćby wspomniane kolumny w kolorze wenge, 

kiedyś był to kolor obowiązkowy. Obecnie, po 

czterech, pięciu latach rzadko kto o niego pyta. 

Przy czym kolumny to element najmniej podatny 

zmiany.

W tej chwili trendem jest jednak zmniejszanie ga-

barytów zarówno kolumn, jak i elektroniki. Powo-

li odchodzimy od wielkich kolumn oraz skrzynek 

z elektroniką i gałkami. Producenci starają się za-

proponować nowe, ciekawsze formy. Na przykład 

całkowicie unikalny i fantastyczny, kompletny, au-

diofilski system muzyczny Devialet, który leży 

przed nami. Możemy go na przykład powiesić na 

ścianie. To najnowsze trendy.

CD umiera - wywiad z kierownikiem salonu Top Hi-Fi & Video Design
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NC: Klasyczny zestaw audio to były zawsze głośniki stereo i wzmacniacz. Czy to też 
się zmienia czy nadal tak jest?
KN: Ciągła potrzeba słuchania muzyki się nie zmienia, ludzie nadal tak samo emocjonalnie 

podchodzą do muzyki. Zmieniają się i ewoluują sposoby, w jakie chcemy to robić. Klasycz-

ne stereo nadal jednak wygrywa. Przez pewien czas mieliśmy powiew świeżości w postaci 

kina domowego, ale wyczerpało ono swoją formułę. Myślę, że dlatego, że było zbyt skompli-

kowane, wymagało specjalnej aranżacji pomieszczenia i na pewnym poziomie było już dość 

drogie. Dobre stereo łatwiej i taniej złożyć.

NC: Gdzie w tym wszystkim są urządzenia all-in-one, czyli kompaktowe ale dobrze 
grające systemy dźwiękowe?
KN: Tutaj dotykamy nowego fragmentu rynku, który niejako zapoczątkowało Apple. Rewo-

lucja iPodowa, a potem iPhone’owa spowodowała, że pojawił się kompletnie nowy i dyna-

micznie rozwijający się fragment rynku, czyli właśnie głośniki all-in-one, które wcześniej nie 

były znane. Najpierw ze złączem dokującym, a następnie bezprzewodowe i generalnie ła-

two przenośne. Dzięki takim urządzeniom i łatwej dostępności muzyki w internecie pojawi-
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ła się też zupełnie nowa grupa odbiorców, któ-

rzy złapali bakcyla muzyki właśnie dlatego, że 

jest ona bardzo łatwo dostępna. Oczywiście taki 

sprzęt doceniają także ludzie wychowani na kla-

sycznym stereo. Dobry kompaktowy głośnik do 

sypialni, do łazienki, na działkę to zupełnie nowe 

możliwości, jakich jeszcze jakiś czas temu nie 

było. Teraz wystarczy iPhone i głośnik Bowers & 

Wilkins A5, aby świetną muzyką cieszyć się w każ-

dym miejscu.

NC: Czyli zauważacie klientów, którzy przy-
chodzą do Was z smartfonem i pytają, na 
czym mogą odtworzyć z niego muzykę?
KN: Zdecydowanie tak, ale to nawet nie tyl-

ko o przesyłanie muzyki chodzi. Teraz większość 

sprzętu audio ma możliwość sterowania za po-

mocą aplikacji na smartfony. Ludzie coraz moc-

niej rozumieją, że może to ich uwolnić od pięciu 
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pilotów na stole. Czyli i bezprzewodowy stre-

aming muzyki, i sterowanie urządzeniami. To na-

wet dla naszych „starych” klientów jest bardzo ku-

szące. Często mając świetne stereo, przychodzą 

szukając dodatkowych rozwiązań bezprzewodo-

wych rozbudowujących posiadany sprzęt lub po 

prostu do innych pomieszczeń.

NC: Technologia bezprzewodowa dotarła więc 
też do audio z najwyższej półki?
KN: Na tym polu sprzęt audiofilski trochę goni 

sprzęt popularny. Sprzęt popularny „wymu-

sza” w jakimś sensie rewolucję bezprzewodo-

wą w sprzęcie z wyższej półki. W tej chwili, je-

śli jakiś producent nie zauważy tej rewolucji, to 

dość szybko może wypaść z rynku. Jakby to bru-

talnie nie zabrzmiało, pewne pokolenia audiofi-

lii przywiązanych do czarnej i srebrnej płyty będą 

się powoli wykruszać. CD umiera. Będą w ten ry-

nek wchodzić ludzie młodzi, aspirujący do słucha-

nia muzyki na sprzęcie z wyższej półki, ale muzyki 

bezprzewodowo przesyłanej w plikach kupionych 

w sieci. Producenci sprzętu będą to musieli za-

pewnić albo tego klienta stracimy.

NC: Jaki jest poziom edukacji klientów przy-
chodzących po bezprzewodowe rozwiązania? 
Czy rozróżniają Bluetooth od AirPlay?
KN: Ogólne pojęcie większość osób ma i wie, że 

jest coś na rzeczy. Przychodzą jednak dowiedzieć 

się czegoś więcej. Oczywiście nie mamy z tym 

problemu, bo tak jak 10 lat temu tłumaczyliśmy, 

jak bardzo muzyka zależy od kabli połączenio-

wych i doradzaliśmy, jaki wzmacniacz wybrać do 

kolumn, tak samo teraz tłumaczymy różnice mię-
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dzy AirPlay a Bluetooth czy DLNA. Zmieniła się 

technika, ale nasza rola pozostaje podobna.

NC: Muszę na koniec spytać, czy więcej ludzi 
pojawia się z iPhone’em w ręku, mówiąc „To 
jest mój sterownik audio” czy może to częściej 
Android?
KN: Nie prowadzimy statystyk, ale nie da się tego 

ukryć – iPhone. Powodów jest kilka. Po pierw-

sze to właśnie iPhone zapoczątkował tą bezprze-

wodową rewolucję, a po drugie ludzie używający 

produktów Apple w większym stopniu oczeku-

ją gotowych, sprawdzonych rozwiązań. Mniej dla 

nich znaczy cena, a więcej pewność i bezproble-

mowość działania. W przypadku Androida odbija 

się jego uniwersalność, producenci sprzętu często 

celowo nie wchodzą w ten rynek, bo nie można 

zrobić uniwersalnego, dobrego głośnika pracują-

cego z każdym telefonem z tym systemem.

NC: Dziękuję za rozmowę.

zdjęcia: Wojtek Pietrusiewicz
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KTÓRY GENIUSZ STOI 
ZA PRODUKTAMI APPLE?

PAWEŁ LUTY

Mam świadomość, że moje rozważania mają jedną, podstawową ułomność 

– ich podstawą mogą być, na chwilę obecną, jedynie doniesienia medialne i in-

formacje zawarte w różnych książkach, głównie Kahneya i Isaacsona. Biorąc pod 

uwagę, że Apple, prawdopodobnie słusznie, wytworzyło kulturę zaawansowa-

nej tajności i tajemniczości, to bardzo niepewne podstawy do tego typu rozwa-

żań. Niemniej jednak zaprzątam sobie tym głowę i chciałbym z Wami podzielić 

się kilkoma spostrzeżeniami.

Po pierwsze, uważam, że Jobs nie byłby Jobsem bez Ive’a, a Ive nie byłby Ive’em 

bez Jobsa. Po drugie, gdyby jeden nie spotkał drugiego, to i tak obaj zapisaliby 

się, nie bójmy się tego określenia, w historii świata. Z pozoru te dwa spostrzeże-

nia mogą wydawać się ze sobą sprzeczne. Moim zdaniem tak nie jest.

To, że Steve Jobs i Jony Ive się spotkali, to najlepsze, co mogło się przydarzyć 

wzornictwu przemysłowemu i branży nowych technologii. iPod, iPhone, iPad, 

iMac, MacBooki – nie znalibyśmy ich w tym kształcie, w jakim je znamy, gdy-

by nie synergia geniuszu tych dwóch wyjątkowych ludzi. To oczywistość. Posta-

Czytelnicy znad Wisły mogą już sięgnąć po biografię Jony’ego Ive’a pióra Leandera Kahneya 

w polskim tłumaczeniu. Ja nie mogłem się doczekać tego przekładu, zatem sięgnąłem po 

wersję oryginalną. Tak się złożyło, że biografię Ive’a przeczytałem niedługo po lekturze książki 

„Steve Jobs” Waltera Isaacsona. Zastanawiam się po przeczytaniu obu tych biografii, który 

z tych geniuszy ostatecznie odciśnie większe piętno na produktach Apple?
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wienie designu w centralnym punkcie myślenia o firmie przez Jobsa to moment 

przełomowy i historyczny. Czy Jobs podjąłby taką decyzję, gdyby nie miał na 

pokładzie Jony’ego Ive’a? Prawdopodobnie tak, ale śmiem twierdzić, że obrana 

strategia nie okazałaby się tak skuteczna.

Często o Jobsie i Ive’ie myślimy w kategoriach wizjonerów. To oczywiście słusz-

ne podejście, ale błędem jest zapominanie, że i jeden, i drugi to również ge-

nialni menedżerowie. Jony Ive nie jest przecież jedynym projektantem Apple. 

Ive zarządza niewielkim, lecz wielce utalentowanym i utytułowanym zespołem. 

Jego nazwisko widnieje na wielu dokumentach patentowych, ale nie jest to je-

dyne nazwisko. Sam wymyśla wiele rozwiązań, owszem, ale nie ma monopolu 

na genialne pomysły. Jak nikt inny jednak potrafi wyzwalać kreatywność najbar-

dziej kreatywnych ludzi i ją kanalizować. I jest w tym bardzo podobny do Jobsa. 

Współtwórca i wieloletni prezes Apple, jak powszechnie wiadomo, nie wymyślił 

iPada, ale potrafił go sprzedać. Nie zaprojektował iPoda, lecz podjął decyzję, że 

powinien on powstać. I Jobs, i Ive to geniusze organizacyjni.

Warto przypomnieć, że Jobs nie zatrudnił Ive’a. Jony Ive rozpoczął pracę w Cu-

pertino na początku lat 90. Moment dołączenia bohatera tego numeru „iMa-

gazine” do Apple wyznacza mniej więcej połowę okresu „banicji” Jobsa. Wy-

obrażam sobie również, że Jobs, wracając do firmy, którą stworzył w 1997 roku, 

nawet zbyt wiele nie słyszał o swoim późniejszym najbliższym współpracowni-

ku. Obaj jednak dostrzegli, że razem będą tworzyć historię. Jeden tworzył ge-

nialne projekty, drugi zbudował firmę, która to umożliwiła.

A co by było, gdyby Ive jednak nie trafił do Cupertino i nie poznał Jobsa? Nie 

wiem na pewno, ale mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że byłby 

najbardziej znanym i najbardziej poważanym projektantem na świecie, tak jak 

jest obecnie. Jeśli nie pracowałby dla Apple, pewnie projektowałby samocho-

dy. To ogromna pasja Ive’a. Leander Kahney w jego biografii sporo miejsca po-

święca na opis miłości głównego projektanta Apple do czterokołowych maszyn 

napędzanych silnikami spalinowymi. Chociaż równie dobrze Ive mógłby zyskać 

sławę i uznanie, projektując… długopisy. To właśnie projekt długopisu Zebra 

TX 2 był pierwszym projektem Ive’a, który odniósł spektakularny komercyjny 

sukces. Oraz udowodnił, że młody wtedy Brytyjczyk potrafi myśleć inaczej niż 

Który geniusz stoi za produktami Apple?
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wszyscy i przywiązywać wagę nie tylko do tego, jak coś działa lub wygląda, ale 

także jaką relację emocjonalną buduje ze swoim właścicielem-użytkownikiem. 

Znajomość i współpraca ze Steve’em Jobsem wyniosła talent Ive’a na galaktycz-

ny poziom, ale operacyjnie.

Geniusz designerski tkwił w nim już wcześniej i prędzej czy później wybuchnął-

by na tak wyjątkową skalę, jak miało to miejsce po 1997 roku. Odpowiadając za-

tem na pytanie zawarte w tytule tego felietonu: za produktami Apple stoi ge-

niusz Jony’ego Ive’a, genialnie wspierany najpierw przez Steve’a Jobsa, a teraz 

przez Tima Cooka.

Który geniusz stoi za produktami Apple?

@PawelLuty

http://retrorocketnetwork.pl
http://www.twitter.com/PawelLuty


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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MODULARNE KOMPUTERY 
I SMARTFONY KOLEJNYM 
„NEXT BIG THING”?

ŁUKASZ MIROCHA

Jeszcze kilka lat temu najczęściej spotykanymi urządzeniami komputacyjnymi były poczci-

we komputery PC. Mobilność dawnych desktopów pozostawiała wiele do życzenia, urzą-

dzenia były ciężkie i zwykle mało estetyczne, 

ale miały również swoje zalety – stosunkowo ni-

ska cena, duża swoboda w doborze i wymianie 

komponentów. Pozwalało to przedłużać okres 

ich użytkowania przy niskim nakładzie środków.

Rozwój technologii – zwiększenie mocy oblicze-

niowej, zmniejszenie zapotrzebowania na ener-

gię i miniaturyzacja – pozwoliły na opracowa-

nie nowych typów urządzeń, które oferowały 

użytkownikom coraz lepszy stosunek mobilności 

i wydajności. Mowa oczywiście o notebookach, 

smartfonach i tabletach. W konsekwencji, z per-

spektywy użytkownika, przeistoczyły się one 

Obok dominujących trendów w technologiach konsumenckich, takich jak: urządzenia mobilne, 

chmury czy wearables (inteligentne opaski, zegarki), rysuje się tendencja, która już wkrótce 

może zrewolucjonizować sposób, w jaki pracujemy i zarządzamy swoimi urządzeniami – 

mowa o modularności.

Modularność w przypadku 
urządzeń komputacyjnych 
polegałaby na konstrukcji, 
która umożliwia łatwą 
i nieinwazyjną wymianę 
podstawowych 
komponentów lub 
dołączanie kolejnych.
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w czarne skrzynki. Jesteśmy obecnie pozbawieni możliwości nie tylko ingerencji, ale na-

wet dostępu do wnętrza obudów naszych urządzeń. Jeśli jeszcze w większości laptopów 

możemy wymienić dysk czy rozszerzyć pamięć RAM, w przypadku smartfonów czy table-

tów nie mamy takiej możliwości. Najbardziej innowacyjne modele notebooków także nie 

pozwalają już na zmiany konfiguracji po ich zakupie. Użytkownik otrzymuje gotowy i za-

mknięty produkt, skonfigurowany wedle upodobań producenta, co ma gwarantować naj-

lepsze wrażenie z użytkowania, lecz dramatycznie skraca cykl życia urządzenia – trudno 

o doposażenie go w najnowocześniejsze komponenty.

Wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania takie urządzenie staje się coraz mniej re-

sponsywne – pojawiają się problemy z płynnością działania aplikacji, ich zgodnością z naj-

nowszymi standardami np. sieciowymi. Aparat fotograficzny, który był szczytem techniki 

przed kilkoma laty, nie pozwala na wykonywanie zdjęć odpowiadających obecnym stan-

dardom. Dziś użytkownik ma tylko jedno wyjście – kupić nowy model urządzenia. Wie-

le wskazuje na to, że już wkrótce jego sytuacja może ulec zmianie – z pomocą przychodzi 

modularność.

Modularność w przypadku urządzeń komputacyjnych polegałaby na konstrukcji, któ-

ra umożliwia łatwą i nieinwazyjną wymianę podstawowych komponentów lub dołą-

czanie kolejnych. Jest to przeniesienie logiki klocków Lego na grunt technologii kon-

sumenckich. Obecnie obserwujemy zwiastuny tego trendu w segmencie urządzeń 

profesjonalnych, konsumenckich i mobilnych.

Mac Pro 2013, źródło 

Kilka dni temu wziąłem udział w prezentacji Maca Pro organizowanej przez Sad Sp. z o.o., 

właściciela salonów iSpot. Komputer, oprócz ogromnej mocy obliczeniowej i niekonwen-

cjonalnej estetyki, charakteryzuje się nową filozofią użytkowania. Urządzenie znajdu-

je się niejako w połowie drogi między klasyczną stacją roboczą a komputerem modular-

nym. Większość jego komponentów jest bowiem niewymienialna (np. dysk twardy, karty 

graficzne). Wyposażony jest za to w 6 ultraszybkich złącz Thunderbolt 2 (dalece wydaj-

niejszych niż USB 3.0), które pozwalają na podłączenie nawet 36 urządzeń zewnętrznych 

(dysków twardych, monitorów, kart graficznych). Modularność polega właśnie na wypro-

wadzaniu mocy obliczeniowej i potencjału przechowywania danych „na zewnątrz kompu-

tera”. Można to ocenić jako kompromis między koncepcją niedostępnej „czarnej skrzynki” 

a potrzebą przedłużania czasu eksploatacji i wszechstronności komputera.

Modularne komputery i smartfony kolejnym „next big thing”?

http://www.extremetch.com/wp-content/uploads/2013/12/mac-pro-ram.jpg
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Mac Pro 2013, porty rozszerzeń, źródło 

Mac Pro charakteryzuje się stosunkowo małymi wy-

miarami (27×17 cm) i wagą (5 kg). Można do niego pod-

łączyć dodatkowe dyski, monitory, tablety graficzne, 

urządzenia muzyczne czy też karty graficzne. Wyda-

je się, że podobnie jak opisywany już na blogu Google 

Chromebook Pixel, może on stanowić zapowiedź re-

wolucji i zmiany paradygmatu korzystania z urządzeń.

Razer Christine, prototyp przedstawiony na tar-
gach CES, źródło

Mac Pro jest już obecny na rynku, pojawiają się jednak zapowiedzi w pełni modular-

nych urządzeń. Na ostatnich targach CES zaprezentowano prototyp komputera PC, któ-

ry składałby się z wymienialnych, modularnych części – procesor, karta graficzna czy 

pamięć byłyby zamknięte w oddzielnych obudowach. Firma Razer planuje nawet sprze-

dawać urządzenie w modelu subskrypcyjnym, by możliwa była wymiana poszczególnych 

komponentów, gdy tylko na rynku pojawią się ich najnowsze wersje. Ciekawa alternaty-

wa, zwłaszcza dla graczy i użytkowników profesjonalnych, którzy często doskonalą swoje 

platformy.

Koncept telefonu Motorola Ara, źródło

Firma Motorola zaprezentowała z kolei koncept smartfonu Ara, który składałby się z mo-

dularnych komponentów, dobieranych w zależności od preferencji użytkownika – aparatu 

fotograficznego, procesora, pamięci itp. Nad podobnym urządzeniem pracuje firma ZTE. 

Jednym z utrudnień będzie oczywiście opracowanie systemu operacyjnego, który wspie-

rałby wiele kombinacji sprzętowych, jednakże zarówno system Android, jak i Windows po-

trafią obecnie sprostać temu zadaniu. Nie pozostaje to bez wpływu na ich wydajność, jed-

nakże wszechstronność wydaje się rekompensować tę niedoskonałość.

Ilustracja ZTE Eco Mobius, źródło

Opisane innowacje nie są oczywiście rozwiązaniami rozpowszechnionymi, wiele z nich 

pozostaje nadal w fazie koncepcyjnej. Trudno jednoznacznie ocenić, czy staną się one 

Modularne komputery i smartfony kolejnym „next big thing”?

Modularność Maca Pro polega 
właśnie na wyprowadzaniu 
części mocy obliczeniowej 
i potencjału przechowywania 
danych „na zewnątrz 
komputera”.

http://techcrunch.com/2013/12/27/apple-mac-pro-review/
http://www.anandtech.com/show/7716/razers-project-christine-a-modular-pc-prototype
http://motorolaara.com/wp-content/uploads/2013/11/Ara-Phone.jpg
http://wwwen.zte.com.cn/endata/magazine/mobileworld/2013/5/articles/201310/t20131029_411072.html
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w przyszłości standardem. Z całą pewnością stanowią jedną z możliwych odpowiedzi na 

coraz szybszy wzrost mocy obliczeniowej urządzeń. Uważam ponadto, że warto śledzić 

podobne trendy – obecne położenie użytkownika, któremu oferuje się gotowe i zamknię-

te rozwiązania, oprócz oczywistych zalet (funkcjonalność już po wyjęciu z pudełka), ma 

także swoje wady. W urządzeniach drzemie ogromny potencjał, jednak pełne jego wy-

korzystanie jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik jest świadomy, że może on w peł-

ni kontrolować narzędzie, z którym współpracuje i wpływać na nie. Obiecywana prostota 

modyfikowania urządzeń modularnych wydaje się być obiecującą perspektywą.

Tekst po raz pierwszy ukazał się na blogu Człowiek i Technologie.

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

Modularne komputery i smartfony kolejnym „next big thing”?

@LukaszMirocha

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
http://www.twitter.com/LukaszMirocha
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U

PROGNOZY 
NA PRZYSZŁOŚĆ

W życiu każdego człowieka jest taki moment, że nawet jak wcześniej nie wierzył we wróżby, 

to nagle ich poszukuje, sięgając do horoskopów, numerologii, przepowiedni i certyfikowanych 

wróżów i wróżek. Co gorsze, jest taka możliwość, że nawet krótki flirt z tym zjawiskiem potrafi 

uzależnić osobnika ludzkiego płci nieważnej, do tego stopnia, że ów otwierając oczy rano, 

zanim pobiegnie do łazienki, to przede wszystkim otwiera strony z sennikami, próbując 

zinterpretować krótkometrażowe widzenie senne.

SŁAWOMIR DURASIEWICZ

Uwielbiamy się uzależniać
Dlatego poważne, wydawałoby się, media mają w swoim zanadrzu miejsca dla takich 

uzależnionych desperatów podglądających przyszłość, przygotowując im porcję kolej-

nych nadziei lub mocnych wrażeń. Czasami zastanawiam się, czy za tym – i nie mam po-

jęcia, jak to coś scharakteryzować i nazwać – nie stoją przypadkiem sztaby ludzi, któ-

rzy dla zaspokojenia naszej ciekawości związanej z przyszłością wymyślają najróżniejsze 

historyjki.

No, trzeba być w desperacji, aby korzystać z owych poradników i encyklopedii znacze-

niowych skoro wskazania liczników odwiedzin takich miejsc dorównują wskazaniom od-

wiedzin stron z najnowszymi wiadomościami z Ukrainy. Oczywiście, nie dajmy się zwario-

wać, nie chodzi o to, aby „bywalec” takich stron zapoznał się z przyszłością (siła wyższa 

na to nie zezwoli), ale o to aby z wypiekami na policzkach, zaspakajając swoją rządzę po-

znania przyszłości, ten czy ów spojrzał też na umieszczone tam reklamy. No i świat się 
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kręci. Koleś czyta, redakcja zamieszcza, usługodawca płaci. A całkiem fajnie 

jest jak ów usługodawca, który płaci, sam zainteresowany jest swoją przyszło-

ścią i odpowiedzią na pytanie, czy właściwie zainwestował swoje pieniądze. Bo 

odpowiedź na to pytanie spędza mu sen z powiek, a kiedy wreszcie uda mu 

się zasnąć to… ni mniej, ni więcej jest to dobry moment do znalezienia odpo-

wiedzi na to pytanie. A potem do sennika i do interpretacji. Prawda, że piękne?

Podejrzewam, że dla takich samonakręcających się desperacko żądnych po-

znania przyszłości dziwaków redakcje otwierają więcej możliwości zainwesto-

wania w przyszłość, łącznie z dostępem płatnym do wiedzy tajemnej. I jestem 

pewien – przynosi to spory zysk.

Dla tych bardziej zorientowanych w psychologii uzależnień nie jest tajemnicą, 

że uzależnienie od poznania przyszłości może bardzo poważnie zdezorganizo-

wać życie, a dla bardziej zorientowanych w psychologii biznesu nie jest tajem-

nicą, że otwieranie portali związanych z podglądaniem przyszłości może być 

bardzo dochodowym przedsięwzięciem. I tu powoli łączą nam się wszystkie 

wątki dzisiejszego felietonu.

Ogólnie lubimy zajmować się przyszłością, albo jak kto woli futurystyką i wróż-

biarstwem, zapominając, że dawno temu był to obrządek, za który karano ła-

maniem kołem, łożem madejowym a nawet spławianiem pod lodem lub po 

prostu stosem. Dzisiaj świat poszedł naprzód, wydawałoby się, że wszyscy po-

winni wiedzieć, że nie da się wywróżyć przyszłości z kart czy też z jakiś innych 

przyborów podejrzanego pochodzenia, a jednak chętnych nie brakuje. Wróż-

bitów już dawno nie skazuje się na niesławną śmierć, może i szkoda, a wsłuchi-

wanie się w proroctwa wszelkich szalbierzy też nie jest potępiane.

Powiem szczerze, jestem w stanie łaskawym okiem patrzeć na wszelkie dywa-

gacje, wróżby i przepowiednie dotyczące rozwoju motoryzacji, fotografii czy 

też wyglądu i funkcjonalności sprzętu z nadgryzionym jabłuszkiem. Jest to 

miłe i raczej nieszkodliwe. Całe sztaby zapalonych i napalonych użytkowników 

spierają się i fantazjują i nikomu to nie przeszkadza, a raczej osładza czas wy-

czekiwania na nowe cudo.

Prognozy na przyszłość
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Gorszą mnie inne zjawiska
A takim gorszącym zjawiskiem jest prognozowanie pogody. Nie tylko na ma-

łych ekranach, ale i na portalach internetowych czy w aplikacjach telefonicz-

nych. Już dawno rozdzielono od siebie wydawałoby się nierozdzielne części 

wiadomości i prognozy pogody. Uznano, że wiadomości to suche fakty, a pro-

gnoza pogody już takim czymś raczej nie jest. Wydawałoby się. Faktem niezbi-

tym jest, że właśnie wieje wiatr i coś zrywa lub pada deszcz i coś zalewa, ale że 

spadnie dopiero jutro lub pojutrze to raczej nie jest takie pewne i całkiem spo-

ra grupa ludzi, w tym ja mamy wątpliwości.

Może spadnie, a może nie spadnie
Prognoza pogody na okres dłuższy niż tydzień sensu nie ma. Nie na darmo 

zlikwidowano dawno temu Instytut Prognoz Długoterminowych uznając, że 

państwowa instytucja nie może zatrudniać na państwowych etatach wróżbi-

tów i kłamczuchów. Sprawdzalność prognoz długoterminowych kształtowała 

się poniżej 15%. To co było robić?

I, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, tak by się wydawało, prognoza pogody 

jest raczej o kant… Wydawałoby się. Ale jednak całkiem spory odsetek ludz-

kości, oglądając programy informacyjne, raczej czeka na Wesołego Pana Józka 

czy jakąś Samolansującą się Lalunię, którzy będą opowiadać dyrdymały o mają-

cych nastąpić zjawiskach atmosferycznych. Lubimy być naciągani, prawda? Coś 

w tym jest. Oni tak ładnie kłamią, a my to tak akceptujemy. Potrafią nas zacza-

rować na śmierć. Za tymi szołmenami stoją wyspecjalizowane sztaby specjali-

stów. Podejrzewam, że pic polega na tym, że to już nie tylko nauka, ale i sztuka.

Przecież zdajemy sobie sprawę, że jak jakaś Lalunia opowiada o tym, co może 

nastąpić w temacie pogody za kilka dni, a nierzadko jeszcze później, to nie 

może być prawdą. Ale ona tak pięknie mówi, tak przekonywująco, że z przy-

jemnością dajemy się oszukać. Co prawda rasowy wróżbita i kłamczuch prze-

stępcami raczej nie są, ale wysuwanie ich na pierwszy plan splendoru nie do-

daje. To też media, umożliwiając im wykonywanie – nie wiem, jak to nazwać 

– zawodu lub posługi, zapewniają im miejsce gdzieś z tyłu, na obrzeżach w ści-

śle określonych tematach ezoterycznych. W końcu przynoszą dochody.

Prognozy na przyszłość
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Od wielu dziesiątków lat utarło się, że kto jak kto, ale prezenter pogody to taki 

szołmen, w każdym razie taki półdziennikarz, którego wiadomości są równie 

ważne co te polityczne lub społeczne tyle, że raczej mało sprawdzalne. A ów 

szołmen to taki szczególny rodzaj prestidigitatora, którym nawet można się 

pochwalić bez oglądania się na to, co w zasadzie prognoza pogody ma wspól-

nego z prawdziwymi wiadomościami. Bo to jest takie coś, co programy infor-

macyjne dają nam na osłodę. Po wielu niekorzystnych informacjach oto jest 

coś, co może wytrącić endorfiny. Szoł z Lalunią lub Panem Józkiem. No i my 

wierzymy!

No i dochodzimy do sedna
Już od września przewalały się przez najróżniejsze łamy prasowe najprzeróż-

niejsze wiadomości na temat przyszłej zimy. Specjaliści od pogody zapowiada-

li, że zima będzie sroga. I to nie ulegało wątpliwości. Ba, miała być nawet zima 

stulecia, mrozy do czterdziestu stopni, fronty syberyjskie i śnieg do pierwsze-

go piętra. 

I stało się. Kłamstwo powtarzane wielokrotnie stało się prawdą. No i ja, zapa-

lony sympatyk narciarstwa jak mogłem nie uwierzyć? No, nawet połowa tej in-

formacji, czyli mróz do dwudziestu stopni i śnieg zakrywający parter w po-

łowie już mnie uszczęśliwiała. Powiem więcej, mróz do dziesięciu a nawet do 

pięciu stopni to też doskonała informacja.

Tylko że ta doskonała informacja okazała się jaką się okazała. Była to najgor-

sza zima od kilku dziesięcioleci. Ludzie, którzy żyją z zimy, ponieśli przeogrom-

ne straty, a w każdym razie nie zarobili. Ferie zimowe były generalnie ujmując 

do… niczego. A tak miało być wspaniale!

I ten moment, kiedy stoi się z przypiętymi nartami tam wysoko na stoku, a tu 

zamiast możliwości zjazdu mamy błoto, prześwitującą ziemię i konsystencje 

czegoś białego przypominającą zmrożony żwir. Znacie to? Nawet w życiu ta-

kiego zdawałoby się o nic strasznego nie podejrzewanego ślimaka jest taki 

moment, żeby dał komuś w ryja. A co dopiero ja. Z tymi przypiętymi nartami.

Prognozy na przyszłość

@JonSlawo

http://www.twitter.com/JonSlawo


http://kensington.com
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PProblem głównie dotyczy osób, które prowadzą firmy z branży IT – grafików, designerów, właści-

cieli stron internetowych, firm doradczych, ale również wszelkiego typu twórców – na przykład 

pisarzy, czyli ludzi uprawiających wolne zawody, pracujących w domu lub wirtualnie. To właśnie 

do tych grup skierowane są ogłoszenia oferujące podatkowe Eldorado w Wielkiej Brytanii, gwa-

rantujące przy tym minimalizację kosztów prowadzenia działalności w zakresie opłat ubezpie-

czeniowych, czyli ZUS.

Na problem zwróciło moją uwagę biuro rachunko-

we, z którego usług korzystam. Wiadomo – oni zaj-

mują się rozliczaniem podatków i doradztwem, ja 

zajmuję się głównie pisaniem. Ale czasem, jak to 

bywa pomiędzy ludźmi, porozmawiamy o czymś 

innym niż dostarczanie faktur. Tym razem stanęło 

na „pomocy”, którą oferują firmy w Polsce i za gra-

nicą. W skrócie chodzi o to, że opłaty z tytułu pro-

wadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Bry-

tanii są nieporównywalnie niższe niż te, do których 

zmuszane są firmy zarejestrowane w Polsce. A że 

Polak jest znany na świecie ze swojej kreatywności, 

to zaraz w te pędy wpadł na pomysł, by zakładać 

#LIFEHACKER
NIE OSZUKUJ FISKUSA

W ostatnich czasach jak grzyby po deszczu wyrastają firmy oferujące „optymalizację” 

ZUS, dzięki przeniesieniu działalności za granicę.

KINGA OCHENDOWSKA

O ile angielska strona 
zaciera ręce z powodu 
wzrostu liczby 
rejestrowanych nowych 
firm, o tyle ludzie do 
końca nie są świadomi 
zagrożeń ze strony 
polskich urzędów.
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firmę za granicą, przebywając dalej na terenie swojego własnego kraju. Pomiędzy Polaka 

a Wielką Brytanię wbili się od razu pośrednicy, oferujący mu uproszczenie tego procesu. 

Większość zainteresowanych przedsiębiorców nie zdaje sobie jednak sprawy, że firmę za 

granicą może posiadać każdy, ale nie opłacając swoich zobowiązań w Polsce naruszają 

prawo i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności przez Urząd Skarbowy i ZUS.

Ponieważ nie jestem specjalistą podatkowym, o wyjaśnienie poprosiłam Edytę Miodoń-

ską-Kubiesę z biura rachunkowego Quintus Accounting, do którego często zwracają się 

poszkodowani przez takie firmy przedsiębiorcy. Edyta przygotowała dla mnie listę, z któ-

rą powinni zapoznać się wszyscy ci, którzy rozważają przeniesienie działalności gospo-

darczej za granicę:

Zanim zdecydujesz na przeniesienie działalności do Wielkiej Brytanii, 
pamiętaj:
1. Każdy obywatel Unii może założyć spółkę LTD w Wielkiej Brytanii, tak samo Brytyj-

czyk może otworzyć spółkę w Polsce.

2. Nie znaczy to jednak, że przez samą rejestrację spółki w Wielkiej Brytanii możemy 

płacić podatki w WB i zapomnieć o polskich urzędach.

3. O miejscu/kraju, gdzie należy się opodatkować, decydują przepisy podatkowe UE, WB 

i Polski, które ściśle określają pojęcie tzw. rezydencji podatkowej osób indywidual-
nych oraz rezydencji podatkowej spółki.

4. Osoba indywidualna mieszkająca i pracująca w Polsce podlega opodatkowaniu 

w Polsce, czyli usługi świadczone wirtulanie, przez internet, pracując z Polski podle-

gają opodatkowaniu w Polsce (nieważne, że nasza firma jest zarejestrowana w Wiel-

kiej Brytanii).

5. Spółka, której tzw. centrum zarządzania i prowadzenia biznesu jest poza terenem WB 

(np. w Polsce), podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie to zarządzanie się odbywa 

i gdzie podejmowane są decyzje. Np. jeśli spółka jest zarządzana z Polski, to podlega 

ciągle opodatkowaniu w Polsce, a nie w WB.

6. Mieszkając w Polsce, ale ubezpieczając się w WB z racji pracy dla swojej spółki w WB, 

nie mamy w Polsce dostępu do opieki medycznej. Jest to tylko możliwe w nagłych 

przypadkach.

O ile angielska strona zaciera ręce z powodu wzrostu liczby rejestrowanych nowych firm, 

o tyle ludzie do końca nie są świadomi zagrożeń ze strony polskich urzędów. Bardzo ła-

two można przecież sprawdzić, gdzie mieszka na stałe dana osoba prowadząca spół-

#lifehacker - nie oszukuj fiskusa
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kę w WB poprzez wgląd w transakcje wykonywane na koncie/kontach bankowych, wy-

mianie informacji między urzędami podatkowymi w ramach UE i oczywiście obecnej 

technologii. Czasem sam fakt zgłoszenia w ZUS chęci wyrejestrowania się i przeniesie-

nia do innego kraju, wzbudza podejrzenia urzędu i rozpoczyna dochodzenie.

Dla tych, którzy podobnie jak ja mają problemy z odcyfrowaniem zawiłego, podatko-

wego języka, upraszczam ostrzeżenie:

O miejscu płacenia podatków decydują pojęcia: centrum interesów i rezydencja podat-

kowa. W skrócie oznacza to, że nawet w przypadku prowadzenia działalności wirtual-

nej bazującej na internecie, o miejscu rozliczeń decyduje to, gdzie znajdują się ręce ową 

pracę wykonujące. Jeśli więc ręce przyczepione są do tułowia znajdującego się przed 

monitorem w Polsce, ZUS i Urząd Skarbowy mają pełne prawo domagać się stosow-

nych opłat z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednak to nie jedyna pułapka, w którą wpaść może nieświadomy przedsiębiorca. Otóż, 

w celu prowadzenia działalności na terenie UK konieczne jest posiadanie numeru NIN 

(National Insurance Number). Firmy zgłaszające chęć pośrednictwa w „załatwianiu for-

malności” czasem proponują, że w przypadku nieposiadania owego numeru mogą 

przedstawić osobę, która zajmie stanowisko dyrektora w spółce, w zastępstwie rzeczy-

wistego przedsiębiorcy. O ile dla nieświadomych zagrożenia zainteresowanych może to 

brzmieć kusząco, o tyle angażując taką osobę, oddajemy jej pełne prawo do zarzą-
dzania finansami firmy, zakładania kont bankowych i zaciągania pożyczek. Może 

się więc okazać, że „sprytny” przedsiębiorca skończy nie tylko z bagażem zobowiązań 

w Urzędzie Skarbowym i ZUS, ale również z koniecznością spłacania kredytów w zagra-

nicznych bankach.

#lifehacker – Unikaj ogłoszeń oferujących „optymalizację ZUS” poprzez przenie-
sienie działalności gospodarczej do Wielkiej Brytanii.

Za udzielenie informacji dziękuję Edycie z Quintus Acco-

unting. A Wam radzę szczerze – jeśli chcecie prowadzić 

działalność za granicą, to się przeprowadźcie. Nie warta 

skórka wyprawki.

#lifehacker - nie oszukuj fiskusa

O miejscu płacenia 
podatków decydują 
pojęcia: centrum interesów 
i rezydencja podatkowa.

@santee76

http://www.twitter.com/santee76


http://productivemag.com
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W

RELIKT ZWANY 
TAJEMNICĄ KORESPONDENCJI

GRACJAN PIETRAS (WSPÓŁPRACA MACIEJ RZEPKA)

W jakich przypadkach Apple chciałoby móc zajrzeć do naszej korespondencji?  Za-

wsze gdy, zdaniem samego Apple, jest to zasadnie konieczne do ochrony praw 

Apple, innych użytkowników Apple lub ogółu społeczeństwa.  W takich przypad-

kach Apple zapewnia sobie prawo dostępu do naszego konta w iCloud i wszelkich 

zapisanych w nim treści, prawo korzystania z nich, a także ujawniania ich osobom 

trzecim.  Nieszkodliwe i niewinne?  Niestety nie.  Po pierwsze to Apple subiektyw-

nie i jednostronnie decyduje, kiedy zaglądanie do naszej poczty jest „zasadnie ko-

nieczne”.  Jeśli ktoś ma inne zdanie, to tym gorzej dla niego.  Apple nie musi brać 

tej opinii pod uwagę.  Po drugie nasza korespondencja może być wykorzystana 

do “ochrony praw” jakichkolwiek osób trzecich bez względu na to, czy nam się po-

doba, czy nie, oraz, czy istnieje po naszej stronie obowiązek prawny ujawnienia ja-

kichkolwiek informacji.  Tym samym Apple może, bez pytania nas o zgodę, ujaw-

nić naszą korespondencję np. osobie, która wytoczyła przeciwko nam powództwo 

w sądzie.  Może też swobodnie z niej korzystać jeśli, samodzielnie uzna, że naru-

szone są jakiekolwiek prawa Apple.  

Oczywiście odrębną sprawą jest, czy Apple skorzysta z szerokich uprawnień, któ-

re samo sobie przyznało.  Nie należy mieć jednak zbyt wielkich nadziei na zacho-

Prawo traktuje tajemnicę korespondencji bardzo poważnie.  Czyni z niej wartość 

konstytucyjną, uznaje za chronione dobro osobiste, chroni przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz rozpowszechnianiem bez zgody adresata.  Wielcy dostawcy e-usług 

nie traktują jednak naszego prawa do tajemnicy korespondencji aż tak serio.  I próbują 

zagwarantować sobie możliwie szeroki dostęp do treści zgromadzonych na naszych kontach.  
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wanie tajemnicy, jeśli po drugiej stronie jest interes korporacji.  Jasno pokazuje to 

niedawny casus Microsoft oraz Alexa Kibkalo.  Ten ostatni był pracownikiem Micro-

soft, który podobno „sprzedał” kod źródłowy Windows 8 w zemście za negatywną 

ocenę okresową, którą uzyskał w firmie.  Wykazał się on przy tym niefrasobliwością 

i wykorzystywał w swoim procederze kontrolowane przez Microsoft konto poczto-

we Hotmail.  Zawartość konta została zbadana przez pracowników Microsoft bez ja-

kiejkolwiek kontroli sądowej, co doprowadziło do szybkiego aresztowania Kibkalo.  

O ile sam czyn Kibkalo (jeśli został popełniony) trudno usprawiedliwiać, o tyle pra-

wo przekopania całej jego korespondencji przez ścigającą go korporację bez jakiej-

kolwiek kontroli sądowej powinno już zapalać lampkę ostrzegawczą.  

W zakresie prawa do korzystania z treści należących do użytkowników, dokumenta-

cja umowna Microsoft zdradza podobny brak skrupułów, co dokumentacja Apple.  

Microsoft może uzyskiwać dostęp do treści użytkowników właściwie w każdym 

czasie i nieprzerwanie.  Może też stosować mechanizmy automatycznego wyod-

rębniania informacji z e-maili, rozmów lub zdjęć użytkowników np. na potrzeby 

opracowywania nowych funkcji usług, a także usunąć treści bez podania przyczy-

ny.  Ma dostęp do informacji związanych z korzystaniem przez nas z usług, a tak-

że może je ujawnić, o ile “wyrazi w dobrej wierze przekonanie”, że jest to niezbędne 

w celu m.in. ochrony praw Microsoft lub klientów Microsoft.

Z kolei korzystając z usług Google udzielamy tej firmie “ważnej na całym świecie” li-

cencji na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, mo-

dyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie 

oraz rozpowszechnianie naszych materiałów, a także na ich modyfikowanie (np. 

przez wykonanie tłumaczenia).  Taka “licencja” ma - o zgrozo - obowiązywać rów-

nież po zaprzestaniu korzystania przez nas z usług tej firmy.  Google również udzie-

la sobie prawa swobodnego korzystania z gromadzonych przez użytkowników 

danych w celu w celu ochrony Google i jej użytkowników, a także w celu udoskona-

lania lub tworzenia swoich usług.  

Można poddać w wątpliwość zgodność części opisanych powyżej regulacji z pra-

wem.  Przykładowo rozpowszechnianie treści korespondencji wymaga zgody 

jej adresata, co wskazuje, iż do tego rodzaju wykorzystania nie wystarczy zgoda 

użytkownika będącego tylko nadawcą.  Można zastanawiać się, czy wykorzysta-

nie korespondencji przez dostawcę usług bez zgody jej adresata nie narusza dóbr 

Relikt zwany tajemnicą korespondencji
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osobistych tego ostatniego.  Mowa w szczególności o prawie do tajemnicy kore-

spondencji oraz prawie do prywatności.  Za wątpliwą można uznać zgodność po-

wołanych regulacji z prawem konsumenckim.  Całkowita dowolność dostawcy usłu-

gi w decydowaniu, czy spełnione są przesłanki dostępu do treści, może być uznana 

za niezgodną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającą interesy konsumenta.  

W relacjach z konsumentami niedozwolone jest wprowadzanie postanowień, które 

przyznają kontrahentowi konsumenta prawo do dokonywania jednostronnie wią-

żącej interpretacji umowy lub przyznają jednostronne uprawnienie do stwierdzania 

zgodności świadczenia z umową.

Widać również jasno, iż usługi tego rodzaju są nieprzydatne w działalności bizneso-

wej, w której poufność ma jakiekolwiek znaczenie.  Nie mamy żadnej gwarancji, że 

tajemnice  handlowe naszego przedsiębiorstwa pozostaną tajemnicami, zwłaszcza 

jeśli znajdziemy się na linii kolizyjnej z dostawcą usługi.  Co więcej można wyrażać 

przekonanie, że w przypadku takiej kolizji wszystkie zgromadzone przez nas infor-

macje będą zbadane i wykorzystane przeciwko nam, jeśli tylko będzie to w intere-

sie dostawcy.  Należy zdecydowanie odradzić wykorzystywania tego typu usług, 

gdy tajemnica zawodowa ma szczególne znaczenie.  Lekarze i adwokaci powin-

ni głęboko zastanowić się zanim zaoferują swoim klientom tego rodzaju standard 

poufności.  

Trudno zatem uznać, aby standardy kontraktowe proponowane przez najwięk-

szych dostawców usług e-mailowych odnosiły się do naszej prywatności z przesad-

ną troską.  Mimo to, szerokie uprawnienia dostawców mogą nie być wykorzystywa-

ne zbyt często.  Muszą oni bowiem brać pod uwagę kwestie wizerunkowe.  Obawa 

przed negatywnymi PR-em i marketingowym horrorem w postaci odwrócenia 

się użytkowników od firmy może wpływać na wytworzenie się rozsądnej prakty-

ki w tym zakresie.  Nie można jednak wykluczyć, że jednostronne i bardzo szerokie 

uprawnienia dostawców usług będą w pojedynczych przypadkach kwestionowane 

przez użytkowników lub organizacje konsumenckie.  Mogłoby to doprowadzić do 

zmian tych regulacji z korzyścią dla prywatności użytkowników.

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

Relikt zwany tajemnicą korespondencji

@GracjanPietras 

http://www.djp.pl
http://www.twitter.com/GracjanPietras
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O
LICENCJA 
NA TYKANIE

PAWEŁ HAĆ

Odkąd smartfony zyskały na popularności, zaczęły wypierać stopniowo drobne urządzenia, 

które z łatwością mogą zastąpić. Następnie zmieniły one sposób, w jaki typowy użytkownik 

je postrzega. Odtwarzacz muzyki musi pozwolić na streaming utworów z sieci, a aparat, który 

nie umożliwi nałożenia filtru i wstawienia zdjęcia na Facebooka w ciągu kilkunastu sekund, to 

archaiczny złom. Zwykły użytkownik nie potrzebuje najwyższej jakości, oferowanej przez wy-

specjalizowany sprzęt, podobnie jak nie zależy mu na zegarku, bo godzinę sprawdzi przecież 

na smartfonie. Priorytetem stała się natomiast wymiana informacji. Mimo tego tradycyjne cza-

somierze nie zostały odsunięte w cień, bo oprócz 

pełnienia ściśle określonej funkcji określają też styl 

i budują wizerunek właściciela.

Obecne smartwatche łączy jedna przypadłość – są 

niesamowicie brzydkie. Dla fanów „umiarkowanej” 

estetyki praktykowanej przez Samsunga to żaden 

problem, jednak użytkownicy prawdziwych zegar-

ków nie dadzą się tak łatwo przekonać. Nie prze-

mówi do nich to, że będą mogli wygodniej zro-

bić zdjęcie, bo wystający z paska lub obudowy 

Pojawienie się plotek na temat zegarka od Apple było dla mnie czymś całkowicie naturalnym. 

W końcu skoro inni potrafią, to i firma z Cupertino nie będzie gorsza i wypuści swojego 

iWatcha. Obawiam się jednak, że zegarka zaprojektowanego w całości przez Jony’ego Ive’a nie 

zobaczymy najprawdopodobniej nigdy.

W Cupertino nie 
zaprojektowano żadnego 
samochodu, a mimo tego 
iOS zadomawia się powoli 
w modelach kilkunastu 
firm, od BMW po Ferrari.
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obiektyw zakłóci estetykę urządzenia. Nie pomogą również funkcje związane z mo-

nitorowaniem zdrowia i aktywności fizycznej, bo okupione zostaną tandetnym, 

niewymiennym paskiem. To, że zegarek wyświetli powiadomienia i dyskretnie po-

informuje o nich za pomocą wibracji, również nie będzie miało znaczenia. A przy-

najmniej nie zmieni się to do momentu, gdy wszystkie te funkcje będą znacząco 

wpływać na wygląd zegarka.

Kilka firm pokazało już, jak nie robić smartwatchy. Apple do nich nie dołączy, bo, 

najzwyczajniej w świecie, nie stworzy takiego urządzenia. Podobnie zresztą w Cu-

pertino nie zaprojektowano żadnego samochodu, a mimo tego iOS zadomawia się 

powoli w modelach kilkunastu firm, od BMW po Ferrari. Dużo prostszym rozwiąza-

niem jest zaprojektowanie ogólnego wzorca, który będzie można swobodnie im-

plementować w różnych urządzeniach, oczywiście po uprzednim zdobyciu od Ap-

ple licencji. W ten sposób profesjonaliści nadal zajmowaliby się tym, co wychodzi 

im najlepiej – Apple sprawowałoby kontrolę nad oprogramowaniem, natomiast 

producenci zegarków odpowiadaliby za wygląd swoich produktów. Podobny mo-

del zastosowano nie tylko w przypadku CarPlay, ale również przy kontrolerach gier 

kompatybilnych z iOS 7. Nie ma tu ściśle narzuconej formy, ważne jedynie, by speł-

nione zostały podstawowe założenia danego projektu.

Apple nie jest firmą, która stara się produkować absolutnie wszystko. Różnicuje jed-

nak swoje produkty, próbując dotrzeć do możliwie największej grupy odbiorców. 

Im bardziej urządzenie jest osobiste, tym większe możliwości personalizacji wyglą-

du powinno oferować. O ile w przypadku iPhone’a czy iPada sprawę załatwi na-

klejka, etui czy kolor obudowy, to już zegarki stanowią bardzo zróżnicowaną grupę 

produktów, z której nie sposób wybrać uniwersalne, najlepsze wzorce, które będą 

pasować do wszystkiego.

Rozwiązanie jest proste – licencja na tykanie, ubra-

na w ładniejszą nazwę, rozdana tylko wybranym gra-

czom. W ten sposób nikt nie będzie musiał zmieniać 

przyzwyczajeń i porzucać swojej ulubionej marki 

a wraz z nią designu, do którego przywykł. Wystar-

czy, że kupi nowy model. Tym razem mądrzejszy.

Im bardziej urządzenie 
jest osobiste, tym większe 
możliwości personalizacji 
wyglądu powinno 
oferować.

Licencja na tykanie

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac


http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
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W poprzednich felietonach opisywałem mój sposób pracy, tricki oraz gadżety, których 

używam. Dzisiaj opowiem trochę de facto o mojej pracy – na czym tak właściwie polega 

i jak dużo ona ma wspólnego z designem oraz o tym, dlaczego czytam wszystkie książki 

o takich ludziach jak Steve Jobs i Jonathan Ive, niesamowicie ich podziwiam i jestem 

fanem ich produktów.

Jak projektujemy aplikację do produktywności

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

JAK PROJEKTUJEMY APLIKACJĘ 
DO PRODUKTYWNOŚCI
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Moje stanowisko: Chief Productivity Officer – Chief Visionary
Jestem właścicielem (założycielem i osobą zarządzającą, czyli CEO) Nozbe – aplikacji do 

załatwiania spraw i realizacji projektów, ale wolę myśleć o sobie jako główny gość od 

produktywności i wizjoner, bo obecnie skupiam się na dwóch rzeczach – rozwoju firmy 

i produktu. I właśnie o tym drugim chciałem tutaj napisać.

Design to nie tylko wygląd produktu, ale również sposób działania
 Obecnie jesteśmy podczas rewolucji w firmie. Budujemy Nozbe 2.0 – zupełnie od pod-

staw na bazie tego, czego nauczyliśmy się przez ostatnie 7 lat życia produktu. Tworząc 

nowe Nozbe, nie tylko skupiamy się na wyglądzie a’la iOS7 czy szybkości działania, cho-

ciaż faktycznie od nich się zaczęło przeprojektowywanie aplikacji. W tej nowej aplikacji 

kwestionujemy każdą naszą decyzję odnośnie dotychczasowych funkcji. Ciągle zadaje-

my pytania, kłócimy się, walczymy i debatujemy, zastanawiając się, czy tak faktycznie na-

sza aplikacja ma działać. I to właśnie według mnie jest kwintesencja designu.

Misja – czyli slogany – są bardzo ważne
Kiedy Apple wprowadził iPhone’a, Steve Jobs powiedział: „Today Apple reinvents the 

phone” – czyli „Dzisiaj Apple od nowa tworzy (wynajduje) telefon”. Gdy Ryanair rozwija 

swoją ofertę lotów i ceny, pilnuje się, aby być w zgodzie ze swoją wizją: „The low fares air-

line” – czyli cisną, aby wszystkie produkty i cały sposób funkcjonowania firmy przyczy-

niał się do możliwości zaoferowania najtańszych lotów.

W Nozbe mamy trzy slogany, które obrazują trzy poziomy naszego produktu:

• Simply Get It All Done – czyli na poziomie osobistym: „załatw swoje wszystkie sprawy 

w prosty sposób”.

• Communicate Through Tasks – czyli na poziomie grupowym, biznesowym: „Komuni-

kuj się przez Zadania”.

• One Nozbe – czyli na poziomie aplikacji – jest tylko jeden Nozbe.

Zacznijmy od pierwszego – jak załatwić wszystko sprawnie i w prosty sposób. Wiele apli-

kacji w kategorii Nozbe opisuje siebie jako aplikacje do „zarządzania zadaniami i projek-

tami”. Sam często tak pisałem o Nozbe, bo tak się przyjęło. Ale tym Nozbe nie jest. Nozbe 

służy do wykonywania zadań szybko i sprawnie. Czyli projektując naszą aplikację, musimy 

skupić się bardziej na części „wykonać” niż na części „zarządzać”. To znaczy, że jeśli aby wy-

konać zadanie, trzeba tapnąć lub kliknąć zbyt wiele razy, to coś jest nie tak. I pod tym ką-

tem kwestionujemy każdą naszą decyzję odnośnie wyglądu aplikacji. „Czy to pomaga mi 

Jak projektujemy aplikację do produktywności



   /   PRODUCTIVITY   /   66

zrobić zadanie?”. Jeśli nie albo jeśli mnie spowalnia, jak to można przeprojektować, bo ja 

chcę „get things done” a nie „manage things”. Wychodzimy z założenia, że użytkownik ma 

mało czasu, więc musi po prostu mniej zarządzać a więcej robić. I tyle!

Po drugie – skuteczna komunikacja przez zadania. W Nozbe dodaliśmy nie tylko dzielenie 

się projektami, ale łatwy sposób delegacji oraz komentowania zadań. Kolejnym krokiem 

było dodanie powiadomień push – jak ktoś mi wydeleguje zadanie, dostaję powiadomienie 

na iPhone’a lub iPada. Skończyło się zatem pisanie maili lub wiadomości w stylu: „słuchaj, 

mam zadanie dla ciebie” – dzięki push osoba zainteresowana już o tym wie! I znowu, każ-

da decyzja w tym departamencie poddawana jest pytaniu – czy takie lub inne komentarze 

(wygląd, sposób działania itp.) pomagają w komunikacji przez zadania? Czy nie? Aż trud-

no uwierzyć, ale spędziliśmy ostatnio ponad miesiąc iteracji, szkiców, implementacji, walki 

o każdy piksel – tylko przy komentarzach. Mój designer nigdy wcześniej się tyle ze mną nie 

kłócił! I nie słyszałem od niego wcześniej tyle razy: „nie jestem przekonany…” – ale w końcu 

doszliśmy do modelu, który nas zadowolił. Dzięki skupieniu się na naszej misji.

Po trzecie – One Nozbe „to rule them all”. Tworzymy aplikację na wszystkie platformy 

– Web, Mac, Windows, iPhone, iPad, Android i niedługo także Windows Phone. Pomimo że 

trzeba brać pod uwagę specyfikę każdego systemu operacyjnego i jego urządzeń, musi-

my mieć pewność, że nawigacja, sposób działania, ustawienia, wszystkie te najważniejsze 

rzeczy, które powodują, że „użytkownik czuje się jak w domu”, są na każdej platformie bar-

dzo zbliżone, jeśli nie takie same. Aby ktoś, kto używał Nozbe na iPhonie, po przenosinach 

na Androida lub otwarciu appki na Maca, nie pytał się: „A tutaj gdzie to jest? A tutaj jak to 

działa?”. Chodzi o bezstresowe działanie przez zachowanie sensu i logiki działania aplika-
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cji – co oczywiście powoduje, że wracamy do punktu pierwszego – szybkiego załatwiania 

spraw. Kółko się zamyka.

Design to sposób na działanie, komunikację i odczucia
Tego właśnie nauczyło mnie czytanie książek o takich ludziach jak Steve Jobs czy Jony 

Ive. Obcowanie z produktami typu iPhone, iPad, AppleTV , Time Capsule czy… Mac. Ich 

sposób skupienia się na tym, co najważniejsze, na misji danego produktu i jego kwinte-

sencji pozostaje dla mnie niedoścignionym wzorem.

Nie piszę tego felietonu, aby reklamować moją aplikację albo twierdzić, że jesteśmy naj-

lepsi – codziennie uczymy się designu i walczymy sami z sobą (i czasami z użytkownikami), 

aby stworzyć najlepszy produkt jaki potrafimy. Jednak chciałem pokazać, że sprawa nie 

jest prosta, nie wystarczy zrobić skórki a’la iOS 7, trzeba faktycznie kwestionować decyzje, 

nawet czasami liczyć tapnięcia i skupić się na tym, aby dać użytkownikowi jak najlepsze 

odczucia odnośnie produktu. W naszym przypadku chcemy stworzyć odczucie zapanowa-

nia nad chaosem spraw codziennych i projektów, dać poczucie kontroli, szybkości działa-

nia i satysfakcji z produktywnego dnia.

Tak rozumiem design. A Ty? Zapraszam do dyskusji na Twitterze: 

Jak projektujemy aplikację do produktywności

@MSliwinski

http://retrorocketnetwork.pl
http://retrorocketnetwork.pl
http://www.twitter.com/MSliwinski
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KRZYSZTOF MORAWSKI

OCULUS RIFT

Wirtualna rzeczywistość wkroczyła w kolejny wymiar. I choć Oculus Rift to jeszcze nie 

Matrix, możemy już teraz, na własnej skórze, przekonać się od czego to wszystko tak 

w zasadzie się zaczęło.



Świat telewizji, gier czy kina, jaki dziś znamy, powoli ale sukcesywnie zaczyna przechodzić do la-

musa. Płaskie ekrany i obraz 2D są jedynie marną namiastką tego, czego doświadczamy na co 

dzień. Pięknego i przestrzennego świata 3D. Świata, po którym możemy się rozglądać, po któ-

rym możemy się poruszać i którego możemy dotknąć. 

Już od dłuższego czasu wielkie koncerny starają się przenieść ten świat i odczucia z nim związa-

ne na ekrany kin czy telewizorów. Problem jednak w tym, że wszyscy oni wychodzą z błędne-

go założenia. Świata 3D nie da się przecież przenieść na żaden płaski ekran. Nie pomogą w tym 

nowe technologie telewizorów czy kina 3D, do których nie dość, że musimy zakładać tanie i naj-

częściej kiepsko wykonane okulary, to jeszcze jesteśmy ograniczeni wielkością ekranu, na jaki 

patrzymy. 

Efekt końcowy takiego doświadczenia jest więc niepełny i przynajmniej we mnie pozostawiał 

zawsze pewną dozę niedosytu. Nie tędy droga. Do świata 3D musimy móc wejść. Cali, aby móc 

w pełni zatopić się w tym doświadczeniu i związanymi z nimi odczuciami. Z takiego właśnie za-

łożenia wyszedł Palmer Luckey, założyciel firmy Oculus i twórca Oculus Rift. 

Czym jest Oculus Rift?
Rift to nowatorski projekt, który zadebiutował w 2012 roku na Kickstarterze i miał na celu stwo-

rzenie jedynej w swoim rodzaju maski z wbudowanym, stereoskopowym wyświetlaczem 3D, 
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https://www.kickstarter.com/projects/1523379957/oculus-rift-step-into-the-game?ref=live


którą możemy podłączyć do naszego komputera (działa zarówno z PC, Makiem, jak i Linuksem), 

aby cieszyć się pięknym, niczym nieograniczającym nas polem widzenia. 

Większość okularów/masek 3D ma przeciętnie pole widzenia od 30° do 40°. Dodatkowo obraz, 

na który patrzymy, zazwyczaj jest płaski i tylko dzięki jego umiejscowieniu w pewnej odległości 

od naszych oczu mamy wrażenie, że patrzymy na obraz 3D (efekt jest tu trochę taki jak w kinie). 

Dzięki swojej unikalnej konstrukcji w Rifcie pole widzenia zostało nie tylko powiększone do 110°, 

ale też zakrzywione, właśnie dzięki użyciu stereoskopowego wyświetlacza. To oznacza, że nie 

patrzysz już na żaden ekran, tylko masz wrażenie, że jesteś wewnątrz świata, który oglądasz 

– i to zmienia wszystko. Oculus nie poprzestał jednak tylko na powiększeniu pola widzenia i do-

daniu do niego perspektywy. Rift został wyposażony dodatkowo w czujniki ruchu Twojej głowy. 

W praktyce oznacza to, że gdy obrócisz głowę w jakimś kierunku albo podniesiesz ją do góry 

lub gdy spojrzysz w dół, Rift będzie wiedział, że musi pokazać Ci inną część świata, na który pa-

trzysz, dzięki czemu uzyskujemy wrażenie nieograniczonej niczym wolności, jakiej nie da się do-

świadczyć z żadnym innym urządzeniem tej klasy.

Muszę przyznać, że na początku mojej przygody z wersją deweloperską Rifta byłem nieco scep-

tyczny. Zastanawiałem się, jak to wszystko wypadnie w praktyce. Czy naprawdę będę miał wra-

żenie bycia w środku akcji czy jednak (tak jak to było w przypadku kina 3D) pod koniec pozosta-

nie pewne uczucie niedosytu? 
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https://www.youtube.com/watch?v=1QnXHe_MIx4


Gry to tylko jedna stacja na drodze tej lokomotywy
Cóż, teraz, po skosztowaniu Oculus Rift, mogę śmiało powiedzieć, że nie ma mowy o żadnym 

uczuciu niedosytu. Jedyne uczucie, jakie może pozostać w nas, to uczucie głodu, bo gdy raz po-

łkniesz tę pigułkę, to nie będzie już odwrotu.

Czy kiedykolwiek śniłeś o tym, by być ptakiem i móc cieszyć się niczym nieograniczoną wolno-

ścią? Dzięki Riftowi i Ambient Flight (https://share.oculusvr.com/app/ambient-flight) możesz po-

czuć, jak to jest spoglądać z góry na piękne masywy górskie, nawigując po terenie blisko 15 km2. 

Być może jako dziecko marzyłeś o tym, aby polecieć w kosmos. Móc oglądać z bliska Marsa, Sa-

turna i inne planety naszego Układu Słonecznego? Nic prostszego, wystarczy złożyć Oculusa 

i uruchomić Titans of Space (https://share.oculusvr.com/app/titans-of-space), aby wybrać się na 

jedyną w swoim rodzaju wycieczkę w kosmos. 

Trudno jest oddać słowami uczucia towarzyszące korzystaniu z Rifta, dlatego zachęcam Was do 

obejrzenia tego krótkiego filmiku przygotowanego przez Business Insider, pokazującego, jak ich 

redakcja reagowała na kontakt z Oculus Rift.

Oczywistym zastosowaniem dla Rifta są gry, zwłaszcza gry akcji takie jak Half Life 2 i jemu po-

dobne tytuły. Ale w rzeczywistości możliwości tego urządzenia wykraczają daleko poza świat 

gier. Rift jest świetnym narzędziem dla wszelkiego rodzaju terapeutów leczących różne fobie 

(np. strach przed lataniem), narzędziem edukacyjnym pozwalającym nam choćby uczyć się jaz-
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https://share.oculusvr.com/app/half-life-2
https://www.youtube.com/watch?v=RjNLvgqZgUI
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dy i parkowania samochodem, jak i przepustką dla 

osób niepełnosprawnych do łatwego podróżowa-

nia i zwiedzania zakamarków oceanów, miast czy 

do lotów w kosmos. Zastosowania tego urządzenia 

są nieograniczone, ale…

Dla wszystkich? Tak, ale…
No właśnie, przecież nie może być róży bez kolców 

i nie inaczej jest w tym wypadku. Choć odczucia 

wirtualnej rzeczywistości, jakie dostarcza nam Ocu-

lus Rift, są naprawdę niesamowite, to jednak wciąż 

jest to rzeczywistość wirtualna i to pisana przez 

duże W. Odnalezienie się w niej wymaga pewne-

go przyzwyczajenia się i oswojenia, zwłaszcza dla 

osób, które mają chorobę lokomocyjną. Problem 

leży w błędniku, który jest odpowiedzialny za nasz zmysł równowagi. O ile siedzimy na krze-

śle i widzimy obraz pokazywany również z perspektywy osoby siedzącej, wszystko jest OK. Na-

tomiast gdy siedząc zaczniemy korzystać z symulatora lotu (choćby wspomnianego już tu Am-

bient Flight), to nasz mózg zacznie odbierać pewne sprzeczne bodźce i będzie z początku się 

gubił, co może owocować dość niemiłymi odczuciami, porównywanymi z utratą równowagi.

Pozostaje też kwestia wady wzroku i ogólnie pojętej jakości obrazu. Osoby takie jak ja, które 

za żadne skarby nie skuszą się na używanie soczewek, muszą liczyć się z faktem, że Rift nie jest 

przystosowany do współpracy z okularami. Wszystko przez fakt bardzo bliskiego usytuowa-

nia soczewek maski i ludzkiego oka. Jest to niezbędne do prawidłowego odbioru obrazu i uzy-

skania realnej perspektywy. Inną kwestią jest też jakość obrazu, jaki widzimy. Ponieważ cały 

Oculus Rift
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projekt jest jeszcze w fazie rozwoju, liczba i jakość dostępnych na niego aplikacji również jest 

ograniczona.

Wszystko to niebawem jednak ulegnie zmianie, bo jak podaje serwis PCLab.pl, premiera wer-

sji konsumenckiej Oculusa przewidziana jest już na lato tego roku. Możemy więc się spodzie-

wać, że wraz z nią na rynek wypuszczone zostaną tytuły, które w pełni wykorzystają moce obli-

czeniowe naszych komputerów oraz możliwości naszych kart graficznych. Wersja konsumencka 

powinna kosztować niecałe 500 dolarów, a osoby, które nie chcą czekać, mogą już teraz kupić 

zestaw deweloperski w cenie 300 dolarów. 

Co przyniesie przyszłość?
Jak łatwo się domyślić, maska Oculus jest tylko pierwszym krokiem do tego, co już niebawem 

będzie standardem w świecie wirtualnej rozrywki. Łatwo jest sobie wyobrazić, że już niebawem 

będziemy mieć możliwość pełnego przeniesienia się w dowolnie wybrany przez nas świat i ste-

rowania naszą postacią za pomocą całego naszego ciała. Pojawia się tylko pytanie, gdzie w ta-

kim wypadku skończy się rzeczywistość, a zacznie iluzja? A może to ten świat, który znamy 

dziś, stanie się dla niektórych iluzją, a świat wirtualny miejscem, w którym będą prowadzić swo-

je „prawdziwe” życie? Wybiegam zbyt daleko w przyszłość? Możliwe, choć serwisy takie jak 

www.secondlife.com czy projekty pokroju Omni pokazują jasno, że to, co kiedyś zdawało nam 

się jedynie wymysłem filmów sci-fi, dziś powoli staje się rzeczywistością.

Więcej informacji o Oculus Rift można znaleźć na stronie projektu: www.oculusvr.com

Oculus Rift

http://pclab.pl/news56122.html
http://https://www.oculusvr.com/order/
http://www.secondlife.com
http://www.oculusvr.com
http://www.youtube.com/watch?v=j3vHv4lNvg4


Od dłuższego czasu zastanawiam się, dlaczego żaden, ale to absolutnie żaden telewizor 

nie ma wbudowanego AirPlay wideo. Każda szanująca się firma ma po kilka głośników 

z wbudowanym AirPlay, a żaden z producentów nie ma choćby jednego telewizora. 

Dziwne, prawda?

NORBERT CAŁA

TELEWIZOR 
Z APPLE TV
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Oczywistym jest, że prawdopodobnie Apple nie 

daje nikomu licencji na możliwość używania Air-

Play video w swoich produktach. Poprosiłem 

o potwierdzenie tego przez osobę pracującą 

w Apple i wiecie, co mi odpowiedziała w pry-

watnej rozmowie? „Zapytaj o to producentów 

TV”. Nie omieszkałem i wysłałem kilka zapytań 

do działów R&D producentów TV z pytaniem, 

dlaczego tak jest. Niestety żadnej odpowie-

dzi nie otrzymałem. W tym czasie starałem się 

poszukać alternatywnych softów do smartTV 

– chyba muszą takie być, prawda? Skoro ludzie 

hakują już nawet routery i sterują nimi obrabiar-

ki (serio, napiszemy o tym w iMagazine), to na 

pewno przerabiają soft do TV. Skoro potrafią do 
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Skoro programiści potrafią do 
Raspberry Pi dodać obsługę 
AirPlay, to na 100% potrafią to 
zrobić z softem do mojego LG 
czy też Samsunga. Niestety 
znów się myliłem. Nie potrafią 
lub im się nie chce. Nie ma 
żadnego TV z wbudowanym 
lub hakersko dodanym AirPlay.
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Raspberry Pi dodać obsługę AirPlay, to na 100% 

potrafią to zrobić z softem do mojego LG czy też 

Samsunga. Niestety znów się myliłem. Nie po-

trafią lub im się nie chce. Nie ma żadnego TV 

z wbudowanym lub hakersko dodanym AirPlay.

Okazja na poznanie odpowiedzi pojawiła się 

dość przypadkowo. Nasz redaktor naczelny Do-

minik został zaproszony (tak w zasadzie zo-

stałem zaproszony ja, ale nie mogłem jechać) 

na zwiedzanie fabryki Bang & Olufsen, w trak-

cie którego mógł przeprowadzić wywiad z Tue 

Mantonim, prezesem firmy. Poprosiłem go więc, 

aby w moim imieniu zadał mu pytanie.

DŁ: Dlaczego jako znany projektant i produ-
cent telewizorów nie dodacie standardu Air-
Play bezpośrednio do telewizora?
TM: W przypadku telewizorów postanowiliśmy 

ułatwić podłączenie Apple TV – prosty sposób 

integracji z tyłu telewizora za osłoną kabla – do-

datkowo dodaliśmy możliwość obsługi bezpo-

średnio z pilota B&O. Pozwala to użytkownikowi 

w przyszłości szybko „zaktualizować”, czyli wy-

mienić Apple TV na nowe, jak tylko będzie ono 

77Telewizor z Apple TV

Pozwala to użytkownikowi 
w przyszłości szybko 
„zaktualizować”, czyli 
wymienić AppleTV na nowe, 
jak tylko będzie ono dostępne.
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dostępne, jednocześnie wciąż mając dostęp do 

rozwiązań firmy Bang & Olufsen.

Prezes Banga w dość sprytny sposób uniknął 

odpowiedzi na pytanie, czy mogliby to zrobić 

czy nie. Ale jednak to robią, tylko że w trochę 

inny sposób. Sposób ten zaintrygował mnie na 

tyle, że chwilę po przeczytaniu wywiadu popro-

siłem polski oddział firmy o TV do testów. Do-

stałem najmniejszy, 40-calowy model BeoVision 11, który posiada miejsce przeznaczone 

na Apple TV. Tylna obudowa ma specjalną klapkę, pod którą zwyczajnie wkładamy Apple 

TV, podłączamy kabelki i zamykamy obudowę. Żaden kabel nie wystaje i wszystko sta-

nowi całość. Oczywiście może się pojawić pytanie, jak obsługiwać takie Apple TV, prze-

cież zamknięte w klapce za TV nie będzie reagowało na obsługę pilotem. Tu mamy kolej-

ne ciekawe rozwiązanie zastosowane w BeoVision 11 – zintegrowany uniwersalny pilot. Za 

pomocą standardowego pilota do tego TV możemy obsłużyć zarówno Apple TV, jak i pra-

wie dowolny inny sprzęt współpracujący z telewizorem, np. dekoder TV satelitarnej. Ra-

zem z TV dostajemy specjalny kabel, który ma końcówki emitujące fale podczerwone 

przyklejane do urządzenia, którym chcemy sterować. Potem w menu telewizora wybie-

ramy jedynie, jakie urządzenie obsługuje dana końcówka. To tyle, chwila konfiguracji i już 

mamy Apple TV ukryte za telewizorem i obsługiwane z poziomu pilota do tego telewizo-

ra. Rozwiązanie prawie idealne acz mające jedną wadę – cena BeoVision 11. Nie będę Was 

stresował i ją przemilczę.

Podejście firmy Bang & Olufsen do projektowania sprzętów zawsze robiło na mnie dobre 

wrażenie. Czy wiecie na przykład, że firma wyznaje zasadę, że każdy sprzęt wyproduko-

wany dziś powinien współpracować 

z tym wyprodukowanym do 15 lat 

wstecz i tym wyprodukowanym 

do 15 lat w przyszłości? Takie cuda. 

W przypadku BeoVision 11 dobre 

wrażenie zostało tylko spotęgowa-

ne. Naprawdę żałowałem, że muszę 

oddać ten telewizor. Może się nam 

nie podobać jego cena, może się nie 

podobać jego wygląd, ale jest to je-

Telewizor z Apple TV

Tylna obudowa ma specjalną 
klapkę, pod którą zwyczajnie 
wkładamy Apple TV, podłączamy 
kabelki i zamykamy obudowę.

Pozwala to użytkownikowi 
w przyszłości szybko 
„zaktualizować”, czyli wymienić 
AppleTV na nowe, jak tylko 
będzie ono dostępne.
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dyny na świecie TV, który integruje Apple TV i robi to dobrze. Wszyscy czekamy na nową 

generację Apple TV, Bang & Olufsen już jest gotowy, aby ją zintegrować z istniejącymi TV.

Kilka tygodni później: Jakiś czas po teście zorientowałem się, że jedno z moich Apple TV 

gdzieś mi zaginęło. Poszukiwania w domu i w samochodzie nie przyniosły spodziewane-

go rezultatu. Rozpłynęło się niczym Boeing 777. Niestety mimo żartów na Twitterze ciągle 

nie mamy usługi Find My Apple TV. Gdy już traciłem nadzieję, napisał do mnie przedsta-

wiciel dystrybutora B&O: „Znalazłem Twoje Apple TV, było w klapce za telewizorem”. Czyli 

klapka działa. Mam nadzieję, że sytuacja z 777 także znajdzie podobne zakończenie.

@norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala
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MACIEJ SKRZYPCZAK

Smart TV – telewizory wyposażone w tę technologię pozwalają na wiele więcej niż tylko 

oglądanie telewizji. Zamieniają je w multimedialne komputery. Co jednak, gdy ktoś ma 

nieco starszy model, któremu brak tych funkcji? Czy chcąc z nich korzystać, musi kupić 

nowy telewizor? Bynajmniej!

80Philips – Odtwarzacz multimedialny HD
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Rozwiązaniem w takim przypadku może być na przykład specjalne urządzenie, które doda funk-

cje Smart TV do naszego telewizora. Jedną z firm, które posiadają takie gadżety w swojej ofer-

cie, jest Philips. I tak akurat się złożyło, że mój telewizor nie posiada właśnie „sprytnych” funkcji. 

Do tej pory posługiwałem się Raspberry Pi z wgraną specjalną wersją centrum multimedialnego 

XBMC (OpenELEC). Czy urządzenie Philipsa to zmieniło?

Nie da się ukryć, że Odtwarzacz multimedialny HD HMP7100 firmy Philips wygląda lepiej niż po-

pularna Malinka, która obudowy domyślnie nie posiada. Odtwarzacz Philipsa opakowany jest 

natomiast w schludne, plastikowe pudełko. Z telewizorem łączy się oczywiście za pomocą złą-

cza HDMI, którym przekazywany jest obraz i dźwięk. Jednak w przypadku tego drugiego źródła 

mamy do dyspozycji również gniazdo optyczne, w zależności od tego, czy posiadamy kompaty-

bilne urządzenia. Chociaż urządzenie to wyposażone jest w odbiornik Wi-Fi, to posiada również 

gniazdo ethernetowe. Z boku natomiast znajduje się port USB (w standardzie 2.0), do którego 

możemy podłączyć pamięć USB bądź dysk zewnętrzny. Do odtwarzacza dołączony jest pilot.

Menu główne jest dość skromne – składa się z czterech składników: dostępu do urządzenia pod-

łączonego do USB, sieci, funkcji Smart TV oraz opcji. Omówmy sobie pokrótce je wszystkie.

Dostęp do urządzeń podłączonych do USB mówi sam za siebie. Po prostu podłączamy pamięć 

USB lub dysk zewnętrzny i z tego miejsca będziemy mogli je przeglądać. Jednak użytkownicy 

komputerów Apple mogą napotkać w tym momencie pierwszy problem. Urządzenie multime-

dialne od Philipsa potrafi bowiem odczytywać pamięci sformatowane tylko w formacie NTFS, 

FAT32, FAT oraz Ext3. Pierwszy z nich jest tylko połowicznie wspierany przez OS X (mamy tylko 

możliwość odczytu takich dysków podłączonych do komputera), formaty FAT z kolei nie nadają 

się do przetrzymywania plików większych niż 4 GB (na przykład filmów w wysokiej rozdzielczo-
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ści), a format Ext3 w ogóle nie jest obsługiwany przez OS X. Szkoda, że urządzenie multimedial-

ne nie ma wsparcia dla systemu plików ExFAT, który jest wspierany zarówno przez Windows, jak 

i system firmy z Cupertino.

Drugą opcją umożliwiającą przeglądanie zasobów naszych multimediów jest połączenie siecio-

we. Tutaj do wyboru mamy dwie opcje połączenia – za pomocą Samby oraz DLNA. Ponieważ 

mam dysk sieciowy podłączony do routera, myślałem, że uda się połączyć przez pierwszy pro-

tokół. Niestety, z jakiejś przyczyny nie mogłem się zalogować na dysk. Na szczęście udało się to 

z poziomu DLNA. Niestety, wtedy okazało się, że odtwarzacz ten nie obsługuje plików z napisa-

mi (zarówno w postaci .txt, jak i .srt). Muszą być zawarte w pliku z filmem.

My tu „pitu, pitu”, a Wy pewnie zastanawiacie się, dlaczego w czasopiśmie poświęconym tema-

tyce około-apple’owej piszemy o, wydawać by się mogło, zupełnie niepowiązanym urządzeniu? 

Jak się pewnie domyślacie, zachodzi pewna integracja z urządzeniami firmy z nadgryzionym 

Philips – Odtwarzacz multimedialny HD

jabłkiem w logo. Otóż, oprócz możliwości podłączenia pamięci USB lub dysku, możemy również 

przejrzeć zasoby multimedialne naszych iUrządzeń. Uczynimy to przy pomocy dedykowanej 

aplikacji MyRemote (która dostępna jest także dla systemu Android). Jak wyjawia nazwa, apli-

kacja ta służy jako pilot (gdybyśmy nie chcieli korzystać z oryginalnego), ale nie tylko. Za pomo-

cą wbudowanego narzędzia SimplyShare podejrzymy wspomniane zasoby iPhone’a lub iPada. 

Mowa o zdjęciach, muzyce oraz (teoretycznie) wideo. Niestety muszę przyznać, że tego ostat-

niego medium nie udało mi się odtworzyć, ponieważ otrzymałem komunikat o braku kompa-

tybilności z formatem używanych plików wideo… Ale to niestety nie koniec braków. Po pierw-

sze, chociaż beta iOS 7 wyszła już dawno, dawno temu, oficjalna premiera tego systemu również 

miała miejsce kilka miesięcy temu, to aplikacja MyRemote nie jest dostosowana do nowego wy-

glądu. Ba, jest jeszcze gorzej! Część programu jest dostosowana do ekranu o przekątnej 4", ale 



już na przykład wirtualny telefon nie, zatrzymał się na 3,5", co powoduje pojawienie się czarnych 

pasków u góry i dołu. No tak to nie można!

Ale przejdźmy dalej. Zdecydowanie najciekawszą funkcją urządzenia jest Smart TV, czyli dostęp 

do treści z internetu wprost na telewizorze. W urządzeniu Philipsa mamy dostęp do swoistych 

aplikacji, które najczęściej są specjalnymi wersjami konkretnych serwisów. I tak mamy dostęp 

między innymi do YouTube’a, Facebooka, Vimeo, Playera (dawniej TVN Player), VOD Onet czy ser-

wisu radiowego Tuba FM. Miłym dodatkiem jest także obecność w aplikacji serwisu Netflix. Nie-

stety nie działa on w naszym kraju, ale może niedługo się to zmieni. Oprócz dostępnych aplikacji 

mamy również możliwość doinstalowania innych.

A jak to wszystko działa? Różnie z tym bywa. Przez pierwsze kilkadziesiąt minut korzystania z od-

twarzacza firmy Philips byłem wręcz przerażony powolnością działania oraz awaryjnością opro-

gramowania. Co chwilę coś się wysypywało i jedyną metodą był restart całego urządzenia. Całe 

szczęście sytuacja poprawiła się znacznie po tym, jak z poziomu ustawień uaktualniłem oprogra-

mowanie. W dalszym ciągu jednak nie mogę się pozbyć uczucia ogólnej ociężałości. Kolejną spra-

wą jest wprowadzanie tekstu. Mamy dwie możliwości – wybranie klawiatury ekranowej QWERTY 

i wpisywanie znaków na zasadzie wskazywania znaków strzałkami w pilocie lub posłużenie się kla-

wiaturą numeryczną (tak jak kiedyś pisało się na tradycyjnych telefonach komórkowych). Aż prosi 

się, żeby wyposażyć aplikację iOS w funkcję wpisywania tekstu przy użyciu klawiatury iPhone’a.

Urządzenie multimedialne od Philipsa miało za zadanie uczynić telewizor lepszym. Niestety cza-

sami poziom frustracji spowodowany wymienionymi wyżej wadami powodował, że miałem dość 

korzystania z telewizora. Co prawda zawsze lepiej obejrzeć filmy z YouTube’a lub Vimeo na więk-

szym ekranie, do tego dochodzi oczywiście możliwość przeglądania multimediów z własnych za-

sobów. Ale Philips musi jeszcze popracować nad tym urządzeniem, żeby można było z niego ko-

rzystać bez zastrzeżeń.
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JAROSŁAW CAŁA

Tego modelu głośników nie mogło zabraknąć w tym numerze iMagazine. Harman Kardon 

to firma, która zawsze słynęła z konstrukcji niebanalnych, takich, przy których nie sposób 

przejść obojętnie. Nowoczesne wzornictwo, odwaga w projektach i dbałość o szczegóły 

można nazwać wizytówką tego amerykańskiego producenta, którego siedziba mieści się 

w Kalifornii. Przypadek? Nie sądzę. Przecież cały ten opis równie dobrze pasuje do naszego 

ukochanego nadgryzionego jabłuszka.

84Harman Kardon - Nova

HARMAN KARDON 
NOVA
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Podobieństw między producentami jest jeszcze więcej. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że 

zarówno Harman Kardon, jak i Apple zawsze tworzyli produkty innowacyjne. Produkty, które 

często wyprzedzały swoją epokę. W 1953 roku dr Sydney Harman i Bernard Kardon założyli fir-

mę, która miała wnieść na rynek coś nowego. Tym czymś stał się pierwszy na świecie odbiornik 

hi-fi, łączący w jednej obudowie wzmacniacz, przedwzmacniacz oraz tuner. Ten produkt zrewo-

lucjonizował przemysł audio i od tamtej pory aż do dzisiaj Harman Kardon tworzy sprzęt, który 

często wywołuje rewolucję w branży. Brzmi znajomo, prawda? Tak duże podobieństwa musia-

ły w końcu się spotkać i tak Harman Kardon stworzył głośniki dla Apple nazwane Pro Speakers. 

Głośniki przeznaczone były dla modeli Power Mac G4 Digital Audio, Power Mac G4 QuickSilver, 

Power Mac G4 QuickSilver 2002, Power Mac G4 Mir-

rored Drive Doors, Power Mac G4 FW 800, iMac Flat 

Panel, iMac 17-inch Flat Panel, iMac 1GHz Flat Panel.

Na koniec podobieństw i kolaboracji tych dwóch 

wizjonerskich producentów zostawiłem sobie wi-

sienkę na torcie. Czyli inspirację tego numeru, 

wielkiego Jonathana Ive’a. Jonathan dla firmy HK 

zaprojektował kultowy model głośników Sound-

Sticks. Niepowtarzalna, przezroczysta obudowa 

głośników to arcydzieło, które idealnie pasuje do 

każdego urządzenia Apple. 

HK Nova postawione przy 
nowym iMacu wyglądają 
obłędnie, przykuwają do siebie 
uwagę tak, jak krwistoczerwony 
kabriolet ferrari z piękną 
blondynką.
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Siedząc w swoim mieszkaniu i patrząc na półkę, gdzie do testów stoi nowy model głośników 

HK Nova, cały czas myślę o projektach Jonathana Ive’a. Bez wątpienia model Nova to duży 

ukłon w jego stronę, bo nie chce mi się wierzyć, że Jonathan nie maczał swoich uzdolnio-

nych palców w tym projekcie. Głośniki Nova to klasyczny zestaw 2.0, przeznaczony dla małych 

wnętrz. Idealnie sprawdzą się w nowoczesnym biurze, gdzie nie tylko wypełnią pomieszczenie 

czystym dźwiękiem, ale również swoim kosmicznym dizajnem zaciekawią każdego. HK Nova 

postawione przy nowym iMacu wyglądają obłędnie, przykuwają do siebie uwagę tak, jak krwi-

stoczerwony kabriolet ferrari z piękną blondynką w środku. Przezroczysta plastikowa obudowa 

kryje konstrukcję głośnika, która do złudzenia przypomina turbinę silnika odrzutowego. Przód 

głośników pokryty jest siatkową maskownicą, na której producent umieścił swoje logo i to chy-

ba jedyne standardowe rozwiązanie tych głośników. Z tyłu mamy ciekawy system pasywne-

go radiatora głośnika niskotonowego, który zakończony jest aluminiowym logiem Harman Kar-

don. Pięknie i bardzo szczegółowo wykonane, uwielbiam właśnie takie smaczki w głośnikach.

Prawy głośnik jest bazą, która na pierścieniu posiada konsolę sterującą wszystkimi funkcjami 

głośników. Właśnie to centrum dowodzenia na pierścieniu jest jednym z najciekawszych ele-

Przesuwanie palca 
w lewo bądź 
w prawo odpowiednio 
podgłaśnia albo ścisza 
głośnik, a informuje 
nas o tym LED-
owe podświetlenie. 
Rozwiązanie 
rewelacyjne, prawie 
jak „slide to unlock”.

Harman Kardon - Nova



Harman Kardon do tego zestawu 
nie przewidział pilota, bo dobrze 
wie, że najlepszy pilot to iPhone, 
więc aplikacja HK Remote idealnie 
załatwia sprawę.

mentów zestawu Nova. Dotykowe przyciski pod-

świetlane LED-ami to rozwiązanie tak cudowne, 

że nie można się od niego oderwać. Szczególnie 

mówię tu o podgłaśnianiu i ściszaniu, które odby-

wa się za pomocą palca wskazującego. Przesuwa-

nie palca w lewo bądź w prawo odpowiednio pod-

głaśnia albo ścisza głośnik, a informuje nas o tym 

LED-owe podświetlenie. Rozwiązanie rewelacyjne, 

prawie jak „slide to unlock”. Trudno to opisać, trze-

ba to po prostu wypróbować na żywo, ale uwa-

ga – mocno wciąga. HK Nova mimo swoich małych 

gabarytów ma dosyć mocno rozwinięte możli-

wości połączenia. Oprócz klasycznego złącza jack 

3,5 mm Harman Kardon oferuje nam cyfrowe wej-

ście optyczne, co przy tego typu zestawach 2.0 jest 

raczej rzadkością. Wejście optyczne daje nam faj-

ne możliwości podłączenia z odbiornikami telewi-

zyjnymi albo Apple TV. Jeśli chodzi o połączenia 

bezprzewodowe, to HK wykorzystał to najbardziej 

uniwersalne i najczęściej używane, czyli Blueto-

oth z funkcją NFC. Trochę szkoda, że nie pokusili się 

o AirPlay, ale trzeba przyznać, że uniwersalny Blu-

etooth jest rozwiązaniem w pełni wystarczającym. 

Harman Kardon do tego zestawu nie przewidział 

pilota, bo dobrze wie, że najlepszy pilot to iPhone, 

więc aplikacja HK Remote idealnie załatwia sprawę. 

Zestaw HK Nova jest trochę jak statek kosmicz-

ny. Przezroczysta obudowa została specjalnie 

tak zaprojektowana, żeby pokazać wszystkim 

napęd przypominający turbinę, która wydoby-

wa z siebie dźwięki nie z tego świata. Patrzysz na 

ten głośnik i zastanawiasz się, jak to możliwe, że 

tak mały głośnik wydobywa z siebie tak pełny 

dźwięk. Przecież nie widać nawet membrany czy 

magnesu, tylko ta dziwna turbina. Skąd to dziwa-
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dło do nas przyleciało?! Dźwięk zestawu Nova jest zaskakujący, a pomysł na to, żeby były 

to dwa głośniki stereo, był strzałem w dziesiątkę firmy Harman Kardon. Większość tego 

typu małych rozwiązań audio to teraz zestaw all-in-one, a przecież klasyczny zestaw stereo 

to najlepsze, co mogło spotkać ludzkość. Dlatego właśnie zestaw 2.0 Nova swoim dźwię-

kiem tak pięknie wypełnia cale pomieszczenie. Wyraźna góra i niezwykle słyszalny śro-

dek przy takiej małej obudowie to efekt bardzo pozytywny, wręcz zaskakująco pozytywny. 

Jednak największym zaskoczeniem były te niskie dźwięki, które potrzebują przecież odpo-

wiedniej ilości miejsca w obudowie głośnika. Nova tego miejsca nie ma kompletnie, a jed-

nak HK jakoś sobie z tym poradził. Momentami bas jest tak soczysty, że rozglądasz się po 

podłodze w poszukiwaniach oddzielnego głośnika niskotonowego. Nie znajdziesz go, to 

wszystko wydobywa się z tej kosmicznej turbiny. Kosmiczna turbina to dwa przetworni-

ki, woofer o średnicy 63 mm i 35 mm tweeter, a wszystko wspomagane pasywnym radiato-

rem i funkcją podbicia basu. Dodatkowo Harman Kardon dla tych przetworników opraco-

wał autorski system cyfrowej obróbki sygnału nazwany DSP. Jedynie mogę przyczepić się 

do niezbyt długiego kabla, który łączy dwa głośniki ze sobą, mam wrażenie, że przy dal-

szym rozmieszczeniu głośników efekt byłby jeszcze lepszy.

Patrząc na zestaw Nova, cały czas myślę o tym, że te głośniki powinny być w standardzie 

każdego MacBooka, iMaca i Maca Pro. Jeszcze żaden z zestawów głośnikowych tak bar-

dzo nie pasował mi do urządzeń Apple, jak nowe dziecko Harman Kardon. Jonathan przy-

znaj się, że to Ty jesteś za to odpowiedzialny, prawda?
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Harman Kardon - Nova   

Dane techniczne

Konstrukcja: 2-drożna

Głośniki wysokotonowe: 35 mm

Głośniki niskotonowe: 63 mm

Membrana: Pasywna

Moc ciągła: 80 W (RMS)

Stosunek sygnał/szum: 85 dB

Pasmo przenoszenia: 70–20 000 Hz

Bluetooth: Częstotliwość 2,402–2,48 GHz, system 
NFC

Wejścia: 3,5 mm jack, Optical

Kolor: Biały połysk, czarny połysk

Cena: 1299 zł

Harman Kardon - Nova

@calamuzyka 

http://www.twitter.com/calamuzyka
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Są albumy, od których nie mogę się oderwać. Czasem jednak muszę, bo domowy 

zestaw audio wymaga zasilania z gniazdka. Głośnik od LUXA2 rozwiązuje mój problem 

– nie dość, że jest przenośny, to na dodatek jego bateria starcza na naprawdę długo.

PAWEŁ HAĆ

LUXA2 Groovy
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Większość niewielkich głośników, które testowałem, przeznaczona była do używania na świeżym 

powietrzu. Miały wytrzymałe obudowy, odporne na niezamierzone upadki, a niektóre nie oba-

wiały się nawet wody. Groovy jest zupełnie innym produktem, przeznaczonym właściwie wyłącz-

nie do użytku domowego. Jego obudowa wykonana jest ze szczotkowanego aluminium, a wnę-

trze osłonięte zostało połyskliwym materiałem. Zwieńczenie konstrukcji stanowi skórzany uchwyt 

– w komplecie dostajemy go w dwóch wariantach kolorystycznych, brązowym oraz czarnym. Do-

bór materiałów jest doskonały, podobnie jak precyzja, z jaką wykonano urządzenie. Wszystkie 

przyciski i złącza umieszczone zostały na górnej części obudowy, co nie do końca mi odpowiada. 

Po podłączeniu przewodu audio oraz ładowania dostęp do przycisków jest odrobinę utrudniony, 

ponadto estetyka tego rozwiązania pozostawia wiele do życzenia. Dużo praktyczniejszym wyj-

ściem byłoby przeniesienie złącz na tył urządzenia.

Groovy oferuje dwie możliwości podłączenia źródła dźwięku – bezprzewodowo, za pomocą Blu-

etooth, oraz przewodowo, poprzez złącze mini Jack. Parowanie urządzenia wymaga przytrzy-

mania włącznika na obudowie, a następnie odszukania go na liście w urządzeniu, które stanowić 

będzie źródło dźwięku. O statusie połączenia informuje dioda, umieszczona pod siatką, z przo-

du głośnika. To najgorszy element Groovy – jest bardzo jasna, na dodatek miga co jakiś czas. Przy 

zgaszonym świetle bardzo mi to przeszkadzało. Dioda informuje również o stanie naładowania 

baterii. Ta jest niesamowicie wytrzymała. Producent zapewnia, że wytrzyma 5 godzin pracy, nie 

wiem jednak, jak bardzo trzeba by było męczyć urządzenie, by działało tak krótko. Przy słuchaniu 

z głośnością około 30-40% pełnej mocy i łącząc się wyłącznie za pośrednictwem Bluetooth, udało 

się mi uzyskać wynik mniej więcej 8 godzin. Jestem bardzo zadowolony z takiego rezultatu – wy-

trzymała bateria pozwala zapomnieć o tym, że korzysta się z urządzenia mobilnego, które wyma-

ga regularnego ładowania.

LUXA2 Groovy
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Pomimo zachwycającego wyglądu i doskonałej baterii, 

Groovy nie ma zbyt wielkich szans w konfrontacji ze sta-

cjonarnymi zestawami audio. Jakość dźwięku oferowa-

nego przez głośnik LUXA2 jest bowiem jedynie dobra. 

Brakuje przestrzeni, choć brzmienie jest naprawdę wyraź-

ne. Dobrze wyeksponowano średnie i wysokie tony, ni-

skie są zdecydowanie za ciche, całość jest nieco pozba-

wiona głębi. Należy jednak pamiętać o tym, o jak małym 

urządzeniu mówimy. Jak na te wymiary brzmienie jest sa-

tysfakcjonujące. I to do tego stopnia, że po kilku tygo-

dniach stał się moim głównym źródłem dźwięku. Podczas 

pracy towarzyszył mi, stojąc na biurku. Gdy gotowałem, 

przygrywał w kuchni, a podczas sprzątania zwiedzał całe 

mieszkanie. Musiałem pamiętać jedynie o tym, by mieć 

zawsze w kieszeni iPhone’a, z którym połączony był gło-

śnik. Żaden, nawet najlepszy zestaw stacjonarny, nie po-

zwoliłby mi nieprzerwanie słuchać muzyki, niezależnie 

od tego, gdzie jestem. Słuchawki są z kolei krępujące, po-

nadto chcę słyszeć też innych domowników. Groovy ma 

jeszcze jedną funkcję, która sprawia, że jest doskona-

łym uzupełnieniem smartfona. Ma wbudowany mikro-

fon, a na jego obudowie znalazł się przycisk do odbiera-

nia rozmów. Jakość połączeń jest na tyle dobra, że nawet 

do dłuższych rozmów nie podpinałem do mojego smart-

fona słuchawek.

Pomysł posiadania przenośnego, domowego głośnika, 

wydawał się mi dziwny. Stacjonarny sprzęt osiągnie naj-

prawdopodobniej lepsze brzmienie, w dodatku nie bę-

dzie wymagał ode mnie podpinania co jakiś czas do ła-

dowarki. W przypadku Groovy nie stanowi to akurat 

problemu. Jakość brzmienia również nie przeszkadza – to 

urządzenie ma brzmieć w tle, stanowić tło do tego, co ak-

tualnie robimy. A w tej roli wypada naprawdę dobrze.

LUXA2 Groovy

Żaden, nawet najlepszy 
zestaw stacjonarny, 
nie pozwoliłby mi 
nieprzerwanie słuchać 
muzyki, niezależnie od tego, 
gdzie jestem.

LUXA2 Groovy       

Design: 5/6

Jakość wykonania: 5,5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6

Cena: 379 zł

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac


92

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Niektórzy mówią, że jego kod genetyczny jest zaszyty w kernelu OS X oraz, że kiedyś szukał 

nowych kości pamięci na cmentarzu. My wiemy tylko, że nazywa się iStig!

iSTIG NLESTATION 2014 
SPECIAL – CZĘŚĆ II
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Historia
Jak wspominałem w pierwszej części tej serii, pierwszy Hackintosh powstał w siedzibie 

Apple w Cupertino. Wkrótce potem firma przeniosła się z procesorów PowerPC na plat-

formę Intela i do dnia dzisiejszego z niej korzysta. Następnym krokiem może być przej-

ście na ARM – dosyć dużo plotek było na ten temat kilkanaście miesięcy temu, ale ostat-

nio temat ucichł.

Temat Hackintoshy tworzonych poza siedzibą Apple pojawił się w 2006 roku poprzez patcho-

wanie kernela, a w 2007 roku rozwinął się, kiedy to David Elliot udostępnił boot-dfe – bootlo-

adera, który emulował EFI i bazował na apple’owym boot-132. Kod pochodził z Apple Deve-

loper Transition Kit, ale nie był już wykorzystywany w Intel Macach. To wszystko umożliwiło 

pierwsze instalacje Leoparda i Snow Leoparda prosto z systemowej płyty DVD. Następnie po-

wstał Chameleon (dzięki rosyjskiemu hakerowi o ksywce Netkas), który jest rozwijany do dzi-

siaj i bardzo popularny wśród hackintoshowców. Prace nad nim ostatnio zwolniły – jego de-

weloperzy niestety powoli się wykruszają. Pierwsze skrzypce gra dzisiaj nowoczesny Clover, 

bazujący na EFI – faworyt iStiga.

TONYMACX86
Najpopularniejszy obecnie na rynku jest Multibeast autorstwa TONYMACX86. Niestety 

jest to projekt, wokół którego powstało wiele kontrowersji. Wszystko zaczęło się od tego, 

że Tony użył kodu i twórczości innych przy tworzeniu swojego narzędzia. Nie potwierdził 

tego faktu, a całe środowisko zwróciło się przeciwko niemu – nie brali lekko kradzieży 

własności intelektualnej oraz włożonej pracy. To zostało później przez niego naprawione, 

ale nigdy nie naprawiło więzi pomiędzy nim a skrzywdzonymi programistami.

Drugą kontrowersją był fakt, że Tony zawsze pole-

cał płyty główne Gigabyte’a, pomimo tego, że był 

okres, w którym były to absolutnie najgorsze płyty 

do budowy hackintosha, a rozwiązania konkuren-

cji (m.in. Asusa i MSI) były lepsze. Do dziś je poleca 

i wielu podejrzewa, że ma po prostu umowę z pro-

ducentem, który go za to wynagradza. Nie zostało 

to nigdy potwierdzone, więc należy to traktować 

jako miejską legendę.

Prawda jest taka, że nawet bez 
podkręcania jego prędkość jest 
więcej niż satysfakcjonująca – 
różnica w cenie tych dwóch 
komputerów to w końcu nowy, 
mały samochód.

iStig NLEstation 2014 Special – część II
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Trzecim problemem z narzędziem Tony’ego – Multibeastem – był fakt, że nigdy 

do końca nie było wiadomo, co ono robi. Program był odpowiedzialny za obsłu-

gę podzespołów w komputerze dla OS X na różne sposoby. Problem był w tym, że 

w niektórych przypadkach stosował on rollback kextów, czyli przykładowo w OS X 

10.8 stosował kexty z 10.6. Program je najzwyczajniej na świecie podmieniał. To na-

turalnie mogło prowadzić do problemów podczas użytkowania OS X. To między in-

nymi stąd wzięła się zła sława hackintoshów. Dla niektórych, takich osób jak iStig, 

istotna jest „czystość” rozwiązania, czyli niemodyfikowanie oryginalnych plików. 

W życiu trzeba mieć jakieś zasady…

UEFI a BIOS
UEFI w świecie pecetów jest stosowany od niedawna – zastąpił BIOS-a i ma kil-

ka istotnych różnic. Po pierwsze, UEFI korzysta z partycji na dysku zamiast MBR 

(Master Boot Record), z którego korzystał BIOS. Po drugie, nie jest ograniczo-

ny do 16-bitowej przestrzeni i wspiera korzystanie z większych niż 2 TB dyski 

bootujące. Rzekomo znacząco też zwiększa prędkość uruchamiania się kom-

putera, ponieważ potrafi nawiązać komunikację z podzespołami komputera 

wcześniej. Dzięki temu ekran bootowania w PC, odpowiednik dla białego tła 

z szarym logiem Apple, może być wyświetlany w natywnej rozdzielczości pod-

łączonego LCD (np. 2560×1440 px) zamiast w VGA (640×480 px). Pozwala rów-

iStig NLEstation 2014 Special – część II
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nież na korzystanie z internetu bezpośrednio w UEFI, ponieważ może on nawiązać komu-

nikację z kartą sieciową, na przykład celem pobrania jego nowej wersji. To tylko proste 

przykłady, aby uzmysłowić różnice, ale przyjmijmy, że jest to pecetowy odpowiednik ma-

cowego EFI, z którego Apple korzysta od lat. Dzisiaj Clover jedynym popularnym emu-

latorem macowego EFI, który może pracować w trybie UEFI, a przy okazji jest mocno 

rozwijany.

Clover
iStig parę lat temu, zgłębiając temat hackintoshów, w końcu zdecydował się na korzysta-

nie z Clovera, gdy ten trochę dojrzał i pomimo że nadal był nowością, to oferował funkcje, 

których konkurencja nie posiadała. Pomimo istniejących generatorów plików konfigura-

cyjnych, iStig od samego początku całkowicie ręcznie tworzył swoje – przy jego wiedzy 

to była pestka, ale jak sam patrzyłem na to, co robi, to miałem wrażenie, iż biorę udział 

w pokazie czarnej magii. W międzyczasie generatory zostały uaktualnione, ale iStig nie 

testował ich od czasów, w których stwarzały komplikacje. Twierdzi, że dzisiaj prawdopo-

dobnie można już z nich korzystać bez przeszkód, ale nie podpisuje się pod tym.

Naturalnie również przy projekcie iStig NLEstation 2014 Special zdecydował się na Clovera – zna 

go w końcu na wylot. Z tego, co zrozumiałem, a nie było tego za wiele, to przy konfiguracji tej 

maszyny wystarczyło stworzyć tablicę SSDT dla procesora, aby system poprawnie obsługiwał 

jego „power states” oraz do tablicy DSDT wprowadzić jedną poprawkę dla płyty Asusa, aby 

komputer się poprawnie wyłączał.

System operacyjny używa tabel ACPI do komunikowania się z urządzeniami – ogólnie ujmując, 

chodzi o zarządzanie energią. Większość urządzeń zdefiniowanych jest w tabeli DSDT, a tabele 

SSDT z założenia są suplementem i zawierają dodatkowe opisy. W tym konkretnym przypadku 

istnieje potrzeba stworzenia tabeli SSDT zawierającej „power states” procesora… i nic więcej.

Pierwsza konfiguracja
Wracając do samej konfiguracji – po kupieniu legalnego OS X 10.6 Snow Leopard i Mave-

ricksa oraz stworzenia bootowalnego pendrive’a, trzeba jeszcze stworzyć, na kolejnym 

pendrivie, bootującego się Clovera.

Następnie można odpowiednio skonfigurować płytę główną w UEFI. W przypadku Asusa Maxi-

musa VI Gene praktycznie żadne zmiany nie są potrzebne. Należy jedynie ustawić bootowanie 

w trybie UEFI. iStig dodatkowo wyłączył CSM, dodatkowy kontroler SATA ASMedia oraz przy-
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spieszył bootowanie poprzez włączenie opcji Fast Boot. Dodatkowo została wyłączona wbudo-

wana karta muzyczna – ma podłączonego Apple Cinema Display, którego głośniki są widziane 

przez system jako zewnętrzna karta muzyczna. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowa-

nie zewnętrznej, kompatybilnej z OS X, karty muzycznej. Takie podejście bardzo mi się spodo-

bało – jest to kolejny punkt, w którym korzystamy z w pełni kompatybilnych rozwiązań i tym 

samym w przyszłości będzie w tym zakresie mniej problemów.

Jak już wspominałem, do tej płyty Asusa potrzebne jest jedynie ustawienie jednego parame-

tru w Cloverze, aby system się prawidłowo zamykał. Robi się to raz na samym początku.

Kolejnym krokiem jest pobranie z internetu kextu dla karty sieciowej. Kext ten powstał po-

przez przeportowanie wersji drivera dla Linuksa i działa znakomicie. Potrzebny jest również Fa-

keSMC – kext, który symuluje apple’owe SMC. Wszystkie te kexty są open source’owe i ogólnie 

dostępne.

Po instalacji OS X i potwierdzeniu, że pracuje tak jak należy, możemy się zdecydować na jed-

ną z dwóch opcji bootowania systemu operacyjnego. Możemy nadal polegać na pendrivie do 

uruchamiania Clovera lub możemy odpowiednie pliki przegrać na partycję EFI na SSD lub HDD, 

na którym system stoi. iStig zdecydował się na tę drugą opcję, przy czym tradycyjnie już pozo-

stawia sobie pendrive’a jako backup.

Nie próbujcie sami stawiać sobie systemu na podstawie powyższych informacji – jest ich sta-

nowczo za mało i pomimo że sam znam całą procedurę trochę lepiej, niż ją tutaj opisałem, to 

nie potrafiłbym tego zrobić sam.
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Jednym z kroków po drodze, którego nie opisywałem, jest również wygenerowanie numeru 

seryjnego, na podstawie którego OS X rozpoznaje rodzaj komputera. Dla przykładu, iStig NLE-

station 2014 Special jest widziany przez system jako iMac late 2013. Powodem takiej decyzji jest 

to, że chipset Z87 oraz procesor odpowiada właśnie temu komputerowi z oferty Apple.

Stabilność
Od lat istnieje mit, że hackintoshe są niestabilne. Otóż nie jest to prawdą. Ich stabilność 

zależy od konfiguracji i dopasowania podzespołów. Dla przykładu, iStig od lat uaktualnia 

OS X bez żadnych problemów prosto z Uaktualnień systemowych, a od 10.9 z Mac App 

Store i co więcej, korzysta z wszystkich wersji beta po kolei – obecnie ma betę 10.9.3.

Zdarzają się sytuacje, w których pomimo że OS X działa bez widocznych problemów, to w rze-

czywistości tak nie jest i dla porządku należy je rozwiązać, na przykład zmiana sposobu zarzą-

dzania energią pomiędzy różnymi wersjami OS X.

Konfiguracja*
Monitor: Apple Cinema Display 27" (około 2000 PLN, używany)

Obudowa: SilverStone FT03 w kolorze tytanowym (ok. 600 PLN)

Płyta główna: ASUS Maximus VI Gene (ok. 685 PLN)

CPU: Intel Core i7 4770K 3,5 GHz „Haswell” (ok. 1215 PLN)

Pamięć: Kingston HyperX Beast 4 × 8 GB DDR3 2400 MHz (ok. 1500 PLN za 32 GB kit)

SSD: Kingston HyperX 3K 480 GB (×2) (ok. 1600 PLN)

HDD: Western Digital WD Black 3 TB (×2) (ok. 690 PLN)

GPU: ASUS Radeon R9 280X Direct CU II (×2) (ok. 1520 PLN)

Chłodzenie CPU: Corsair H80i (ok. 350 PLN)

Wentylatory: Noctua NF-S12A (×2) i Noctua NF-F12 (×2) (ok. 90 PLN)

Zasilacz: Seasonic Platinum-760 (ok. 760 PLN)

Inne: moduł Bluetooth, SuperDrive

• Ceny brutto za sztukę. Powyższe ceny są przybliżonymi cenami, bez rabatów,  
za jakie można nabyć wszystkie podzespoły.

iStig zamówienie złożył w sklepie komputerowym Proline.pl, który akurat na  
stanie miał wszystkie potrzebne przez niego części i przy okazji dostał od nich  
rabat. Zestaw w takiej konfiguracji, z monitorem, ale z jedną kartą graficzną,  
zamknął się w budżecie mniejszym niż 12 tysięcy złotych.
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Wydajność i dobór podzespołów
To zapewne część, która Was będzie naj-

bardziej interesowała. Ta konfiguracja zo-

stała specjalnie dobrana pod jak najwy-

dajniejszą pracę przy obróbce materiałów 

wideo – to właśnie stąd dwa SSD Kingsto-

na w RAID 0 oraz dwa HDD Western Digi-

tal w RAID 1. Dla normalnego użytkownika 

jest to zapewne zbędne, ale każdy procent 

urwany z czasu renderowania jest dla nie-

których na wagę złota.

Dwa Kingstony HyperX 3K o pojemności 

480 GB każdy, połączone w stripe’a (RAID 

0), znacząco zwiększają swoją wydajność. 

Blackmagic Disk Speed Test pokazał kil-

ka bardzo przyjemnych wartości – odczyt 

danych z tych dwóch SSD wynosi blisko 1 

GB na sekundę. Zapis oscyluje w rejonie 

550 MB/s. Te wartości mogły być znacz-

nie wyższe przy zastosowaniu sprzęto-

wego kontrolera RAID – programowe 

rozwiązania są niestety wolniejsze. To jed-

nocześnie pokazuje, jak ogromną różni-

cą jest wprowadzenie przez Apple pamię-

ci flash na PCIe – MacBook Air mid 2013 ma 

wyniki w rejonie 700-800 MB/s przy zapi-

sie i odczycie. Mac Pro z late 2013, który nie 

korzysta przecież z RAID-a, osiąga około 

980 MB/s przy odczycie i niecałe 900 MB/s 

przy zapisie.

Dwa dyski Western Digital o pojemności 3 TB z serii Black z kolei odpowiadają za archiwum 

i bezpieczeństwo danych. Gdyby je połączyć w RAID 0, to ich wydajność powinna znacząco 

wzrosnąć, ale w tym konkretnym projekcie iStigowi zależało na tym, aby dane znajdowa-
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ły się w dwóch niezależnych miejscach. Przy takiej konfiguracji, przy mirrorze, dyski działają 

ciut wolniej, niż gdyby go nie było, ale wyniki są więcej niż satysfakcjonujące – Blacki osią-

gają wyniki na poziomie 170 MB/s przy zapisie i odczycie. Ta seria dysków ma dwie nietypo-

we cechy – są dosyć głośne w swoim „stukaniu” oraz pracują przy dosyć wysokich tempe-

raturach, co z kolei wymusza umieszczenie ich w miejscu dobrze wentylowanym.

Geekbench 3
Nie lubię polegać na tym syntetycz-

nym benchmarku, bo wyniki trudno od-

nieść do realnej pracy – są mocno mylą-

ce w szczególności przy aplikacjach, które 

nie potrafią wykorzystać większej liczby 

rdzeni. iStig przeprowadził go przy trzech 

różnych konfiguracjach:

• podstawowej: i7 3,5 GHz i RAM na 

2400 MHz

• podkręconej: i7 4,1 GHz i RAM na 

2400 MHz

• hardcore: i7 4,4 GHz i RAM na 2133 MHz

Niestety Core i7, który siedzi w tym komputerze, przy wyższych częstotliwościach odma-

wia stabilnej współpracy. Na drugiej sztuce udało mu się podkręcić go do stabilnych 4,5 

GHz i ekstremalnych 4,6 GHz, przy których temperatury sugerowały, że może nie żyć dłu-

go i szczęśliwie. Na świecie widziałem już sztuki, które bez problemów kręciły się do 4,8 

GHz – ruletka.

Wyniki Geekbench 3 w 64-bitach
Podstawowa konfiguracja – single core: 4261

Podstawowa konfiguracja – multi core: 16616

Podkręcona konfiguracja – single core: 4456

Podkręcona konfiguracja – multi core: 17387

Hardcore konfiguracja – single core: 4647

Hardcore konfiguracja – multi core: 18282

Dla porównania kilka Maców:

Mac Pro late 2013 4-core – single core: 3585

To tylko proste przykłady, 
aby uzmysłowić różnice, ale 
przyjmijmy, że jest to pecetowy 
odpowiednik macowego EFI, 
z którego Apple korzysta od lat.
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Mac Pro late 2013 6-core – single core: 3577

Mac Pro late 2013 8-core – single core: 3568

Mac Pro late 2013 12-core – single core: 3174

iMac late 2013 i7 3,5 GHz – single core: 3903

Mac Pro late 2013 4-core – multi core: 14473

Mac Pro late 2013 6-core – multi core: 20687

Mac Pro late 2013 8-core – multi core: 25637

Mac Pro late 2013 12-core – multi core: 32776

iMac late 2013 i7 3,5 GHz – multi core: 14742

Jak pokażą testy FCPX, to niekoniecznie przelicza się na realne wzrosty wydajności, nawet 

w programach, które potrafią wykorzystać 12 rdzeni. Korzyści z takiego CPU są zgoła inne – jed-

ną jest możliwość używania go, gdy jest pod pełnym obciążeniem. Akurat renderujący FCPX 

na komputerze iStiga nie stwarzał takich problemów, ale są programy, które mogą to robić.

Wyniki LuxMark
Przeprowadzono również LuxMark 2 na domyślnych ustawieniach – ten test przede 

wszystkim bada wydajność GPU pod OpenCL. Jest to potencjalnie bardzo istotne dla ta-

kich aplikacji jak Final Cut Pro X.

Podstawowa konfiguracja z R9 280X – LuxMark – Sala, GPU only: 2402

Podkręcona konfiguracja z R9 280X – LuxMark – Sala, GPU only: 2403

Hardcore konfiguracja z R9 280X – LuxMark – Sala, GPU only: 2400

Jak widać, prędkość CPU oraz pamięci nie odgrywa tutaj żadnej roli. Ale wystarczy dołożyć 

jeszcze jedną kartę graficzną…

Podstawowa konfiguracja z 2× R9 280X – LuxMark – Sala, GPU only: 4779

Podkręcona konfiguracja z 2× R9 280X – LuxMark – Sala, GPU only: 4787

Hardcore konfiguracja z 2× R9 280X – LuxMark – Sala, GPU only: 4776

FCPXmark
Przy okazji testów Mac Pro late 2013 zrobiłem swój własny krótki test dla FCPX. Podesła-

łem go do iStiga, aby go również przeprowadził dla mnie, żebyśmy mieli porównanie do 

mojego iMac late 2009 oraz najnowszego Mac Pro 12-core late 2013. Test składa się z kil-

Jak pokażą testy FCPX, to 
niekoniecznie przelicza się na 
realne wzrosty wydajności, 
nawet w programach, które 
potrafią wykorzystać 12 rdzeni.
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kuminutowego materiału w 2,5K, który ma nałożoną korekcję kolorów oraz kilka efektów 

i przejść.

Podstawowa konfiguracja z R9 280X – FCPXmark: 5 min 08 s

Podkręcona konfiguracja z R9 280X – FCPXmark: 4 min 54 s

Hardcore konfiguracja z R9 280X – FCPXmark: 4 min 41 s

Hardcore konfiguracja z 2x R9 280X – FCPXmark: 4 min 43 s

Ciekawostką jest fakt, że FCPX nie potrafi równocześnie wykorzystać dwóch GPU, a przy-

najmniej dwóch 280X, w pełni – przeciwnie do LuxMarka. Obie się rozkręcały, ale wynik był 

o dwie sekundy gorszy. Test był przeprowadzany kilkukrotnie, więc podejrzewam, że wię-

cej go kosztowało rozłożenie prac niż zysk z tym związany. Najciekawsze jednak dla mnie 

było porównanie do nowego Mac Pro late 2013 12-core:

iMac i7 2,8 GHz (late 2009): 10 min 33 s

Mac Pro 12-core 2,7 GHz (late 2013): 4 min 06 s

Hardcore konfiguracja z 2× R9 280X: 4 min 43 s

Super hardcore konfiguracja z i7 4,6 GHz i RAM na 2133 MHz z 280X: 4 min 33 s

Testów dalszych na częstotliwości 4,6 GHz nie przeprowadzałem, bo procesor ma posłużyć 

przez dłuższy czas i nie chcieliśmy go razem z iStigiem nadmiernie przeciążać. Prawda jest 

taka, że nawet bez podkręcania jego prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca – różnica 

w cenie tych dwóch komputerów to w końcu nowy, mały samochód.

Jeszcze jeden w FCPX
Przeprowadzono jeszcze jeden test w FCPX, porównując go jedynie z moim iMac late 

2009 na innym niestandardowym benchmarku. Czas renderu iMaca wyniósł 2 minuty 

i 25 sekund. Hackintosh potrzebował o 2 minuty mniej – jedynie 25 sekund. Ten test było 

o tyle ciekawy, że miał bardzo dużo efektów nałożonych na siebie – w sumie ponad pięć-

dziesiąt. Niesamowicie można było zaobserwować na przykładzie temperatur poszcze-

gólnych podzespołów, jak dokładnie działa Final Cut Pro X – najpierw renderował same 

efekty i do tego celu wykorzystywał prawie wyłącznie GPU, rozkręcając jego wentylato-

ry na maksa. Potem renderował samo wideo i do tego celu już używał CPU – temperatu-

ra w ciągu paru sekund wzrosła z 35 stopni do 75. Górną granicą procesora jest rejon 105 

stopni Celsjusza.
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Partnerzy technologiczni

Braki
Niestety ta konfiguracja ma dwa braki. Pierwszym jest brak Thunderbolta. Asus posiada 

w ofercie płytę główną z nowym Thunderbolt 2, ale nie jest ona jeszcze dostępna w Pol-

sce oraz nie zmieściłaby się do tej obudowy ze względu na swój rozmiar ATX – wyma-

gana jest mATX. iStig czeka aż Intel wypuści obiecaną kartę z Thunderboltem 2 na PCIe 

– powinna być obsługiwana przez OS X „prosto z pudełka”.

Drugim brakiem jest Find My Mac oraz partycja Recovery. One nie są dostępne przy konfigura-

cjach z RAID-em. Gdyby zrezygnować z niego na SSD Kingstona, to wszystko poszłoby gładko.

Dobór GPU do potrzeb
Chciałbym zwrócić Wam uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Na obecną chwilę war-

to wybierać GPU na podstawie własnych potrzeb – jeśli ważniejsza jest dla nas praca 

w Adobe Photoshopie lub Premiere, które mają wsparcie dla CUDA, to zdecydowanie na-

leży przeznaczyć gotówkę na GPU od NVIDIA. W przypadku pracach przy OpenCL różni-

ca w pracy na R9 280X jest kolosalna – osiąga blisko dwukrotnie lepsze wyniki w pracach 

związanych z tym standardem.

Podobnie zresztą wygląda cała reszta podzespołów, jak dyski twarde i SSD – przy zewnętrznej 

obudowie możemy dokładnie rozplanować ich położenie i liczbę, aby mieć na przykład we-

wnętrzny Time Machine lub luźny dysk przeznaczony na robienie klonów systemowego.

Na koniec
Hackintosh to nie jest komputer dla wszystkich. To nawet nie jest nawet rozwiązanie dla 

większości. Warto się w niego pchać wyłącznie w kilku sytuacjach. Dla większości głów-

nym powodem będzie zapewne cena, ale uważam, że to błędna ścieżka. Jeśli nie macie 

iStig NLEstation 2014 Special – część II
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wystarczającej wiedzy do prawidłowego zbudowania własnego hackintosha, to możecie 

potencjalnie mieć z tego tytułu więcej problemów, niż jest to warte. Na to potrzeba cza-

su i cierpliwości.

Zalety hackintosha to przede wszystkim możliwość zamontowania (prawie) dowolnej licz-

by dysków twardych i SSD wewnątrz obudowy oraz możliwość korzystania z pełnego GPU za-

miast ich mobilnych odpowiedników. Jak widać na powyższych testach, wydajności mu nie 

brakuje, jest więc idealny do wymagających zadań. Jest jednak jedno duże „ale”, które ktoś kie-

dyś ciekawie porównał.

„Komputer klasy domowej ma przede wszystkim jak najszybciej wyświetlać obraz na ekranie, 

a potem martwić się o dokładność wyświetlanych ramek. Przy 60 Hz użytkownik tego nawet 

nie zauważy. Komputery klasy workstation mają przede wszystkim generować idealny obraz 

bez żadnych skaz, a dopiero potem robić to najszybciej jak potrafią”.
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Dwa numery temu opisywałem dla Was najnowszy model tabletu firmy Wacom 

– Intuos Pen&Touch. Jakiś czas potem musiałem go zwrócić, ale w zamian przysłano 

mi inny produkt tej firmy, tym razem większy i bardziej rozbudowany – Intuos Pro.

MACIEJ SKRZYPCZAK

Tak jak pisałem przy okazji Pen&Touch, firmy Wacom nie trzeba przedstawiać. To czołowy 

producent jeśli chodzi o sprzęt dla grafików-artystów. Jakiś czas temu Wacom postanowił 

ujednolicić nazewnictwo swoich urządzeń i linia Bamboo została przemianowana na In-

tuos, natomiast tablety, które wcześniej nazywały się Intuos, zyskały drugi człon – Pro. Jak 
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 WACOM 
INTUOS PRO

 Wacom Intuos Pro



sama jego nazwa wskazuje, produkty tej serii przeznaczone są dla profesjonalistów. Wspo-

mniane „Pro” przejawia się w kilku ważnych aspektach.

Po pierwsze, w odróżnieniu od zwykłych Intuosów wyższe modele potrafią odróżnić dwa 

razy więcej poziomów nacisku piórka, czyli aż 2048 i to zarówno jeśli chodzi o „pisak”, jak 

i „gumkę”. Do tego wykrywane jest także mniej więcej 60 poziomów przechylenia piórka. 

Dokładności odczytywania naszych ruchów sprzyja także zastosowanie sporej liniatury sa-

mego tabletu – 5080 lpi. Wracając do piórka, w zestawie znajdziemy również specjalny sto-

jaczek, który skrywa w sobie całą gamę dodatkowych rysików.

Po drugie, tablet ten został wyposażony w osiem programowalnych przycisków oraz spe-

cjalne koło wykonujące określone akcje, jak na 

przykład przybliżanie widoku grafiki czy zmia-

na grubości pędzla. Całość można skonfiguro-

wać w ustawieniach Wacoma w Preferencjach 

systemowych. Tam również ustawimy działanie 

dwóch przycisków znajdujących się w piórze.
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Intuos Pro potrafi odróżnić dwa razy 
więcej poziomów nacisku piórka.



Po trzecie, oprócz piórka możemy również wy-

korzystać tablet jako duży gładzik. Działa na nim 

wiele gestów OS X. Jednak szczerze, to trackpad 

od Apple bije na głowę w tej kwestii urządze-

nie od Wacoma. Na nim wykonywanie gestów 

wydaje się być dość toporne. Ale podczas pra-

cy z tabletem jak najbardziej się przydaje, dzięki 

czemu nie trzeba zmieniać pozycji rąk.

Po czwarte, budowa. W odróżnieniu od linii pod-

stawowej Intuos Pro przedstawia się jako dość 

masywne urządzenie. Nie ma mowy o przesu-

nięciach podczas korzystania z tabletu. Całość 

stabilnie opiera się na płaskiej powierzchni, ale 

nie sprawi również problemów podczas trzy-

mania na kolanie. Będąc przy budowie, nie spo-

sób nie wspomnieć o wyglądzie. Ten jest schlud-

ny i elegancki, bez dodatkowych wariacji (no 

prawie, ale o tym za chwilę). Ma to być po pro-

stu narzędzie pozwalające skupić się na wykony-

wanej pracy, a nie na sobie. Model, który otrzy-

małem do testów, wyróżnia się jednak w jednym 

aspekcie od zwykłych Intuos Pro. Jest to Special 

Edition. Myślicie pewnie, że posiada jakieś dodat-

kowe bajery? No cóż, tutaj muszę Was niestety 

zmartwić. Od normalnej wersji ta różni się jedy-

nie malowaniem górnej i dolnej ramki – zamiast 

czarnej jest srebrna. Aha, jest jeszcze jedna róż-

nica – cena – o 120 PLN więcej…

Po piąte wreszcie, w zestawie otrzymujemy do-

datkowo Wireless Kit, czyli moduł bezprzewo-

dowy składający się z nadajnika, odbiornika i ba-

terii. W dobie urządzeń przenośnych nie muszę 

chyba nikomu mówić, jaka to wygoda, prawda? 

Nie ma nic gorszego niż plątanina kabli…
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Oprócz piórka możemy również 
wykorzystać tablet jako duży gładzik.

 Wacom Intuos Pro
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Jak to wszystko razem „gra”? Jak nietrudno się 

domyślić, nadzwyczaj dobrze. Intuos Pro to ka-

wał solidnego sprzętu, precyzyjnego sprzętu, 

który pozwoli na komfortową pracę nawet wy-

magającym osobom. Jeśli potrzebujecie pro-

fesjonalnego narzędzia do rysowania, to zde-

cydowanie warto zainwestować w Intuosa Pro. 

Jeśli chodzi o Special Edition, to mam mocno 

mieszane uczucia. Jedyny powód do zakupu 

tej wersji, jaki mi przychodzi do głowy, to do-

pasowanie do reszty wyglądu pomieszczenia, 

w którym będzie się znajdował.

Wacom Intuos Pro                 

Plusy: - precyzyjny – 2048 poziomów nacisku, ok. 60  
     poziomów przechyłu piórka oraz   
    liniatura rzędu 5080 lpi    
  - 8 programowalnych przycisków, które łatwo  
   dostosować do własnych potrzeb   
 - solidna budowa sprzyjająca stabilności  
 - schludny wygląd     
   dołączony zestaw bezprzewodowy,  
 - funkcja gładzika.

Minusy: - ze względu na swoje gabaryty tablet jest  
   mało mobilny,     
 - wersja Special Edition różni się tylko   
   pomalowanymi ramkami i jest droższa o 120 PLN 
 - gesty działają dość topornie.

Cena: 1471 PLN

Producent: Wacom

Design: 5,5

Jakość wykonania: 6

Oprogramowanie: 5,5

Wydajność: 6

 Wacom Intuos Pro

@mcskrzypczak 

http://wacom.pl/creative/intuos-pro-se.htm
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


   /   SPRZĘT   /   108Griffin Elevator

Prawidłowe ustawienie komputera ma spory wpływ na ergonomię pracy. Jest 

to ważne zarówno jeśli chodzi o komputery stacjonarne, jak i laptopy. O ile w 

przypadku tych pierwszych monitory są na tyle duże, że nie sprawia to problemu, 

to w przypadku laptopów, bez użycia dodatkowych akcesoriów często patrzymy na 

ekrany dużo poniżej poziomu prawidłowego dla wygodnej pracy. Z myślą o takich 

sytuacjach firma Griffin wypuściła specjalną podstawkę – Griffin Elevator.

MACIEJ SKRZYPCZAK

GRIFFIN ELEVATOR
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Składa się ona z trzech głównych elementów 

– dwóch wsporników oraz łączącej je podstawy. 

Wsporniki wykonane zostały z aluminium wy-

kończonego tak samo jak komputery Apple. Na 

spodzie znajdują się gumowe podkładki, któ-

re zapobiegają ślizganiu się podstawki. Również 

góra wyłożona jest tą samą gumą, dzięki cze-

mu nie zleci nam komputer. Do końców wspor-

ników przyczepić można specjalne plastikowe 

ograniczniki z wypustkami, które dodatkowo za-

pewniają bezpieczeństwo. Podstawa łącząca 

wsporniki również wykonana jest z przezroczy-

stego, dość grubego plastiku. Po złożeniu cało-

ści sprawia to dość solidne wrażenie. A jak jest 

w rzeczywistości?

Co prawda nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. 

Podstawka przeznaczona jest dla wszystkich lap-

topów od 11" wzwyż. Ja testowałem ją na swoim 

13-calowym MacBooku Pro. I rzeczywiście, gumy 

spełniają swoje zadanie. Komputer się nie ześli-

zguje, a wysokość, na jakiej znajduje się ekran, 

wydaje się być dużo wygodniejsza. Oczywiście 

ze względu na wysokość, na jakiej znajduje się 

laptop, niezbyt komfortowo można korzystać 

z wbudowanej klawiatury i gładzika, dlatego na-

leży się zaopatrzyć w wymagane akcesoria, czyli 

klawiaturę oraz mysz lub Magic Trackpad.

Tak jak napisałem, produkt ten nie jest dosko-

nały. Na przykład nie można wyregulować wy-

sokości, na jakiej ma się znajdować kompu-

ter. Akurat w moim przypadku tak się złożyło, 

że trafiłem z pozycją niemal doskonale. Kolej-

ną rzeczą jest stabilność. Nie, nie jest z nią źle. 

Przynajmniej, gdy nie ruszamy komputera. Ale 

Co prawda nie jest źle, ale 
mogłoby być lepiej. Podstawka 
przeznaczona jest dla wszystkich 
laptopów od 11" wzwyż.

Griffin Elevator



gdy na przykład zamiast pisać na zewnętrznej 

klawiaturze bądź sterować myszką, posłużymy 

się zintegrowanymi z laptopem odpowiednika-

mi (np. stojąc przy komputerze), to zauważymy, 

że całość się nieznacznie chybocze. Również 

z racji jego budowy, Griffin Elevator nie posta-

wimy sobie na kolanach, ale to już takie czepia-

nie się na siłę.

Ogólnie podstawka od Griffin sprawdzi się bar-

dzo dobrze, jeśli szukacie akcesorium, które po-

mogłoby Wam utrzymać prawidłową postawę 

przy komputerze. Dodatkowo, dzięki zastoso-

waniu aluminium, bardzo ładnie komponuje 

się nowszymi MacBookami. Całość zamyka się 

w dość przystępnej cenie 159 zł.
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Griffin Elevator         

Design: 5

Jakość wykonania: 5,5

Oprogramowanie: nie dotyczy

Wydajność: 3

Producent: Griffin

Dystrybutor: FORCETOP

Cena: 159 PLN

@mcskrzypczak 

http://griffintechnology.com
http://www.b2btrade.eu/pkintro/ItemsCatalog.aspx?gid=413
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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iPad jest idealnym urządzeniem do tego, aby skoncentrować się i pracować skupionym nad za-

daniem. Dla mnie taka praca to zwykle pisanie artykułów. Bardzo lubię pisać na iPadzie, bo uwa-

żam, że ze wszystkich znanych mi tabletów dostępnych na rynku ma on najlepszą klawiaturę 

systemową. Jednak pisanie na niej dłuższych tekstów jest, według mnie, nie do końca wygodne. 

Dlatego mimo wszystko, wbrew narzuconym przez 

producenta „zwyczajom”, wolę pisać na zewnętrz-

nej klawiaturze. Ci z Was, którzy śledzą mnie, wie-

dzą, że od bardzo dawna szukam i testuję iPada 

z różnymi klawiaturami. Tym razem w moje ręce 

wpadła klawiatura ZAGG Folio dla iPada Air, łączą-

ca się z nim przez Bluetooth.

Poszukiwanie idealnej klawiaturaatury jest moim 

zdaniem trochę jak szukanie Yeti – ktoś kiedyś po-

wiedział, że widział, ale jak przychodzi co do cze-

go, to okazuje się, że po pierwsze nie widział, tylko 

słyszał, a po drugiee to on nie istnieje. Tak właśnie 

jest z klawiaturami. Im więcej ich testuję, tym je-

Poszukiwanie idealnej klawiatury 
jest moim zdaniem trochę jak 
szukanie Yeti – ktoś kiedyś 
powiedział, że widział, ale jak 
przychodzi co do czego, to 
okazuje się, że po pierwsze nie 
widział, tylko słyszał, a po drugie 
to on nie istnieje.

ZAGGFolio - iPad Air laptopem
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stem coraz bardziej przekonany, że nie ma klawiatu-

ry idealnej.

Na rynku wybór jest spory, choć klawiatur dla iPada 

Air jest zdecydowanie mniej. Producentów, głównie 

mniej znanych, jest dużo, jednak według mnie liczą 

się tylko trzy firmy – Logitech, Belkin i ZAGG. Pro-

dukt właśnie tej ostatniej trafił do nas do redakcji. 

Jest to czarna wersja flagowego modelu ZAGG Folio 

dla iPada. Dostępny jest on też w kolorze białym.

Klawiatura przychodzi do nas w pełni naładowana 

– przynajmniej tak podpowiadał wskaźnik. W zesta-

wie mamy tylko kabel USB. Ale to wystarczy. Żad-

nych zbędnych dodatków.

Pierwsze wrażenie, jakie się nasuwa – plastik. Ale 

nie należy się uprzedzać. Plastik jest twardy, wyso-

kiej jakości, nie sprawia wrażenia tandetności. Ele-

menty są bardzo dobrze spasowane. Od zewnętrz-

nej strony klawiatura ma okleinę imitującą skórę. 

Ale nie spodziewajcie się tego, co znacie z najnow-

szych Samsungów – tutaj wrażenie jest zdecydowa-

nie lepsze, miłe w dotyku. Faktura nie ma powtarza-

jącego się wzoru.

ZAGG Folio zamienia naszego iPada w… laptopa. 

Powiecie, że wiele z klawiatur stara się to robić, ale 

nie tak jak ZAGG. Inne stosują dziwne konstrukcje 

wymuszające stosowanie elastycznych elementów 

lub mocowanie iPada w dziwnym miejscu. W ZAGG 

Folio umieszczamy iPada w obudowie/pleckach, 

które są połączone na stałe zawiasem z klawiaturą, 

która stanowi zamknięcie i zabezpieczenie ekranu. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy prawdziwego, 

~10-calowego laptopa. Jest to najwygodniejsze roz-

ZAGGFolio - iPad Air laptopem
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wiązanie z tych, które ostanio testowałem. Możemy praktycznie dowolnie ustawiać kąt nachyle-

nia „ekranu” w zakresie 0-135 stopni – jest to też bardzo wygodne np. przy oglądaniu filmów czy 

prezentowaniu zdjęć znajomym. Takie rozwiązanie jest też absolutnie najwygodniejsze jeśli pra-

cujemy w drodze, na kolanach, w łóżku… wszędzie tam, gdzie nie mamy stabilnego podłoża, na 

którym mamy postawić klawiaturę – tutaj ZAGG wygrywa.

Niestety system mocowania iPada w obudowie trochę mnie stresuje. Plecki nie mają żadnej „wy-

ściółki”, a od góry, czyli na prawej krawędzi iPada (mówię o krawędzi prawej, gdy mamy iPa-

da w pozycji pionowej) jest zaczep, tzn. wystający kawałek obudowy, który przytrzymuje iPada 

na miejscu – obawiam się, że mogą to być miejsca, w których iPad będzie się rysować. Na plus 

– w obudowę wchodzi iPad Air z naklejoną na plecy folią iCarbons. Na minus – „obrobienie” złą-

czy i przełączników. Wygląda to jakby ktoś zapomniał i w ostatnim momencie je dorobił – wycię-

cie na USB wygląda fatalnie, wycięcie na Lightning jest za małe na nieapple’owe kable, no i brak 

wycięcia na głośniki, które całe szczęście nie zniekształca dźwięku.

Zamykając klawiaturę, wyłączamy jednocześnie iPada – działa to na zasadzie Smart Covera. 

Ekran usypia się. Zamykając, możemy być spokojni o ekran, bo na krawędziach klawiatury pro-

ducent umieścił gumowe dystanse – dobre rozwiązanie. 

ZAGG deklaruje, że klawiatura będzie działać na jednym naładowaniu przez ok. trzy miesiące 

– przy założeniu do 2 godz. pracy dziennie. Wbudowana bateria ma 950 mAh.

ZAGGFolio - iPad Air laptopem
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Skupmy się teraz na samej klawiaturze. Przyciski są o milimetr węższe niż w Logitech Ultrathin 

(13 mm vs 14 mm), ale jednocześnie mają większe odstępy między sobą, dzięki czemu odnoszę 

wrażenie, że wygodniej się na nich pisze – robię zdecydowanie mniej literówek. Klawiatura jest 

też cichsza niż Logitech i ma inny skok. Ogólnie „feeling” z pisania jest bardzo dobry. 

Górny rząd klawiszy – ten, w którym w „stacjonarnych” klawiaturach znajdują się wszystkie F-y 

– zajmują przyciski odpowiadające za głośność, kopiowanie, odtwarzanie multimediów oraz 

przeniesiony na klawiaturę przycisk Home. ZAGG Folio wprowadza też dwa nieznane klawisze 

u konkurencji – klawisz-wskaźnik poziomu naładowania (wreszcie ktoś mnie wysłuchał) oraz dru-

gi odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie podświetlenia. Niestety zniknął klawisz odpowiada-

jący za włączenie Spotlight, nad czym ubolewam, bo był jednym z tych, których używałem naj-

częściej – zakładam niestety, że jest to kwestia iOS 7…

Podświetlenie ma trzy poziomy natężenia oraz siedem kolorów – białe, czerwone, żółte, zielone, 

niebieskie, fioletowe oraz cyjanowe. Znamy je z poprzednich modeli ZAGG. Mnie osobiście naj-

bardziej podoba się czerwone, ale to kwestia przy-

zwyczajenia – najważniejsze, że mamy wybór. Aby 

oszczędzić baterię, podświetlenie klawiatury wyłą-

cza się po ok. 1 minucie od ostatniego przyciśnięcia 

klawisza.

Nie wiem, z czego wynika problem, z jakim spoty-

kam się przy klawiaturach zewnętrzych na Blueto-

oth, który niestety występuje czasami też w ZAGG 

Folio – chodzi o powtarzanie, czyli dublowanie po-

jedynczych liter, które akurat piszemy. Zdarza się to 

całe szczęście sporadycznie i zazwyczaj, gdy zro-

ZAGGFolio - iPad Air laptopem

Od zewnętrznej strony klawiatura 
ma okleinę imitującą skórę. Ale nie 
spodziewajcie się tego, co znacie 
z najnowszych Samsungów – 
tutaj wrażenie jest zdecydowanie 
lepsze, miłe w dotyku.
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ZAGG Folio dla iPad Air       

Plusy:  - podświetlenie   
 - „feeling”    
 - możliwość praktycznie   
   dowolnego ustawienia ekranu 
 - klawisz-wskaźnik naładowania

Minusy:  - mocowanie iPada   
          - „obrobienie” złączy   
    i przełączników

Ocena iMagazine: 4/6

Strona produktu: http://www.zagg.com/
ipad-air-folio/8665 

Cena: 449 zł ZGSklep.pl

bimy przerwę w pisaniu, gdy się nad czymś zastanawiamy. Jakby połączenie między klawiaturą 

i iPadem zawieszało się. Podejrzewam, że może to mieć związek z jakimś błędem w samym Blu-

etooth. Poza tym więcej grzechów nie pamiętam.

Wiele osób pyta mnie, co wybrać – iPada z klawiaturą, czy Macbooka Air 11". To jest trudne py-

tanie. Są to zupełnie dwa różne urządzenia, do zupełnie innych zastosowań. Porównując wagę, 

iPad Air z ZAGG Folio jest o kilkanaście gramów lżejszy od Macbooka i… w moim przypadku 

ma wbudowane LTE. Ale to tyle, jeśli chodzi o kwestie mobilności – decyzję, co wybrać, musi-

cie podjąć sami. Mnie osobiście jednak trochę przeszkadza sposób montażu iPada w „pleckach” 

– wolałbym coś bardziej minimalistycznego.

ZAGG Folio można kupić w Polsce za 449 zł w ZGSklep.pl.

Podsumowując, podtrzymuję to, co napisałem na początku – nie ma klawiatury idealnej. ZAGG Fo-

lio jest świetna, ale nie pozbawiona wad. Niezaprzeczalnym jej atutem jest podświetlana klawia-

tura z bardzo miłym wrażeniem, „feelingiem” z używania. Jeśli chodzi o komfort pisania, to jest 

w zdecydowanej czołówce, jeśli nie na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o wykonanie, już gorzej. 

Czekam na jej brata – ZAGGKeys Cover, który był zaprezentowany kilka miesięcy temu, ale nadal 

nie został wprowadzony do sprzedaży, a ostatnio w ogóle zniknął ze strony ZAGG. Mam nadzieję, 

że mimo wszystko pojawi się w ofercie. Myślę, że Cover będzie najbliższy mojemu ideałowi.

ZAGGFolio - iPad Air laptopem

@dominiklada

http://www.zgsklep.pl/product-pol-36-Podswietlana-klawiatura-bluetooth-z-obudowa-dla-iPad-Air-ZAGGkeys-Folio-Black.html
http://www.zgsklep.pl/product-pol-36-Podswietlana-klawiatura-bluetooth-z-obudowa-dla-iPad-Air-ZAGGkeys-Folio-Black.html
http://www.twitter.com/dominiklada
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PEBBLE STEEL 
ZEGAREK PRAWDZIWY
Chociaż nie jestem ministrem Nowakiem, to bardzo lubię zegarki i wyobrażam 

sobie,że można wydać na ten cel więcej niż na samochód. Co więcej, powiem Wam, 

że osoby z zegarkowego światka naprawdę wymieniają się czasem zegarkami, bo 

ktoś chce ponosić „Paneraja” a ktoś „Portugalczyka”. Nie wiem, czy wspomniany 

minister był skorumpowany czy nie, ale wiem, że w tym względzie nie kłamał.

NORBERT CAŁA
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Jako że oprócz fascynacji dobrymi mechanicznymi zegarkami jestem też gadżeciarzem, to od 

dawna oczekuję na zegarek, który połączy te obie cechy i będzie dobrze wyglądał oraz dużo ofe-

rował. Niestety, mimo że teraz już każdy producent AGD ma w swojej ofercie podobny sprzęt, to 

zazwyczaj nie spełnia on żadnego z tych założeń. Jedynym, który spełniał je w połowie, był i jest 

Pebble, zegarek z własnym sklepem z aplikacjami, czyli Pebble AppStore. Mimo, że sklep wystar-

tował całkiem niedawno, to aplikacji już jest całe mnóstwo. Foursquare, dzięki któremu możemy 

zrobić „check-in” z poziomu zegarka, aplikacja do przeglądania naszego kalendarza, notatek Ever-

note, sterowania żarówkami Philips HUE, uruchamiania kamery GoPro, pokazująca mapę wraz 

z naszą lokalizacją, inteligentny budzik i jeszcze całe mnóstwo innych. Oprócz aplikacji mamy też 

Watchfaces, czyli różne cyferblaty do naszego zegarka. Nie dość, że mogą być one ładne i cieka-

we, to teraz mogą też pobierać dane o zegarku oraz dane z internetu. Dlatego możemy mieć na 

zegarku informacje o pogodzie, fazach księżyca, naszym położeniu, liczbie zrobionych kroków 

lub stanie baterii. Pebble jest więc prawdziwym „spryt-

nym” zegarkiem, któremu inne konstrukcje nie dorasta-

ją do pięt. Jedyne, na co mogę teraz narzekać, to liczba 

wolnych slotów, czyli miejsc na cyferblaty i aplikacje. Jest 

ich tylko 8 i już mam wszystkie zajęte, a potrzebowałbym 

jeszcze kilka, aż się boję, co będzie, jak pojawią się nowe 

fajne aplikacje. Na razie wszystkie aplikacje i cyferblaty są 

bezpłatne, ale niestety to się pewnie zmieni.

To jednak była tylko połowa zadania. Pebble dużo ofero-

wał, ale z jego pierwszą wersją miałem problem, bo sam 

wygląd jest mocno sportowy i zakładałem go stosunko-

Niestety mimo że teraz już 
każdy producent AGD ma 
w swojej ofercie podobny 
sprzęt, to zazwyczaj nie 
spełnia on żadnego z tych 
założeń.

Pebble Steel – Zegarek prawdziwy
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wo rzadko – rower, weekend itp. Do koszuli 

pasował średnio.

Na szczęście, po prawie dwóch miesiącach 

oczekiwania, przyjechał do mnie Pebble Ste-

el i jest on zdecydowanie inny, choć taki sam. 

Taki sam wyświetlacz, taka sama pamięć itp., 

jednak wyższa o 100 dolarów cena, za którą mamy obiecaną zdecydowanie lepszą jakość, po-

równywalną z „prawdziwymi zegarkami”.

Zegarek dostajemy w pudełku przywodzącym na myśl dość drogie zegarki. W środku mamy po-

duszeczkę na zegarek, sam zegarek ze skórzanym paskiem oraz bransoletę, którą możemy sa-

modzielnie zamienić z paskiem. Kopertę zegarka oraz przyciski wykonano ze stali, która w te-

stowanym wydaniu jest matowo czarna, są też wersje w stalowym kolorze. Koperta bardzo mi 

przypomina kształtem kopertę TAG-a Monaco w jego mniejszej wersji. Czyli jest to lekko beczuł-

kowaty prostokąt, z prostymi bocznymi ściankami. Jak na standardy zegarkowe, koperta nie jest 

przesadnie duża, dzięki czemu możemy ją uznać za unisex, a to powiększa grupę odbiorców. 

Jest wykonana bardzo solidnie, ciężka i wygląda na odporną na zarysowania, czyli tak jak powin-

no być w porządnym zegarku. Nawet po bardzo bliskim przyjrzeniu brak jakichkolwiek uszczerb-

ków czy też niedoskonałości wykonania. Cyferblat wykonany jest z Gorilla® Glass, nie jest to 

wprawdzie szafirowe szkło, ale wygląda na to, że nie powinien się rysować. Zegarkowi zapew-

niono wodoodporność 5 atmosfer, czyli możemy z nim pływać, ale powinniśmy się powstrzy-

mać od nurkowania. Do koperty nie mogę się przyczepić, jest wykonana jak w zegarku za kilka 

tysięcy złotych. Brawo. Choć stop – jest minus, czyli duży napis Pebble pod wyświetlaczem. Wy-

gląda to trochę tanio i naprawdę można by było się bez tego obejść.

Jak wspomniałem, Pebble Steel dostajemy 

w standardzie ze skórzanym paskiem oraz sta-

lową bransoletą. Skórzany pasek jest dobrej ja-

kości, pewnie ustępuje markowym paskom od 

drogich zegarków, ale jak na cenę Pebble jest 

naprawdę dobrze. Na ujawnienie ewentualnych 

wad trzeba będzie poczekać jakiś czas. Skórza-

ne paski, nawet renomowanych firm lubią tra-

cić na wyglądzie przy intensywnym użytkowa-

niu. Pasek ma klasyczne zapięcie i to niestety 

Pebble jest więc prawdziwym 
„sprytnym” zegarkiem, któremu 
inne konstrukcje nie dorastają 
do pięt.

Nie mam wątpliwości, że 
współpracowali przy tym z ludźmi 
tworzącymi „prawdziwe” zegarki.

Pebble Steel – Zegarek prawdziwy
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wada, bo taki pasek szybciej się niszczy. Gdyby miał zapięcie bransoletowe, byłbym o niego 

spokojniejszy.

Jeśli nie lubimy skórzanych pasków, to możemy sobie sami zainstalować dołączoną bransoletę. 

Jej konstrukcja jest dość ciekawa i pozwala na samodzielne skracanie. Muszę przyznać, że jesz-

cze nie spotkałem takiej konstrukcji. Za to duży plus. Niestety to koniec plusów. Bransoleta jest 

bardzo lekka i sprawia wrażenie dość taniej. Ja jej nie założę. Na szczęście uszy koperty Pebble 

pozwalają na znalezienie pasującej bransolety od innego zegarka, np. powinny pasować niektó-

re modele od Omegi.

Pebble wybrało dobrą drogę i wykonało dobrą pracę, tworząc smartzegarek, którego nie trze-

ba się wstydzić, zakładając go nawet do garnituru. Nie mam wątpliwości, że współpracowali przy 

tym z ludźmi tworzącymi „prawdziwe” zegarki. Pewnie szybko nie znajdziemy Pebble w pirami-

dzie prestiżu marek zegarkowych, choć wersja Steel jest wykonana lepiej niż niejeden z zegar-

ków wyprodukowanych przez marki się tam znajdujące.

Ocena iMagazine: 5/6

Pebble Steel – Zegarek prawdziwy

@norbertcala 

http://www.twitter.com/norbertcala


Najprostsze rozwiązania są często najlepsze. Kensington zdaje się to rozumieć – najnowsze 

akcesoria firmy, przeznaczone dla iPada Air, są mało skomplikowane. Nie przeszkadza im to 

jednak dobrze wywiązywać się ze swoich funkcji.

PAWEŁ HAĆ

AKCESORIA KENSINGTON 
DLA IPADA AIR
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Cornercase
Cornercase to bardzo prosta osłona na tył iPa-

da. Wykonano ją z elastycznego, grubego plasti-

ku, który doskonale przylega do obudowy urzą-

dzenia. Ma błyszczącą powierzchnię, co może 

i wygląda efektownie, jednak nie trwa to długo 

– tył błyskawicznie pokrywa się drobnymi ryska-

mi. Mimo tego całość jest bardzo trwała, nawet 

po mocnym wygięciu osłony nie powstało trwa-

łe odkształcenie. Etui nie powinno więc zniszczyć 

się pomimo częstego zakładania i zdejmowania 

go z tabletu. Producent nie zapomniał o wycię-

ciach na przyciski, kamerę, głośniki i złącza. Z tyłu 

i na górnej krawędzi znajdują się też otwory na 

mikrofony tabletu. Lewa krawędź pozostaje od-

słonięta, by do iPada dało się przyczepić okładkę 

Smart Cover.

Powierzchnia osłony bardzo dobrze trzyma się 

wszelkich blatów, więc urządzenie nie powin-

no się z nich tak łatwo ześlizgiwać. Całkiem do-

brze leży też w dłoni, choć zwiększa wagę urzą-

dzenia, a grube krawędzie mogą po pewnym 

czasie przeszkadzać, odciskając się na dłoni. Po-

zwalają one jednak zachować dystans pomiędzy 

ekranem a blatem, jeżeli położymy tablet ekra-

nem w dół. Pogrubione krawędzie mają jednak 

zasadniczą wadę – uniemożliwiają stosowanie 

okładek odbiegających wymiarami od Smart Co-

ver. Moja klawiatura Logitech Ultrathin nie przy-

legała już do tabletu, w związku z czym wbu-

dowane magnesy na zmianę odblokowywały 

i blokowały ekran.

Akcesoria Kensington dla iPada Air

Pogrubione krawędzie mają 
jednak zasadniczą wadę 
– uniemożliwiają stosowanie 
okładek odbiegających 
wymiarami od Smart Cover.



Comercio Soft Folio
Gdy kilka lat temu w sprzedaży pojawił się iPad, dużą popularnością cieszyły się etui bazujące 

na tym, które stworzyło Apple. Tablet wsuwany był do niego „na stałe”, a okładka, która chro-

niła ekran, wyginała się, tworząc podstawkę. Comercio Soft Folio wykorzystuje dokładnie te 

same rozwiązania, rozwija jednak tę koncepcję o kilka dodatków. Etui wykonano z tworzywa 

sztucznego, mającego szorstką powierzchnię. Wnętrze wyściełane jest miękkim materiałem, 

który zapobiega powstawaniu rys. Tablet wsuwany jest do środka od wewnątrz etui, więc na 

pewno z niego nie wypadnie. Ten sposób nie jest szczególnie wygodny, jeśli iPad ma być czę-

sto wyjmowany. Ramka wokół jest szeroka, nie zasłania co prawda ekranu, ale utrudnia dostęp 

do bocznych przycisków urządzenia. Etui zamykane jest na dwa magnesy – nie są one jednak 

kompatybilne z tymi, które służą w iPadzie do wygaszania ekranu. Trzymają za to naprawdę 

mocno, dużo lepiej niż we wszelkich okładkach, których dotąd miałem okazję używać.

Wewnętrzna strona okładki posiada trzy przegródki na dokumenty, jedna z nich jest przezro-

czysta. To świetne rozwiązanie dla osoby, która używa tabletu służbowo i potrzebuje iden-

tyfikatora, który jest zawsze widoczny. Dodatkowo okładka ma miejsce na dokumenty – do-

kładniej zaś na kilka niewielkich kartek. W zupełności wystarczy go na niewielkie notatki. Na 

krawędzi umieszczono uchwyt na rysik, nie jest to jednak najlepsze miejsce. Gdy zamyka-

łem etui z włożonym tam stylusem, miałem obawy, że złoży się on do wewnątrz, zahaczając 

o ekran. Etui może pełnić funkcję podstawki – po złożeniu okładki da się je ustawić w pionie 
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oraz w pozycji do pisania. Kąt nachylenia względem blatu jest optymalny, zapewnia wygod-

ną obsługę klawiatury. Ponadto tablet jest stabilny – nie przesuwa się, a okładka nie składa się 

samoistnie.

Comercio Hard Folio
Lżejsza wersja okładki Comercio, czyli model Hard, kojarzy się natychmiast ze Smart Case. 

Wykonano ją z plastiku oraz syntetycznego materiału imitującego skórę. Wnętrze jest mięk-

kie – nie tylko nie porysuje tabletu, ale i usunie z niego większe smugi – okładka przylega bo-

wiem ściśle do powierzchni ekranu. Z tyłu znalazło się miejsce na dokument, przesłonięte 

przezroczystą folią. Comercio w tej wersji robi zdecydowanie najlepsze wrażenie, jest świetne 

w dotyku, na dodatek waży niewiele.

iPad wciskany jest do sztywnej, tylnej osłony, która następnie zamykana jest składaną okładką. 

Występują tu jednak pewne różnice względem etui Apple – ponownie zabrakło magnesów 

blokujących ekran, ale z drugiej strony okładka oferuje znacznie więcej możliwości pochylenia 

ekranu. Niemożność wygaszenia ekranu po zamknięciu etui jest dość problematyczna, szcze-

gólnie jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do takiego zachowania urządzenia. Hold (a także pozo-

stałe przyciski, przełączniki i porty) jest łatwo dostępny, więc wada ta nie jest tak mocno od-

czuwalna. Na pochwałę zasługuje mechanizm rozkładania etui, pozwalający na pochylenie 

Akcesoria Kensington dla iPada Air
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ekranu w szerokim zakresie kątów. Na wewnętrz-

nej stronie okładki znalazły się paski gumy, dzięki 

którym łatwo dostosować pochylenie tabletu.

Podsumowanie
Trudno mi określić akcesoria od Kensington 

mianem nowatorskich. Wszystkie wykorzystu-

ją bowiem sprawdzone rozwiązania, powielając 

zarówno ich zalety, jak i wady. Jednocześnie cha-

rakteryzują się naprawdę dobrą jakością wykona-

nia, a także drobnymi usprawnieniami w postaci 

miejsc na dokumenty. Gdybym miał wybrać naj-

lepsze z nich, zdecydowanie byłby to model Co-

mercio Hard Folio – wygląda świetnie, jest lekki, 

łatwo wyjąć z niego iPada, a na dodatek oferuje 

największe możliwości ustawienia tabletu.

Comercio Soft Folio       
Design: 4/6

Jakość wykonania: 4,5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4,5/6

Cornercase          
Design: 3,5/6

Jakość wykonania: 4/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4/6

Comercio Hard Folio      
Design: 5,5/6

Jakość wykonania: 5,5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6

Akcesoria Kensington dla iPada Air

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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MUJJO IPHONE 5S 
WALLET CASE

DOMINIK  ŁADA

iPhone w portfelu czy portfel w iPhonie? Od-

wieczne pytanie osób, które starają się zmini-

malizować liczbę przedmiotów, które noszą ze 

sobą. Czy takie rozwiązanie jest dobre? Odpo-

wiedzi zapewne jest wiele, zapewne też sprzecz-

nych. Bo po co łączyć funkcje różnych przedmio-

tów. Bo to niebezpieczne – gdy zgubisz telefon, 

gubisz też portfel… Ale to jest i tak zawsze nasza 

niezależna decyzja. Chcemy albo nie chcemy iść 

na kompromis.

Mujjo iPhone 5s Wallet Case jest tym kompro-

misem dla wszystkich tych z Was, którzy szu-

kają „wszystkiego w jednym”. Jak sama nazwa 

wskazuje, mamy obudowę z portfelem. Obu-

dowa to są plecki, a portfel – no cóż, portfel nie 

jest z prawdziwego zdarzenia, ale zmieszczą się 

w nim 2 karty, może nawet 3.

Mujjo znamy z produktów, które są absolutnie 

najwyższej klasy. Niedawno w iMagazine testo-

waliśmy ich przepiękne i przegenialne rękawicz-

ki do ekranów dotykowych. Opisywaliśmy wcze-

Poszukiwań portfela ciąg dalszy – może Mujjo Was zadowoli? Jako jedni z pierwszych na 

świecie testujemy Mujjo iPhone 5s Wallet Case.
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śniej też pokrowce dla iPadów mini. Tym razem 

Mujjo przysłało do nas prosto z Holandii swoje 

najnowsze dzieło.

iPhone 5s Wallet Case jest skórzaną obudową 

z kieszonką na karty. W pierwszym odczuciu 

Mujjo bezpośrednio odpowiada na iPhone Case 

od Apple. Jednak jest to, przynajmniej jeśli cho-

dzi o zastosowaną skórę, zupełnie inna liga. Skó-

ra w Mujjo ma zdecydowanie bardziej „skórza-

ny” charakter, zarówno w fakturze, jak i wrażeniu 

z dotyku. Od wewnętrznej strony obudowa wy-

ścielona jest również skórą. Jedyny minus, jaki 

mnie razi i nie pasuje do Mujjo, to krzywo wycię-

ty otwór na obiektyw aparatu i flash.

Wisienkami na torcie są dwie rzeczy, które Mujjo 

zaczęło dołączać do nowych produktów – karta-

Mujjo iPhone 5s Wallet Case



   /   SPRZĘT   /   128

-certyfikat autentyczności z numerem seryjnym 

oraz bardzo gustowna płócienna tobra, w której 

znajduje się opakowanie.

Szukasz obudowy, która będzie zdecydowanie 

premium? Szukasz minimalistycznego portfela? 

Zastanow się nad Mujjo iPhone 5s Wallet Case, 

ale przygotuj się na wydatek 45 euro. Jeśli jesteś 

na to gotowy, to szczerze polecam.

Mujjo iPhone 5s Wallet Case

Mujjo iPhone 5s Wallet Case      
Cena: 44,95 EUR

Ocena: 5,5/6 (za krzywe wycięcie)

http://www.mujjo.com/the-sleeves-collection/
leather-iphone-5s-wallet-case-tan

@dominiklada

http://www.mujjo.com/leather-iphone-5s-wallet-case-tan
http://www.mujjo.com/leather-iphone-5s-wallet-case-tan
http://www.twitter.com/dominiklada
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HUD, czyli head-up display, to interfejs, który pokazuje się w polu widzenia kierowcy. W od-

różnieniu od tradycyjnych zegarów, nie wymaga odrywania wzroku od drogi, a tym samym 

zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia. Rozwiązania tego typu stosowane są już przez niektó-

re firmy, jednak w wielu samochodach usprawnienie to nie jest oferowane. Urządzenie Garmi-

na jest nie tylko uniwersalne – wymaga jedynie podłączenia do gniazda zapalniczki i na doda-

tek kosztuje stosunkowo niewiele.

Nawigacja samochodowa powinna nie tylko prowadzić do celu, ale też nie utrudniać 

jazdy. Ważne więc, by dostarczała jedynie niezbędne informacje, nie rozpraszając 

jednocześnie kierowcy. Garmin HUD+ spełnia te założenia, oferując możliwość 

wyświetlenia wskazówek bezpośrednio na szybie samochodu.

PAWEŁ HAĆ

GARMIN HUD+
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HUD+ to niewielkie urządzenie, które montujemy na desce rozdzielczej. Podstawa pozwala wy-

ginać się odrobinę, dzięki czemu można ją dostosować do kształtu kokpitu. Można ją do nie-

go przykleić (spód pokryty został grubą warstwą przylepnej gumy) lub przykręcić śrubami, jeśli 

z jakiegoś powodu nie będzie się trzymać deski. W moim samochodzie klej niestety nie trzy-

mał zbyt dobrze, a nie chciałem dziurawić plastików – zabrakło mi możliwości przymocowania 

urządzenia do szyby za pomocą przyssawki (poprowadzonej przy samej powierzchni deski roz-

dzielczej do miejsca, w którym styka się z szybą). Sam projektor to jednak za mało – aby móc 

odczytać informacje na szybie, należy przykleić do niej folię. To niestety konieczność, bez niej 

wyświetlany obraz jest rozciągnięty i mało czytelny. Sama naklejka jest na szczęście dość przej-

rzysta, nie ogranicza w dużym stopniu widoczności. Ponadto łatwo ją przykleić, a zdjęta z szy-

by nie pozostawia na niej żadnych śladów. Ewentualnie można skorzystać też z przezroczyste-

go ekranu, przyczepianego do obudowy urządzenia pod kątem około 45 stopni. To znacznie 

lepsze rozwiązanie, jeżeli korzystamy z HUD-a w kilku pojazdach.

Po podłączeniu do zasilania należy sparować urządzenie z telefonem. Połączenie nawiązywa-

ne jest za pośrednictwem Bluetooth. HUD+ działa jedynie z kilkoma aplikacjami od Garmina, 

wliczając w to StreetPilot, Navigon oraz bezpłatny program dedykowany urządzeniu (jest kom-

patybilna tylko z wersją HUD+ urządzenia, nie działa z modelem HUD „bez plusa”). Do testu 

wybrałem tę ostatnią aplikację – oferuje ona podstawowe funkcje, obejmujące nawigację gło-

sową, wyszukiwanie ulic i POI (zintegrowane z Foursquare i kontaktami iCloud) oraz infor-

mowanie o utrudnieniach na drodze. Jest też opcja zaplanowania trasy oraz dodawania ulu-

bionych miejsc. Interfejs nie wygląda może atrakcyjnie, ale jest czytelny i prosty w obsłudze. 

Program wymaga pobrania map do pamięci smartfona, dzięki czemu działa offline. Są one do-

kładne, a wyszukiwanie adresów działa o wiele sprawniej niż w systemowych mapach od Apple 

(chociaż to akurat żaden wyczyn). Aplikacja pozwala konfigurować też ustawienia HUD-a – nie 

Garmin HUD+
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ma ich jednak wiele, da się jedynie włączyć 

lub wyłączyć automatyczne dostosowanie ja-

sności na podstawie odczytu czujnika światła 

w urządzeniu.

Możliwości HUD+ są ograniczone przez to, 

w jaki sposób zbudowany jest obraz. Składa się 

on z gotowych segmentów (tak jak na przykład 

w kalkulatorach), a nie z pojedynczych pikse-

li. Wbrew pozorom nie jest to złe rozwiązanie 

– obraz jest ostrzejszy, a sam projektor dosto-

sowano do wyświetlania wszystkich ważnych 

informacji. Na szybie pojawia się więc kieru-

nek, odległość do najbliższego skrzyżowania, prędkość (aktualna i dozwolona na danym obsza-

rze), asystent pasa ruchu oraz alarmy przekroczenia prędkości i utrudnień na drodze. Dodatko-

wo informacje te mogą być uzupełnione o komunikaty głosowe. Szybko z nich zrezygnowałem 

– pomimo ustawienia w opcjach odtwarzania ich przez zestaw Bluetooth, dobywały się jedynie 

z głośnika telefonu. Informacje na szybie okazały się jednak wystarczające, były czytelne nieza-

leżnie od pory dnia. W mocnym słońcu traciły oczywiście na wyrazistości, jednak nie na tyle, by 

stawały się bezużyteczne. Wskazywanie kierunku oraz asystent pasa ruchu działają niemal wzo-

rowo – odświeżają się we właściwym momencie, ani razu nie zdarzyło się mi skręcić zbyt późno. 

Asystent nieco się jednak gubi, jeżeli na wielopasmowej drodze mamy kilka zjazdów w niewiel-

kiej odległości od siebie. Uparcie wskazywał mi, bym ustawił się na lewym pasie, służącym wy-

łącznie do skrętu w lewo, pomimo tego, że manewr ten miałem wykonać dopiero na kolejnym 

zjeździe (do którego prawidłowo pokazywał odległość). Zauważyłem też, że o ile informacje 

o zaplanowanych akcjach pojawiają się we właściwym momen-

cie, to już odczyt prędkości odbywa się z kilkusekundowym 

opóźnieniem. Nie jest to raczej wina GPS w telefonie – prędkość 

sprawdzona inną aplikacją odświeżała się po najwyżej dwóch 

sekundach. HUD ostrzega przed utrudnieniami oraz alarmuje, 

gdy przekroczymy prędkość. Robi to jednak bardzo nieśmiało. 

Ikony alarmów mają inny kolor niż pozostałe informacje, są jed-

nak zbyt małe, by rzucały się w oczy w odpowiednim momen-

cie. Rozumiem, że nie powinny odwracać uwagi od drogi. Wo-

lałbym jednak, żeby o radarze poinformowało mnie urządzenie 

w samochodzie, a nie zdjęcie w skrzynce pocztowej.

HUD+ działa jedynie 
z kilkoma aplikacjami od 
Garmina, wliczając 
w to StreetPilot, Navigon 
oraz bezpłatny program 
dedykowany urządzeniu.

O ile informacje 
o zaplanowanych akcjach 
pojawiają się we właściwym 
momencie, to już odczyt 
prędkości odbywa się 
z kilkusekundowym 
opóźnieniem.

Garmin HUD+
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Wrażenia z jazdy z HUD+ są bardzo pozytywne. Przez cały czas polegałem wyłącznie na in-

formacjach na szybie – telefon leżał w schowku, podłączony do portu USB zasilacza Garmi-

na, komunikaty głosowe były wyłączone. Po ustawieniu trasy urządzenie natychmiast wyświe-

tla kierunek i odległość do najbliższego skrzyżowania, na którym trzeba wykonać manewr. 

W przypadku zboczenia z trasy nowa przeliczana jest naprawdę szybko – zanim dojechałem do 

najbliższego skrzyżowania, jakie pozwalało mi na powrót na właściwą trasę, na szybie wyświe-

tlały się już wskazówki, jak powinienem pojechać. Informacje o radarach również pojawiały się 

tam, gdzie faktycznie były umiejscowione te żółte… pudła. Szkoda tylko, że prędzej zauważa-

łem znak informujący o pomiarze niż komunikat na szybie samochodu.

HUD+ zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ta forma przekazywania informacji powala swoją pro-

stotą i komfortem. Wszystkie komunikaty są w zasięgu wzroku, jednak w przeciwieństwie do 

tradycyjnej nawigacji z ekranem, nie rażą w nocy ani nie ograniczają pola widzenia. Żałuję, że 

alarmy nie zostały zintegrowane z prostą sygnalizacją dźwiękową – pozwoliłoby to pogodzić 

funkcję ostrzegawczą z założeniami tworzenia interfejsu, który nie rozprasza kierowcy. Mimo 

tego jest to świetne urządzenie do nawigacji – pierwsze, które naprawdę się mi podoba.

Garmin HUD+      
Design: 4,5/6

Jakość wykonania: 5,5/6

Oprogramowanie: 4/6

Wydajność: 5/6

Garmin HUD+

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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M5360 otrzymał zupełnie nowy wygląd. Występuje jedynie w białej wersji kolorystycznej, ma 

błyszczącą powierzchnię, a przód pokryto warstwą przezroczystego plastiku. Natychmiast sko-

jarzył mi się ze starszymi iPodami oraz Magic Mouse. Urządzenie posiada niewielki, monochro-

matyczny ekran OLED, który wyświetla informacje na temat pracy urządzenia. Na dłuższym 

boku umieszczono włącznik oraz klapkę gniazda karty mini SIM i micro SD. Ponadto router po-

siada port micro USB (do ładowania akumulatora urządzenia) oraz pełnowymiarowe wyjście 

USB (do ładowania innych sprzętów). Obudowa ma kształt prostopadłościanu z lekko wypukłą 

przednią ścianą. Dół ma ścięte krawędzie, by urządzenie lepiej leżało w dłoni. Obudowa jest bar-

dzo gruba, noszenie routera w kieszeni nie należy do najwygodniejszych. Jej wymiary są jednak 

usprawiedliwione pojemnością akumulatora – ma on aż 5200 mAh.

W ubiegłym roku miałem okazję testować M5350 – mobilny router z modemem 3G od 

TP-Link. Teraz do recenzji otrzymałem następcę tego modelu, który jest niesamowity 

pod niemal każdym względem.

PAWEŁ HAĆ

TP-LINK M5360
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Używanie w połączeniu 
z dwoma urządzeniami 
przez około 7 godzin nie 
pochłonęło nawet połowy 
ładunku.

TP-Link M5360

Producent zakłada, że router będzie pracował nawet 

przez 17 godzin na jednym cyklu baterii. Używanie w po-

łączeniu z dwoma urządzeniami przez około 7 godzin nie 

pochłonęło nawet połowy ładunku – zakładam więc, że 

czas deklarowany przez producenta jest jak najbardziej 

osiągalny. Wiadomo jednak, że duży wpływ na zużycie 

energii ma zasięg sieci komórkowej – im częściej prze-

łączamy się między nadajnikami, tym szybciej wskaźnik 

baterii pokaże zero. Niemniej jednak cały dzień pracy to 

doskonały wynik, dający ogromne możliwości. Wszelkie 

urządzenia posiadające jedynie Wi-Fi zaczynają być na-

prawdę mobilne, wystarczy połączyć je z routerem, spo-

czywającym w torbie. Wszystkie będą wykorzystywać to 

samo połączenie, co prowadzi do ograniczenia kosztów 

korzystania z mobilnego internetu – nie tylko nie trzeba 

dopłacać za modem w każdym sprzęcie, to na dodatek 

opłacanie jednego, większego abonamentu jest zawsze 

tańsze niż kilka mniejszych. Bateria może też służyć do 

ładowania innej elektroniki, wystarczy podłączyć ją do 

portu USB. Akumulator ładuje nawet iPada Air, dzieje się 

to jednak bardzo wolno. Baterie iPhone’ów oraz innych, 

mniejszych urządzeń, zapełniają się oczywiście szybciej.

Router wyposażony został w modem 3G, działający 

w standardzie HSPA+. Oferuje więc prędkość pobiera-

nia do 21,6 Mb/s oraz wysyłania do 5,76 Mb/s. Do peł-

ni szczęścia brakuje LTE. O ile w urządzeniach mobilnych 

nie potrzebowałbym oferowanych przez tę technologię 

prędkości, to już w przypadku, gdy router działałby jako 

główne źródło internetu w domu, czułbym pewien nie-

dosyt. Działanie modemu jest wzorowe – błyskawicznie 

znajduje sieć po uruchomieniu, nie występują też żad-

ne problemy ze zrywaniem połączenia. Przeprowadzo-

ne testy prędkości dały za każdym razem zbliżone wyniki 

– w sieci Plus osiągnąłem prędkość rzędu 3,1 Mb/s po-

bierania oraz 1,5 Mb/s wysyłania, ping wyniósł natomiast 
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około 70 ms. Mój iPad Air w dokładnie tym samym 

miejscu (i w sieci 3G) uzyskał nawet niższe prędkości 

transferu. Niskie prędkości wynikały z miejsca, w któ-

rym przeprowadzałem test. Najwyższa prędkość, jaką 

osiągnąłem, to nieco ponad 15 Mb/s w przypadku po-

bierania oraz 3,2 Mb/s w przypadku wysyłania.

Do udostępniania połączenia wykorzystywane jest 

Wi-Fi, działające w paśmie 2,4 GHz, w standardzie b, g 

i n. Konfigurator (dostępny za pośrednictwem prze-

glądarki) pozwala na ustawienie standardu oraz ka-

nału, ponadto sieć może być zabezpieczona hasłem 

szyfrowanym protokołem WPA2. Router umożliwia również skonfigurowanie serwera DHCP 

i filtrowanie adresów MAC. Z poziomu przeglądarkowego menu można też wy-

syłać i odbierać wiadomości SMS, o ile wykorzysty-

wana karta SIM na to pozwala. Działa to jednak prze-

ciętnie, wymaga ręcznego wprowadzania numeru. 

O nowej wiadomości informowani jesteśmy jedy-

nie za pomocą komunikatu na ekranie routera. 

Z tych powodów funkcja ta pozostaje jedynie 

ciekawostką, może i przydatną w kryzysowej 

sytuacji, ale jednak niewygodną w obsłu-

dze. Kolejnym z dodatków jest wbudowa-

ny czytnik kart micro SD. Router nie pełni 

funkcji NAS, dlatego też dostęp do pa-

mięci jest możliwy jedynie po przewo-

dowym podłączeniu urządzenia do 

komputera. Szkoda, że producent 

nie zdecydował się na rozszerzenie 

możliwości urządzenia o współ-

dzielenie danych na pamięci ze-

wnętrznej – przy bezproble-

mowej obsłudze nawet 10 

połączeń Wi-Fi byłaby to 

naprawdę wielka zaleta.

Działanie modemu jest 
wzorowe – błyskawicznie 
znajduje sieć po uruchomieniu, 
nie występują też żadne 
problemy ze zrywaniem 
połączenia.
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Wszystkie informacje odnośnie pracy urządzenia pojawiają się na wyświetlaczu 

OLED. Pomimo niewielkich wymiarów pokazuje on zasięg, operatora, aktualną pręd-

kość wysyłania i pobierania, sumę zużytego transferu, liczbę aktywnych połączeń 

Wi-Fi, tryb pracy urządzenia, liczbę wiadomości SMS oraz stan baterii. To naprawdę 

dużo, jak na tak mały ekran. Krótkie wciśnięcie bocznego przycisku wygasza go lub 

wybudza. Nieco dłuższe przełącza router do trybu pracy jako ładowarka – wszyst-

kie funkcje sieciowe zostają wtedy wyłączone, a urządzenie służy wyłącznie za źró-

dło energii dla podłączonej przez USB elektroniki. Długie przytrzymanie przycisku 

wyłącza urządzenie. Obsługa jest więc bardzo prosta – podobnie jest z ustawieniem 

sieci przez przeglądarkę. Wszystkie dane do przeprowadzenia wstępnej konfigura-

cji umieszczone są na obudowie urządzenia. Interfejs jest na tyle prosty, że nawet po-

czątkujący użytkownik nie powinien mieć problemu ze zmianą hasła sieci czy podej-

rzeniem statusu połączenia.

M5360 jest bardzo udanym urządzeniem. Zapewnia stabilne połączenie z siecią, i to 

przez cały dzień. To zrobiło na mnie 

największe wrażenie – wszystkie 

moje urządzenia mogłyby być po-

zbawione własnych modemów, 

a i tak nie miałbym problemu z do-

stępem do internetu. M5360 nie 

powala ogromem funkcji, za to 

świetnie wywiązuje się z podsta-

wowych zadań, a to jest dla mnie 

najważniejsze.

TP-Link M5360        
Design: 5,5/6

Jakość wykonania: 5,5/6

Oprogramowanie: 4/6

Wydajność: 6/6

Cena: 349 zł 

Planowana dostępność: maj 2014

TP-Link M5360

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
http://nozbe.com
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Jako że biegam aktywnie od ponad roku, a swoje wyczyny sukcesywnie kolekcjonuję w aplikacji 

Nike+ i udostępniam na FB, to od jakiegoś czasu zacząłem interesować się nowym chipem Nike 

wkładanym do buta. Urządzenie to mały gadżet sprzedawany za około 80 zł. Zdaniem produ-

centa ma on za zadanie dokładniej mierzyć dystans biegu/marszu. Poniżej pragnę się podzielić 

z Wami moją refleksją na jego temat.

iPhone już od dawna przestał służyć mi do grania. Winnym tego był brak fizycznych 

przycisków i niewystarczająco mocna bateria. W iOS 7 wprowadzono obsługę 

dedykowanych kontrolerów, które mają ułatwić granie na smartfonie – Logitech 

PowerShell jest jednym z pierwszych, jakie pojawiły się na rynku.

KAMIL DYRTKOWSKI

 NIKE+… PRAWDA 
CZY FAŁSZ?
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Najpierw słowem wstępu. W listopadzie 2013 roku, po zakończeniu sezonu biegowego, udałem 

się do jednej z galerii handlowych w Łodzi w celu zakupienia na wyprzedaży nowych butów do 

biegania. Trafiłem na wyśmienitą okazję. Nike – promocja taka, że hej! Cena butów o 50 zł niż-

sza niż na jakiejkolwiek aukcji w internecie. Sprzedawca zachęcił mnie dodatkowo informacją, że 

buty mają już wmontowany chip, o którym mowa na wstępie. Jeszcze wtedy nie byłem zaznajo-

miony z tematem i nie wiedziałem, „z czym to się je”. Po powrocie do domu, do Poznania, pierw-

sze rozczarowanie. Co prawda buty były idealne, lecz w środku nigdzie nie było owego urządze-

nia. Sprzedawca w sklepie Nike się nie popisał. Biorąc pod uwagę fakt, że buty były i tak tanie, 

to nie zwracałem ich do sklepu (chociaż już w tym momencie byłem niezadowolonym klientem, 

wprowadzonym w błąd). Kilka miesięcy upłynęło na użytkowaniu butów w standardowy spo-

sób (bez chipa). Aż tu nagle, pewnego dnia to się zmieniło…

Oczywiście zakupiłem to urządzonko. Włożyłem (nie sprawia żadnego dyskomfortu – trzeba 

mieć zakupiony specjalny model buta), aktywowałem, podłączyłem do telefonu i wszystko ele-

gancko działa. Zabrałem się wesoło do czytania instrukcji i dowiedziałem się ciekawych rzeczy. 

Otóż, aby urządzenie działało i rejestrowało nasze wyczyny, trzeba biegać z telefonem w kiesze-

ni (samo nie rejestruje trasy), nie można go ładować i działa tylko określoną liczbę godzin (póź-

niej, szanowny kliencie, idź wydaj kolejne 80 zł – bo bieganie to kosztowna sprawa). To tyle sło-

wem wstępu, więc przejdźmy do praktyki.

Aby urządzenie współgrało z naszym telefonem, musimy ściągnąć dodatkową aplikację „Nike + 

iPod” (standardowa i rozbudowana aplikacja Nike „Running” nie kontaktuje się z chipem). Pełen 

NIKE+… prawda czy fałsz?
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wiary w technologię wyruszam na swój pierwszy bieg (ja akurat biegam w mieście, po asfalcie/

chodnikach). Pierwsza prosta, zakręt, przebiegnięcie przez ulicę, dalej prosto, a tu nagle świa-

tła (czerwone!), więc czekamy. Zatrzymujemy się na chwilę, aż zapali się zielone i ruszamy da-

lej. Bum!!! – po przebiegnięciu 15 metrów aplikacja (przez słuchawki) komunikuje, że połączenie 

z chipem zostało zerwane. Teraz wykonujesz dwie czynności: 1. biegniesz dalej w nadziei, że się 

samo naprawi (tak właściwie samo nigdy się nie naprawi); 2. wyciągasz telefon z kieszeni i usta-

wiasz połączenie na nowo (którą opcję wybierasz, drogi Czytelniku?). Ja wybierałem zawsze 

drugą, aby mieć dokładny pomiar biegu, lecz – jak każdy się domyśla – wpływa to na średni 

czas biegu oraz jest uciążliwe dla biegacza. Tę czynność muszę powtórzyć 3 razy podczas mego 

biegu, bo na trasie mam 3 dłuższe postoje w postaci świateł na ruchliwych skrzyżowaniach. To, 

że chip traci łączność z telefonem podczas postoju biegacza dyskwalifikuje jego użyteczność!

Aby nie posądzono mnie o stronniczość, przepro-

wadziłem testy. Na każdym czerwonym świetle nie 

zatrzymywałem się, a zwalniałem tempo i szybko 

spacerowałem w kółko (mimo iż wyglądało to dziw-

nie, to czego się nie robi dla nauki?). Liczyłem na to, 

że chip będzie działał, jak zwolnię tempo. Tę czyn-

ność powtórzyłem 3 razy. I zgadnijcie, co się działo? 

Nic specjalnego. Od razu jak ruszyłem do dalszego 

biegu, to po 15 metrach aplikacja traciła połączenie 

z urządzeniem. Jeśli lubicie się denerwować podczas 

biegu, to polecam Wam zakup tego chipa, na pewno 

w tym pomoże. W tym momencie należy zadać so-

bie tytułowe pytanie: Nike+ – to prawda czy fałsz?

Na koniec dodam jedyną użyteczną sferę dla tego 

urządzenia. Otóż na bieżni sprawdza się idealnie, 

mierzy bardzo dokładnie tempo i dystans. Oczy-

wistym jest, że na bieżni nie zwalnia się tempa dia-

metralnie i to daje szansę dla naszego urządzenia. 

Niemniej jednak wystawiam ocenę negatywną i od-

radzam zakup. Chip Nike+ to raczej urządzenie, któ-

re ma na celu wyciągnąć pieniądze od kupujących.

NIKE+… prawda czy fałsz?

@KamilDyrtkowski 

http://www.twitter.com/KamilDyrtkowski


Nigdy wcześniej nie miałem zegarka do biegania, więc z pewną obawą 

podchodziłem do tego urządzenia, które na dodatek dotarło do mnie w dziewczęcej 

purpurze. Mam wrażenie, że osoby odpowiedzialne za dostarczanie produktów 

do recenzji celowo to robią, aby pośmiać się z testerów. Byłem jednak twardy – 

korzystałem z niego publicznie i nikt nawet specjalnie nie zwracał na ten fakt uwagi.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

RECENZJA GARMIN 
FORERUNNER 220
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Wygląd i jakość wykonania
Nie byłem pewien, czego dokładnie się spodziewać 

po nim – na zdjęciach wyglądał świetnie, ale te po-

trafią mylić. Trzeba oczywiście pamiętać, że to nie 

jest zegarek wyjściowy, ale zaprojektowany do jed-

nej konkretnej czynności – biegania – nie musi za-

tem pasować do garnituru. Zakładając go do czer-

wonych spodenek i białej koszulki, wyglądałem 

trochę jak z reklamy Benettonu, ale nikt specjal-

nie się na mnie nie gapił, ani na siłowni, ani na ulicy. 

Wziąłem to za dobry omen.

Biały plastik, z jakiego większość jest wykonana, wy-

gląda dobrze, nie trzeszczy i nie rysuje się – to ostat-

nie mnie zaskoczyło, bo nie traktowałem go de-

likatnie i kilkukrotnie niechcący uderzyłem nim 

w uchwyt od bieżni. Bez żadnego widocznego efek-

tu. Na drugi ogień poszedł ekran – spodziewałem 

się, że to będzie jeden ze słabszych punktów, a rysy 

pojawią się na nim od samego patrzenia. Niestety, 

po miesiącu nie byłem w stanie dostrzec na nim na-

wet mikrorys. Być może to świadczy o tym, że powi-

nienem zacząć nosić okulary, ale naprawdę starałem 

się cokolwiek znaleźć.

Bardzo przypadła mi do gustu gumowa opaska, któ-

rą zapinamy na nadgarstku. Jest miękka i ma więcej 

dziur niż ser szwajcarski. W praktyce sprawdziło się 

to idealnie – po pierwsze mnogość otworów znaczą-

co ułatwiała znalezienie odpowiedniego miejsca do 

zapięcia go na nadgarstku, a po drugie, pasek mi zu-

pełnie nie przeszkadzał po tym, jak zacząłem się po-

cić. Tak, wiem, że to nie jest przyjemna myśl, ale wy-

lałem mnóstwo potu, aby sprawdzić, jak się sprawuje 

i to w mroźnych warunkach – na dworze w końcu 

trwała zima. Z tego też powodu jednak większość 

Forerunner 220 ma 
wbudowany akcelerometr, 
więc potrafi również zliczać 
liczbę kroków na minutę oraz 
szacować na tej podstawie 
przebyty dystans.

Recenzja Garmin Forerunner 220
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biegów odbyła się na bieżni, gdzie GPS nie 

miał możliwości prawidłowego funkcjonowa-

nia. Nie przeszkodziło to jednak znacząco Fo-

rerunnerowi… ale o tym później.

Biorąc pod uwagę, że Forerunner ma być ze-

garkiem użytkowym, to testy przeszedł zna-

komicie. Jest bardzo odporny na uderzenia 

i otarcia, a długie prysznice, które brałem po 

każdym biegu, zupełnie mu nie przeszka-

dzały. Jego wodoodporność jest klasyfiko-

wana do 5 at (50 metrów), więc po wysiłku 

nie powinno mu nawet przeszkodzić pływa-

nie, a co dopiero sam prysznic.

Specyfikacja i zawartość pudełka
W komplecie z Forerunnerem 220 otrzymu-

jemy kilka niezbędnych akcesoriów. Pierw-

szym z nich jest pasek do zamocowania 

wokół klatki piersiowej (standard ANT+), 

na którym montujemy czujnik do pomia-

ru tętna. Sam pasek jest w wersji „miękkiej”, 

a czujnik „wysokiej jakości” – opcjonalnie 

można dokupić tańsze wersje obu tych pod-

zespołów. Pierwsze sparowanie obu urzą-

dzeń jest tak banalne, że nawet nie pamię-

tam już, jak to zrobiłem – instrukcja do tego 

była w każdym razie zbędna.

Poza skróconymi instrukcjami użytkowania oraz samym zegarkiem w pudełku znajdu-

je się jeszcze urządzenie, które służy do dwóch czynności. Jest to ciekawa w swojej for-

mie „klamra”, do której wkładamy zegarek. Po jego włożeniu, bez zwolnienia zabezpie-

czenia, szanse na jego wypadnięcie są praktycznie zerowe. Z boku wystaje kabel USB, 

dzięki któremu możemy Forerunnera naładować oraz zgrać z niego dane. Można natural-

nie korzystać z jakiegokolwiek zasilanego portu USB do tej pierwszej czynności, można 

też wykorzystać ładowarkę od iPhone’a lub iPada. W praktyce, jak podłączałem Garmina 

Kilkukrotnie niechcący 
uderzyłem zegarkiem 
w uchwyt od bieżni. Bez 
żadnego widocznego efektu.

Recenzja Garmin Forerunner 220
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do komputera, aby zrzucić z niego dane po treningu, to zostawał on tam do następnego 

– w ten sposób nigdy nie zapominałem go naładować.

Wsparcie dla iOS i OS X
Dane z każdego treningu można zgrać z zegarka na kilka różnych sposobów. Jest apli-

kacja dla iPhone’a – Garmin Connect Mobile – która robi to automatycznie i bezprzewo-

dowo, ale wymaga sparowania obu urządzeń. Skoro i tak musiałem go ładować, to zde-

cydowałem się robić to poprzez OS X. Jako że zegarek jest widoczny w systemie jako 

pamięć masowa (czyli jako pendrive) to preferowałem przegrywanie plików ręcznie, któ-

rym następnie zmieniałem nazwę i archiwizowałem w Dropboksie. Przy okazji wrzuca-

łem je również do serwisu WWW producenta – Garmin Connect – oraz do mojego ulu-

bionego RunKeepera. Można alternatywnie skorzystać z aplikacji, która zrobi to za nas.

Ekran i obsługa
Nauka obsługi i konfiguracja zegarka jest prosta. Potrzebowałem jedynie kilku trenin-

gów, aby prawidłowo ustawić wyświetlane na ekranie parametry – na szczęście można 

to robić bezpośrednio w zegarku w każdej chwili. Sam ekran ma rozdzielczość 180×180 

pikseli i nie jest dotykowy jak w modelu Forerunner 620. Zupełnie mi to nie przeszka-

dzało, bo w praktyce podczas samego biegu i tak go nie obsługiwałem. Możemy so-

bie w każdym razie zdefiniować dwa własne ekrany, a na każdym z nich jeden, dwa lub 

trzy parametry do wyboru: odległość, tempo, prędkość, odległość pozostała do peł-

nego okrążenia, średnie tempo, kadencja, czas, tempo okrążenia, spalone kalorie, czas 

okrążenia, tętno, średnio tętno oraz strefa tęt-

na. Możemy również dowolnie decydować się 

na jednostkę miary w kilometrach lub milach na 

poszczególnych polach.

Forerunner 220 posiada pięć przycisków na swo-

ich czterech rogach, jak to zwykle bywa w tego 

typu zegarkach, nawet tradycyjnych. Jeden 

z nich jest podzielony na dwa i służy do poru-

szania się góra-dół po menu. Pozostałe służą do 

rozpoczynania treningów, cofania się w menu 

oraz uruchamiania podświetlenia. Po trzech tre-

Recenzja Garmin Forerunner 220
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ningach obsługiwałem go bez patrzenia na symbole przy każdym z nich – projektanci tu-

taj zdali egzamin.

GPS, precyzja oraz kadencja
Garmina otrzymałem do testów w okresie, w którym zdecydowanie preferuję nie wychy-

lać nosa poza drzwi. Temperatury były naprawdę niskie i zdecydowanie preferowałem 

korzystać z bieżni na siłowni. Niestety z tego powodu nie przetestowałem go wystarcza-

jąco dobrze na dworze. Podczas biegów występowało też silne zachmurzenie, które mo-

gło osłabiać sygnał GPS-u – miałem ze sobą również telefon dla porównania i zarejestro-

wana trasa był ewidentnie bardziej precyzyjna. Zaskoczyła mnie aż tak duża różnica. Na 

koniec treningu nie miało to większego znaczenia, bo pokonane odległości były iden-

tyczne, ale estetyka trasy na mapie pozostawiła sporo do życzenia. Niestety nie miałem 

okazji przetestować go przy bezchmurnym niebie – to mogłoby znacząco wpłynąć na 

poprawę jakości rejestrowanego sygnału.

[ Garmin Connect – tętno.png ]

Garmina brałem ze sobą również na bieżnię, gdzie służył mi przede wszystkim do pomia-

ru tętna oraz wyliczania liczby spalonych kalorii. Forerunner 220 ma wbudowany akcele-

rometr, więc potrafi również zliczać liczbę kroków na minutę oraz szacować na tej podsta-

wie przebyty dystans. Zupełnie jak taki Jawbone Up czy Nike Fuelband. Niestety, pomimo 

Recenzja Garmin Forerunner 220
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że kalibrowałem go kilkukrotnie zgodnie z danymi z wyświetlacza bieżni, to odległość 

musiałem za każdym razem korygować po wgraniu treningu do Garmin Connect – stro-

ny WWW producenta, na której możemy analizować szczegółowe dane z naszego biegu. 

Pomimo niedokładności samej odległości najważniejsza dla mnie informacja, czyli pomiar 

tętna, była przedstawiana idealnie.

Garmin oferuje również możliwość dokupienia footpoda – czujnika mocowanego do buta 

– aby zwiększyć precyzję pomiarów kadencji na bieżniach. Niestety nie miałem możli-

wości przetestowania jego precyzji, ale podejrzewam, że skusiłbym się na niego razem 

z zegarkiem.

Bateria
Ważnym elementem w zegarkach do biegania jest również czas pracy na baterii. Fore-

runner 220 posiada akumulator litowo-jonowy, który w trybie zegarka pozwala na sześć 

tygodni pracy oraz do 10 godzin przy włączonym GPS-ie. Chodząc na bieżnię, wyłącza-

łem GPS – robi się to strzałką do góry na głównym ekranie – i mierzyłem jedynie tęt-

no oraz kadencję. Przy takim trybie pracy wytrzymał dwa ostatnie tygodnie zanim mi 

go brutalnie odebrano. Szacuję, że wystarczyłoby jej na może jeszcze na dodatkowy 

tydzień…

Osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń do tych parametrów i tak go codziennie ładowa-

łem przy okazji zgrywania danych na komputer. Dla osób, które podróżują i są z dala od 

gniazdka z prądem, zawsze pozostaje skorzystanie z przenośnego akumulatora w stylu 

Mophie.

Recenzja Garmin Forerunner 220
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Czego mi zabrakło
Wiem, że producent ma w ofercie inne zegarki, które spełniają te wymagania, ale zawsze 

lepiej jest mieć wszystko w jednym. O ile rozumiem, że Forerunner 220 nie działa w base-

nie ze względu na ograniczone oprogramowanie, które nie jest dostosowane do mierze-

nia liczby pokonanych basenów, o tyle szkoda, że nie wspiera on czujników producenta, 

które montuje się na rowerach. Na szczęście są w ofercie modele dla triatlonistów oraz 

nawet jeden model dla ekstremalnych sportowców, wspierających jazdę na nartach, pły-

wanie, jazdę na rowerze oraz kilka innych sportów.

Na koniec
Forerunner 220 kosztuje około 250 EUR, czyli niewiele ponad 1000 PLN. To nie jest wy-

górowana kwota, patrząc na jego możliwości oraz jakość wykonania. Z pewnością mo-

del czarno-czerwony byłby dla mnie bardziej przekonywujący, ale tak na poważnie to nie 

ma do czego się przyczepić poza ewentualną precyzją pomiarów GPS. Satelity znajduje 

szybko, nie utrudnia biegania, nie ciąży na nadgarstku, automatycznie pauzuje trening, 

gdy się zatrzymamy – czego chcieć więcej?

Dużym plusem jest też prosto-

ta obsługi serwisu internetowego 

Garmin Connect, którego otrzy-

mujemy „w cenie”. Możliwość 

eksportu naszych treningów do 

GPX lub TCX (ten drugi jest znacz-

nie precyzyjniejszy) jest również 

nie bez znaczenia. Cieszy mnie 

otwarte podejście do danych 

Garmina i dzisiaj zastanawiam się, 

czy jednak nie kupić tej dwieście 

dwudziestki prywatnie…

Profesjonaliści zapewne zainteresują się wyższymi modelami z kolekcji tego producenta, 

ale dla początkujących, takich jak ja, ma aż za dużo możliwości. A jeśli porównamy jego 

cenę do prostych opasek fitnessowych w stylu Jawbone UP24 czy przeróżnych Fitbitów, 

to naprawdę nie jest źle. Różnica jedynie polega na tym, że Garmina nie używałem poza 

treningami… Na co dzień preferuję klasyczne zegarki.

Garmin Forerunner 220
Producent: Garmin

Model: Forerunner 220

Wymiary: 4,5 × 4,5 × 1,2 cm

Ekran: 180×180 px, 2,5 × 2,5 cm

Waga: 40,7 g

Bateria: do 10 godzin z GPS-em, od 6 tygodni 
w trybie zegarka

GPS: tak

Czujnik tętna na pasku: w zestawie, ANT+

Czujnik kadencji do buta: opcjonalny

Cena: 249 EUR

Recenzja Garmin Forerunner 220

@morid1n

http://www.twitter.com/morid1n
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SPACE IMPACT RETRO

Kto z nas (30-latków) nie grał w Space Impact? To 

gra obecna na każdej platformie. W skrócie mamy 

statek kosmiczny i lecimy w przestrzeni, strzelając 

do wszystkiego, co się rusza. Rusza się zaś dużo 

wrogów. My zaś mamy tylko jedno życie i co-

raz większych przeciwników. Na szczęście może-

my łapać różne uzdatniacze naszego statku w pi-

stacji np. lepszej giwery. Sterowanie jest szalenie 

proste, wodzimy palcem po ekranie, a nasz sta-

tek podąża za palcem, o strzelanie nie musimy się 

martwić bo jest „autofajer”. Trzeba jedynie uwa-

żać na zderzenie z obcymi statkami. Pora przejść 

do najważniejszego, czyli czarno-białej grafiki wy-

glądającej na narysowaną przez średnio zdolne-

go 16-latka na lekcji WOŚ – są jeszcze takie? Sam 

nie wiem, czy to ta nieskomplikowana grafika czy 

może właśnie typ rozgrywki, ale razem mamy ko-

lejną wciągająca grę – prawie jak Flappy Bird.

Cena: 0.89 euro    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/space-impact-retro/id799409384?mt=8
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BLUE POCKET

Aplikacja Blue Pocket została zaprojektowana 

z myślą o wygodnym dostępie do kuponów ra-

batowych, kart stałego klienta, kart stempelko-

wych, a także biletów wstępu. Dzięki Blue Po-

cket użytkownik zyskuje codzienny dostęp do 

atrakcyjnych promocji, udostępnianych przez 

partnerów aplikacji z różnych branż.

Można odszukać (także dzięki geolokalizacji) 

rabaty w pobliskiej restauracji, sklepie odzie-

żowym, salonie urody, klubie fitness i innych 

miejscach w okolicy użytkownika. Wystarczy 

pokazać swój kupon bądź kartę na ekranie tele-

fonu obsłudze lokalu!

Blue Pocket umożliwia też przechowywanie 

kart lojalnościowych, które mamy już w swoim 

portfelu. Wystarczy zeskanować ich kody oraz 

wpisać swoje dane. Muszę przyznać, że to wła-

śnie stało się moją ulubioną funkcją. Zeskano-

wałem większość swoich kart lojalnościowych 

i mój portfel odzyskał linię, jaką chce mieć – jest 

smukły. Wszystkie popularne karty lojalnościo-

we działają z poziomu iPhone’a znakomicie. 

Aplikacji brakuje tylko wersji zoptymalizowanej 

dla iOS 7.

Cena:  za darmo   Pobierz

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/blue-pocket/id547985180?mt=8
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ROOMSCAN

To naprawdę przedziwna aplikacja. Nie wyróżnia się świetnym wyglądem, nie robi 

nic, co zakrawa na magię, ale jej działanie jest naprawdę spektakularne. Ta apli-

kacja skanuje pomieszczenia i tworzy ich wirtualną mapę. Niby nic bardziej ba-

nalnego, ale dla każdego, kto chciał przynajmniej raz odtworzyć w wirtualnym 

świecie kształt skomplikowanego pomieszczenia, z tą aplikacją będzie to szale-

nie łatwe. Cały proces skanowania sprowadza się do przykładania do poszczegól-

nych ścian naszego telefonu i czekania na „pik”, następnie udajemy się do kolej-

nej ściany i robimy to tak samo. Program rozpozna każdy zaułek z dokładnością 

do wymiarów naszego telefonu czyli około 10 cm. Nie za bardzo wiem, jak pro-

gram to robi, ale robi to dobrze. Wynikiem naszego skanowania jest plan po-

mieszczenia wraz z wymiarami i powierzchnią, który możemy modyfikować i np. 

dodawać okna i drzwi. Program posiada też wersję darmową do wykorzystania 

niekomercyjnego.

Cena: 4,49 Euro                  Pobierz

@norbertcala 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/roomscan-pro/id673673795?mt=8
http://www.twitter.com/norbertcala


   /   PROGRAMY   /   151

Zdalny dostęp do komputera to niesamowita wygoda. Jeśli akurat Ty jesteś specjalistą-

informatykiem w swoim domu, to w każdej chwili możesz pomóc żonie lub komuś innemu. 

I nie trzeba wcale nosić ze sobą komputera, żeby mieć dostęp do innego. Jest wiele 

aplikacji do zdalnych połączeń, a jedną z nich jest Screens VNC – Access Your Computer 

Remotely od firmy Edovia.

Pierwsze, co się rzuca w oczy po uruchomieniu Screens, to minimalistyczny design w peł-

ni przystosowany do iOS 7. Na ekranie głównym mamy listę komputerów, z którymi się 

wcześniej łączyliśmy, przedstawioną za pomocą sporych miniatur. Oprócz tego znajdują 

się dwa przyciski – otwierający menu boczne oraz wyszukiwanie.

MACIEJ SKRZYPCZAK

SCREENS – KLIENT VNC
Screens – klient VNC

https://itunes.apple.com/pl/app/screens-vnc-access-your-computer/id655890150?mt=8&affId=2225950&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/pl/app/screens-vnc-access-your-computer/id655890150?mt=8&affId=2225950&ign-mpt=uo%3D4
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Proces dodawania maszyny, z którą chcemy się połączyć, można podzielić na dwa sposo-

by. Pierwszym z nich jest połączenie się poprzez standardowe skonfigurowanie VNC, czyli 

podanie adresu hosta, wskazanie systemu operacyjnego, nazwy użytkownika oraz ewen-

tualnie hasła. Dodatkowo możemy również ustalić parametry samego połączenia, jak głę-

bia kolorów, tryb, w jakim ma być uruchomione połączenie (pełnoekranowy bądź jako 

obserwator), czy akcja, jaka ma być wykonana po odłączeniu się od zdalnego komputera.

Oczywiście jeśli w domowej sieci posiadamy 

więcej niż jedno urządzenie z niej korzystają-

ce, musimy uprzednio odpowiednio skonfigu-

rować przekierowanie portów, aby VNC działa-

ło prawidłowo. Jeśli jednak nie macie ochoty się 

w to bawić, dostępna jest również druga meto-

da zdalnego połączenia. Wykonuje się je przy 

pomocy dedykowanej aplikacji instalowanej 

na komputerze-kliencie. Potem wystarczy za-

łożyć konto w usłudze Screens i zalogować się 

na nim zarówno na komputerze, jak i w aplika-

cji mobilnej. Wtedy każdy komputer ze wspo-

mnianym programem automatycznie pokaże 

się na liście w naszym iUrządzeniu bez względu 

na to, w jakiej sieci się znajduje, bez dodatkowej 

konfiguracji.

Przejdźmy jednak do samej aplikacji, jeśli cho-

dzi o jej działanie. Przede wszystkim warto na 

początku zapoznać się z pomocą, dzięki czemu 

poznamy wiele gestów, które możemy wyko-

rzystywać w czasie połączenia. A jest ich trochę. 

Na przykład wciśnięcie i przytrzymanie jednego 

palca spowoduje akcję pojedynczego kliknięcia 

i przytrzymania lewego przycisku myszy, dzię-

ki czemu będziemy mogli zaznaczyć tekst bądź 

przenieść pliki. Z kolei wciśnięcie i przytrzyma-

nie dwóch palców uruchomi możliwość prze-

suwania kursora po ekranie. Przeciągnięcie zaś 

Pierwsze, co się rzuca w oczy 
po uruchomieniu Screens, to 
minimalistyczny design.

Screens – klient VNC
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palcem od którejś z krawędzi iUrządzenia do-

stosuje do niej powiększenie ekranu komputera 

zdalnego.

W każdej chwili możemy również wysunąć kla-

wiaturę, żeby wpisać jakiś tekst lub wywo-

łać kombinację klawiszy. Oczywiście mamy do-

stęp do standardowych przycisków funkcyjnych 

(jak Cmd ⌘ czy Shift ⌘), a także gotowych akcji 

– kopiowania, wycinania, wklejania, wylogowa-

nia się itd. Chyba nie muszę pisać, że jest to bar-

dzo wygodne, prawda? Na dodatek w opcjach 

bardzo łatwo można przestawić kolejność grup 

tych dodatkowych klawiszy, dzięki czemu każdy 

dostosuje je pod swoje potrzeby. Oprócz tego 

Screens potrafi również pobrać na urządzenie 

mobilne obrazy znajdujące się na komputerze, 

a także teksty czy linki www. Wreszcie możemy 

przełączyć się w tryb trackpada, gdzie przesu-

wanie po ekranie iUrządzenia spowoduje prze-

suwanie się kursora na komputerze.

Dodatkowym atutem Screens jest użycie URL 

Schemes, czyli specjalnego adresu, który umoż-

liwia wywołanie tej aplikacji z innego programu 

(np. z Safari lub Launch Center Pro). Do wyboru 

są trzy metody:

¥  screens://numer IP | nazwa hosta | nazwa – dla 

komputerów, które mamy już skonfigurowane 

w aplikacji;

• vnc://[nazwa użytkownika]@numer IP | nazwa 

hosta [:port][?password=hasło] – dla kompu-

terów, których nie mamy na liście (informacje 

w nawiasach kwadratowych są opcjonalne);

• ssh://[nazwa użytkownika]@numer IP | na-

zwa hosta [:port][?password=hasło] – zabez-

Screens – klient VNC

https://itunes.apple.com/pl/app/launch-center-pro/id532016360?mt=8&affId=2225950&ign-mpt=uo%3D4
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pieczona metoda połączenia z komputerami, 

których nie mamy na liście (informacje w na-

wiasach kwadratowych są opcjonalne).

Posługiwanie się URL Schemes potrafi bardzo 

przyspieszyć pracę z aplikacją Screens, szczegól-

nie jeśli korzystacie z takich aplikacji, jak wspo-

mniany wcześniej Launch Center Pro.

Screens to niesamowicie prosta w użyciu, ale 

jednocześnie bardzo funkcjonalna aplikacja 

(szczególnie gdy wykorzystywać będziemy ge-

sty oraz URL Schemes). Do tego wyróżnia się 

pięknym, minimalistycznym designem. I choć za-

liczyć ją można do kategorii aplikacji drogich (bo 

kosztuje aż 17,99 EUR), to za wspomniane funkcje 

warta jest każdej wydanej złotówki. Polecam!

Screens to niesamowicie prosta 
w użyciu, ale jednocześnie 
bardzo funkcjonalna aplikacja.

Screens VNC           

Access Your Computer Remotely
Design: 6

Jakość wykonania: 6

Oprogramowanie: 6

Wydajność: 6

Dlaczego nie 6/6? 0,5 punktu odjąłem 
za cenę, bo dla niektórych może być 
zaporowa.

Cena: 17,99 EUR

Producent: Edovia

Screens – klient VNC

@mcskrzypczak 

https://itunes.apple.com/pl/app/launch-center-pro/id532016360?mt=8&affId=2225950&ign-mpt=uo%3D4
http://edovia.com/en/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


https://itunes.apple.com/pl/app/oldbooth/id298007500?mt=8


Pierwszy odcinek drugiego sezonu The Walking Dead bardzo szybko rzuca nas w wir 

wydarzeń i po raz kolejny pokazuje, z jak brutalnym światem mamy do czynienia.
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WOJCIECH RAJPERT

THE WALKING DEAD: 
ALL THAT REMAINS
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Bohaterką drugiego sezonu jest Clementine, która już nie jest tym samym bezbronnym dziec-

kiem z pierwszego sezonu. Jest starszą, silniejszą i nad wyraz dojrzałą 9-letnią dziewczynką, któ-

ra mimo swojego wieku potrafi o siebie zadbać. I niejednokrotnie będzie musiała to udowodnić, 

by przeżyć. Znacząca część pierwszego odcinka drugiego sezonu skupia się przede wszystkim 

na niej samej, a budowanie relacji z innymi ocalałymi jest zepchnięte tutaj na drugi plan, choć 

nie znaczy to, że nie jest ważne. Doświadczenie, jakiego nabrała podczas przygody z Lee, zosta-

nie wielokrotnie przetestowane i Clementine stanie przed wyborami, przed jakimi żadne dziecko 

w jej wieku nigdy nie powinno stanąć. Nie mniej głównym celem scenarzystów było skupienie się 

na jej postaci i wyszło im to świetnie. Ba! Tak jak uważano wcześniej, że w pierwszym sezonie Tel-

ltale Games stworzyło najlepszą i najbardziej wiarygodną postać dziecka w grach wideo, w dru-

gim sezonie to kontynuują i zarys postaci Clementine jest jeszcze bardziej skomplikowany.

Wracając do historii, tak jak można było się spodziewać po zakończeniu pierwszego sezonu, 

dwójka wędrowców, których zobaczyła na horyzoncie Clementine, to była – tak jak spekulowa-

no – Omid i Christa. To od wędrówki z tą dwójką rozpoczyna się drugi sezon, który bardzo szyb-

ko nabiera rozpędu i rzuca nas w wir wydarzeń. Niestety, scenarzyści po doskonałym pierwszym 

sezonie przyzwyczaili nas do wysokiego poziomu fabuły tej serii, a sam początek, mimo że dra-

matyczny, jest też dość naiwny. Nie da się zapobiec temu, co wydarzy się na początku, choć wy-

dawałoby się, że jest to bardzo proste. Wraz z biegiem fabuły po, jak wspomniałem, naiwnym 

początku jest lepiej, ale niemalże przez cały odcinek czuć, że nie jest to do końca ten poziom, ja-

kiego byśmy oczekiwali. Na przekroju całego odcinka jest kilka momentów, które odstają od 

tego, czego doświadczyliśmy w pierwszym sezonie. Poznajemy grupę ocalałych, do której by 

The Walking Dead: All That Remains



przetrwać musimy dołączyć. Utworzona jest z postaci, które nie są zbyt oryginalne. Jest ktoś, kto 

widzi w Clementine potencjał, jest ktoś, kto jej nie ufa. Oczywiście znajdzie się ktoś, kto jest o nią 

zazdrosny i ktoś, kto polubił ją od razu. I mimo tego, że brzmi to banalnie, to odczuwalny jest 

w tym potencjał i Telltale pokazuje to w drugim odcinku.

Gameplayowo nie zmieniło się niemalże nic. Gra jest dokładnie tym samym, czym była w pierw-

szym sezonie. Opcje dialogowe ograniczone są czasowo i decyzje trzeba podejmować szybko. Co 

więcej, czasu jest teraz jeszcze mniej, co stwarza dodatkową presję. Na liście obecności nie mogło 

zabraknąć QTE, które poza tym, że są w grze zaimplementowane, doczekały się delikatnego liftingu 

graficznego. Sterowanie postaci w dalszym ciągu od-

bywa się za pomocą niewidocznego analoga, a w in-

terakcję z otoczeniem wchodzimy przez tapnięcie bia-

łej kropki widzianej na ekranie. Szwankuje za to praca 

kamery, która czasem wybija z rytmu i pracuje nie 

tak jak powinna. W dodatku gra zmaga się z dropami 

animacji niezależnie od urządzenia. Dla pocieszenia 

mogę dodać, że problem ten występuje na wszyst-

kich platformach, na których TWD jest wydany.

Pierwszy odcinek drugiego sezonu The Walking 

Dead jest solidny, ale pozostawia jednak pod wzglę-

dem fabularnym trochę do życzenia. Zapowiada się, 

że historia Clementine z każdą godziną nabiera coraz 

większych rumieńców i ma potencjał na fantastycz-

ną, lecz w pierwszym odcinku tego jeszcze nie za-

znamy. Jest dobrze, ale nie fantastycznie jak podczas 

przygody z Lee.

The Walking Dead: A House Divided
Krótko i na temat. The Walking Dead: A House Divi-

ded to jeden z lepszych odcinków w całej serii. Ma 

wszystko to, czego od tego interaktywnego serialu 

można oczekiwać. Jest moc!

Telltale Games zdecydowanie zalicza wzrost formy 

po pierwszym odcinku i dostarcza historię, która jest 
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The Walking Dead:      
All That Remains

Design – 6/6

Jakość wykonania – 4/6

Oprogramowanie – 5/6

Wydajność – 4/6

Plusy:  - stylistyka     
 - Clementine

Minusy: - naiwne momenty    
 - mało ciekawe postacie drugoplanowe

Cena  4,49 euro / jeden odcinek   
 13,99 euro / odcinki 2-5

https://itunes.apple.com/pl/app/
walking-dead-the-game-season-2/
id741183306?mt=8

The Walking Dead: All That Remains

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/walking-dead-the-game-season-2/id741183306?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/walking-dead-the-game-season-2/id741183306?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/walking-dead-the-game-season-2/id741183306?mt=8


interesująca, zaskakująca i trzymająca przez cały czas w napięciu. Nie ma tutaj czasu na 

nudę i scenariusz napisany jest w taki sposób, że kiedy wydaje się, że możemy złapać 

przez chwilę oddech, to gra za chwilę stawia nas przed trudną decyzją do podjęcia. 

Dialogi są ciekawsze, napisane z pomysłem i przede wszystkim zaskakujące. W ich trak-

cie Clementine zmuszona będzie do podjęcia decyzji, które zaważą o losach grupy, do 

której się przyłączyła i życiu jej członków.

Lubię zaznaczać występy celebrytów w grach, więc nie mogę nie wspomnieć o roli Mi-

chaela Madsena, człowieka Quentina Tarantino, którego zapewne wszyscy znają z roli 

ze „Wściekłych psów” czy „Kill Billa”. Jego rola Carvera w The Walking Dead jest kapital-

na. W ciągu kilku sekund potrafi zbudować napięcie, które utrzymane jest przez całą 

scenę i nie opada ani przez chwilę. Jego głos wprowadza niepokój, a Carver jest pie-

kielnie nieprzewidywalny. Pewnym jest, że jego postać odegra kluczową rolę w trakcie 

drugiego sezonu i będzie stanowić o jego sile, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo 

właśnie tak dobrze napisane postacie stanowią o sile The Walking Dead.

Pierwotnie nieciekawie napisane postaci z nowej grupy Clementine stają się ciekaw-

sze, kiedy poznajemy historię niektórych z nich. Lepsze są z nimi dialogi i momenty ak-

cji, które z nimi doświadczamy, a dzięki temu możemy się z nimi bardziej związać. To 

bardzo ważne w tej produkcji i tego najbardziej brakowało w pierwszym odcinku. Od-

chodzi to jednak w niepamięć, bo mnie, ale i niemalże każdemu, kto zagrał w oba od-

cinki, udało się zbudować relacje z bohaterami, co prowadzi do tego, że strata któregoś 

z nich staje się bolesna. Ponadto dla tych, którzy przeszli pierwszy sezon, Telltale Ga-

mes puszcza oko, wprowadzając do historii znaną postać z pierwszego sezonu i dodat-

ku 400 Days.

W głównym świetle reflektorów w dalszym ciągu oczywiście jest motyw dorastania 

Clementine i jej zmagania się z otaczającym światem. To niebywale dojrzała dziewczy-

na, pozbawiona normalnego dzieciństwa, zatem łatwo jest się z nią związać i moment 

zagrożenia jej życia spowoduje, że wylądujecie na krawędzi fotela czy kanapy, na któ-

rej siedzicie z iPadem bądź iPhone’em w rękach. Będziecie musieli też uważać, żeby nie 

wypuścić ich ze spoconych rąk, szczególnie w ostatnich 30 minutach, w których ważyć 

się będą losy całej grupy.

A House Divided to najlepszy odcinek drugiego sezonu i jeden z lepszych, jaki Telltale 

Games w ogóle stworzyło. Bogaty jest w ciekawe dialogi, akcję powodującą rumieńce 
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i decyzje ciągnące za sobą dramatyczne konsekwen-

cje. Wszystko to, czego od The Walking Dead oczeku-

jemy, jest tutaj obecne.

The Walking Dead: 400 Days
400 Days to dodatek do pierwszego sezonu, w którym 

przedstawiona jest piątka nowych postaci i ich historii. 

Dzieją się one w ciągu tytułowych 400 dni, lecz każda 

w trakcie innego. Dodatek zabierze Wam około godzi-

ny, co nie jest może najlepszym wynikiem, ale twórcy 

wykonali świetną robotę, pisząc każdą postać i bardzo 

szybko powoduje to, że na każdej z nich zaczyna nam 

bardzo szybko zależeć. To prowadzi do tego, że ta go-

dzina gry jest bardzo interesująca i pełna solidnej ak-

cji. Zdecydowanie warto dodatek ten ograć przed za-

głębieniem się w drugi sezon.

Import stanu gry

Rozpoczynając drugi sezon, możliwe jest przetrans-

portowanie zapisu gry z pierwszego sezonu, a co za 

tym idzie, wszystkich podjętych decyzji. By to zrobić, 

na urządzeniu, na którym gramy musimy mieć zain-

stalowany pierwszy sezon ze wszystkimi odcinkami 

i swoim stanem gry. Aplikacja automatycznie wyszuka 

stan gry i poprosi o dostęp do pierwszego sezonu. Jak 

wiadomo, gra nie obsługuje niestety zapisu w iCloud, 

więc operacja ta jest trochę bardziej skomplikowana.

The Walking Dead:      
A House Divided

Design – 6/6

Jakość wykonania – 5/6

Oprogramowanie – 5/6

Wydajność – 5/6

Plusy:  - fabuła      
  - Carver      
  - poprawa w zarysie postaci   
    drugoplanowych

Minusy:  - drobne problemy techniczne
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http://www.twitter.com/wojciechrajpert
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Cześć, mam na imię Jarek i jestem serwisantem urządzeń Apple. Postanowiłem zacząć 

tym przemiłym przedstawieniem się, tak żeby każdy wiedział, że nie wymyślam sobie 

wszystkiego ze szklanej kuli. Tak moje życie się ułożyło, że wylądowałem w tym świecie 

Apple i sporo dziwnych rzeczy moje oczy widziały. Żyjąc w świecie Apple, średnio trzy 

razy dziennie pisze bądź dzwoni do mnie ktoś znajomy (albo znajomy znajomego), żeby 

poradzić się przed przyszłym zakupem nadgryzionego sprzętu.

W tym miejscu zaczynają się problemy, bo oczywiście jestem jednym z najmilszych lu-

dzi na świecie, każdemu chcę pomóc i chciałbym, żeby nie było głodu i wojen na świe-

cie. Jednak po obejrzeniu aukcji internetowej mogę tylko rozrzucić fusy po moim serwiso-

wym biurku i wywróżyć z nich, czy danych sprzęt jest dobry, czy też powinniśmy omijać 

go szerokim łukiem.

JAROSŁAW CAŁA

PAMIĘTNIK SERWISANTA
Pamiętnik serwisanta

PARTNEREM DZIAŁU JEST MBAZAAR.PL

http://mbazaar.pl
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„Tanio sprzedam MacBook Pro 13" mid 2012 nie uruchamia się”.
Ile to razy widziałem podobne ogłoszenia. Dalej w ofercie dowiadujemy się, że sprzedaw-

ca komputer dostał od ciotki z USA i kompletnie się na tym nie zna, dlatego sprzedaje 

w bardzo okazyjnej cenie. Jeśli myślisz, że trafiła się okazja życia, to jesteś w błędzie. Otóż 

powiem Wam jak Dr House „Wszyscy ludzie kłamią”, niestety 90% takich „super okazji” 

kończy się tragicznie. Na szczęście nasz rodzimy rynek używanego sprzętu Apple docze-

kał się miejsca, gdzie bezpiecznie możemy cieszyć się z zakupu sprawdzonego nadgry-

zionego jabłka. Platforma mbazaar.pl to sprawdzony sposób na ominięcie wszelakich pro-

blemów, które mogą nas spotkać z zakupem oraz sprzedażą używanego sprzętu. Każde 

używane urządzenie zakupione poprzez Mbazaar posiada 3-miesięczną gwarancję, a – co 

najważniejsze – dokładnie sprawdzone jest przez profesjonalistów z serwisu Apple.

W kolejnych numerach iMagazine temat zakupu używanego sprzętu Apple będę konty-

nuował i pokażę, jak łatwo można naciąć się na zły zakup, a przede wszystkim jak uniknąć 

tych złych życiowych wyborów.

Pamiętnik serwisanta

@calamuzyka 

http://www.twitter.com/calamuzyka
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Jedną z nowości, jakie wprowadziła ostatnia ak-

tualizacja OS X w wersji 10.9.2, jest blokowanie 

kontaktów. Ale jak i gdzie to zrobić?

Po pierwsze musimy uruchomić apli-

kację Wiadomości. Następnie przecho-

dzimy do preferencji (Cmd +,).

Teraz wybieramy zakładkę Konta (1.), 

a tam z kolei Blokada (2.) i wreszcie 

znak + (3.).

Następnie z listy kontaktów wskazuje-

my, który ma być zablokowany.

I tyle. Aby cofnąć blokadę, wystarczy w tych sa-

mych ustawieniach wybrać kontakt z listy zablo-

kowanych i usunąć go stamtąd przyciskiem –.

Źródło: OS X Daily.

BLOKOWANIE KONTAKTÓW 
IMESSAGE W OS X

MACIEJ SKRZYPCZAK

1.

1.

2.

2.

3.

3.

@mcskrzypczak  

http://osxdaily.com/2014/02/26/block-imessages-mac-os-x/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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INTELIGENTNE FOLDERY W DOCKU
MACIEJ SKRZYPCZAK

O tym, że w Docku możecie umieszczać różne foldery z pewnością już wiecie. Chociaż 

sam korzystam z aplikacji Alfred do uruchamiania aplikacji, to trzymam folder z ich lokacją 

w Docku.

Ale czy wiedzieliście, że w Docku możemy także umieścić foldery inteligentne? Osobom, 

które może nie miały z nimi styczności, nadmienię, że są to specjalne katalogi, w których 

znajdują się pliki odpowiadające kryteriom, jakie sami zadamy. Mogą to być na przykład 

wszystkie obrazki z dysku, cała muzyka i tak dalej. Zapisane foldery inteligentne znajdziemy 

w katalogu ~/Library/Saved Searches. Po przeciągnięciu któregoś do Docka będziemy mo-

gli skorzystać z wszystkich dobrodziejstw z tego wynikających – różne ustawienia widoku 

i szybki podgląd bez potrzeby otwierania okna Findera.

Źródło: Mac OS X Hints @mcskrzypczak 

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 

http://www.alfredapp.com
http://hints.macworld.com/article.php?story=20140302032442215
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=26700420
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=26700420
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MAC MINI TV
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Założenie było proste – chcę móc wygodnie oglądać filmy i seriale na moim telewizorze. Obec-

ne Apple TV pozwala na robienie tego całkiem wygodnie, jednak przez swoją specyfikę wyma-

ga włączonego źródła filmów. Do tego niespecjalnie lubi się ze sprzętami pozbawionymi Ja-

błek, które można znaleźć w moich kieszeniach. Te wszystkie wady musiały być wyeliminowane 

w moim Macu Mini TV. Do dzieła.

Mac Mini TV

O nowym modelu Apple TV więcej się słyszy, niż się go widzi. Plotka głosi, że ma zmieść 

konkurencję z powierzchni Ziemi. Ludzie masowo wyprzedają swoje telewizory (bo nowe 

Apple TV ma być wbudowane w telewizor), a na Woronicza podobno skończyli pisać 

list do Cupertino, żeby oszczędzili biedne stacje telewizyjne. Ja, nie mogąc dłużej czekać, 

postanowiłem, korzystając z Maca Mini, zrobić alternatywę. Lepszą alternatywę.
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Dlaczego Mac Mini?
Najpierw trzeba się wytłumaczyć z wyboru 

sprzętu. Mac Mini to najtańszy sposób na po-

siadanie komputera z Jabłkiem. Jest to urzą-

dzenie z serii BYODKM (Bring Your Own De-

sktop, Keyboard and Mouse – Przynieś Swój 

Własny Monitor, Klawiaturę i Mysz), bardzo 

małe, które działa praktycznie bezszelestnie. 

Do tego Mac Mini jest obecnie jedynym Ma-

cintoshem, który posiada port podczerwieni, 

dzięki czemu można sterować nim za pomocą 

zwykłego pilota. Model, z którego ja skorzy-

stałem, to Late 2009 z dwurdzeniowym proce-

sorem 2,26 GHz, 2 GB pamięci RAM, dyskiem 

o pojemności 160 GB oraz napędem SuperDri-

ve. W dzisiejszych czasach taka specyfikacja 

nie pozwoli na szaleństwa, ale jako podstaw-

ka do telewizora sprawdzi się idealnie. Dlacze-

go akurat ta generacja? Cóż, taki był w domu.

Przygotowanie sprzętu
Wszystko zacząłem od przygotowania stro-

ny sprzętowej. Najwygodniejszą drogą, żeby 

podłączyć Maca do telewizora było w moim 

wypadku użycie kabla HDMI. Miniak w po-

przedniej obudowie nie posiada takiego złą-

cza, więc potrzebna była przejściówka z mi-

niDVI na HDMI – 17 złotych na Allegro, działa, 

polecam. Tutaj jednak pojawił się pierw-

szy problem, mianowicie miniDVi nie prze-

syła dźwięku. Rozwiązania były dwa. Pierw-

sze, podłączenie dźwięku osobnym kablem, 

odpadło, ponieważ mój telewizor nie potrafi 

korzystać z portu HDMI do odbierania obra-

zu, a z innego portu pobierać dźwięk. Drugie, 

czyli podłączenie dodatkowych głośników do 

Mac Mini TV



komputera, działa idealnie. Wybór padł na starą miniwieżę. Pozostaje jeszcze kwestia sterowa-

nia komputerem – poza standardową klawiaturą i myszą (potrzebne do konfiguracji) używam 

pilota Apple Remote. Oczywiście, Mac posiada pięć portów USB, do których można podłączać 

dyski a także w pełni sprawny AirPort, podłączony do domowej sieci.

Pora na oprogramowanie
Podstawą jest, oczywiście, OS X. Na moim komputerze zainstalowany był Mavericks i jeśli nie za-

leży Wam specjalnie na Front Row (program z czasów Snow Leoparda, zaprojektowany do ob-

sługi multimediów pilotem, interfejs przypomina Apple TV tamtych czasów), to radzę zainstalo-

wać właśnie najnowszą dostępną wersję systemu. 10.9 nie obciąża specjalnie nawet tak słabego 

sprzętu, a jest zdecydowanie najbezpieczniejszą opcją teraz. Sam system nie nadaje się jednak 

do obsługi za pomocą pilota i gdy szukałem sposobu, by zainstalować Front Row, natknąłem się 

na przyjaciela z przeszłości – XBMC. Co ciekawe, całość sprowadza się tylko do instalacji aplikacji 

i ustawienia w Preferencjach systemowych, żeby włączała się razem z systemem. 

Ale czym jest XBMC? To aplikacja, która pozwala w prosty i wygodny sposób odtwarzać i kata-

logować filmy, seriale, zdjęcia, a także korzystać z aplikacji. Wszystko opiera się o interfejs, który 

w zamyśle jest łatwo obsługiwany pilotem telewizora. Nic dziwnego, w swojej pierwszej odsło-

nie XBMC nazywało się Xbox Media Center i było alternatywnym dashboardem dla Xboksa. Ca-

łość jest darmowym oprogramowaniem, które dzięki otwartemu kodowi źródłowemu rozwija 

się bardzo prężnie.

To właśnie XBMC zarządza zasobami Mac Mini TV. Aplikacja automatycznie rozpoznaje filmy 

bądź seriale, sama pobiera z internetu tytuły, opisy, oceny, okładki i wiele, wiele więcej – po 

wstępnej konfiguracji działa praktycznie bezobsługowo. Do tego możemy zmienić wygląd, 

korzystając ze skórek dostępnych w sieci. Ja wybrałem SiO2, która wzorowana jest na obec-

nym Apple TV.

Oczywiście, wszystko można obsługiwać za pomocą Apple Remote czy innego pilota, który moż-

na skonfigurować z Makiem. Dodatkową zaletą XBMC jest dostępna aplikacja na iOS oraz Andro-

ida, która steruje systemem. Program jest po prostu genialny – na telefonie nie pojawiają się przy-

ciski, które udają te od pilota (chociaż jest taka opcja), a lista filmów lub seriali, które są dostępne. 

XBMC pozwala, co ważniejsze, w pełni kontrolować komputer. To znaczy, można go wyłączyć z po-

ziomu aplikacji, uśpić, zrestartować a także kontrolować głośność (zarówno systemową, jak i tę 

w programie). Wisienką na torcie jest działający AirPlay, poza Klonowaniem Obrazu, oczywiście.
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@mikeyziel

Witam w przyszłości
Wiele się mówi o tym, że Jobs „rozpracował” telewizję. Sam nazywał Apple TV swoim hob-

by, a znając jego biografię, śmiem twierdzić, że dużo myślał nad tym, jak uczynić swoje hobby 

przyjemniejszym. Niestety, dzisiaj pozostaje nam domyślać się, co planował wizjoner. Niemniej 

Mac Mini TV jest tym, co moim zdaniem powinno stworzyć Apple. Kluczem do sukcesu bo-

wiem jest to, jak steruję tym systemem. Odkąd mam możliwość wybrania na telefonie tego, co 

chcę obejrzeć na telewizorze, to częściej oglądam wideo na dużym ekranie.

Plany na przyszłość

Projekt Mac Mini TV uznałem za skończony. Osiągnąłem wszystko to, co miałem w planach, 

a wydatki były zredukowane do minimum. Teraz mogę spokojnie czekać na następne Apple TV 

– jeśli ono mnie zadowoli, to zapewne zagości pod telewizorem. Gdyby tak nie było, to zabiorę 

się za tworzenie następnej generacji Mac Mini TV. Dzięki łatwemu dostępowi do wnętrza Maca, 

planuję wymienić dysk na taki o pojemności 1 TB, a także dodać napęd Blu-ray. Taka kombina-

cja sprawi, że ta podstawka będzie podstawką wprost idealną.

http://www.twitter.com/mikeyziel
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CO JEST GRANE, DAVIS?

JAN URBANOWICZ

Rodzeństwo Coenów ma na swoim koncie wiele filmów, z czego uwielbiam cztery: „Fargo”, 

„The Hudsucker Proxy”, „Big Lebowski” oraz „To nie jest kraj dla starych ludzi”. Mogę do nich 

wracać wielokrotnie, co też czynię przynajmniej raz na rok w przypadku każdego z nich. Wy-

chodząc z kina po seansie ich najnowszego obrazu, wiedziałem, że dołączy on do powyższe-

go, zacnego grona.

„Co jest grane, Davis?” to opowieść o muzyku. Muzyku, który bardzo chciałby odnieść suk-

ces, ale jakoś mu się to nie udaje. Jego życie polega przede wszystkim na graniu muzyki fol-

kowej w klubach i przemieszczania się od drzwi do drzwi swoich znajomych, w celu znale-

zienia noclegu. Taki to wieczny ciułacz. Pewnego dnia los dokłada mu jeszcze towarzysza 

Bracia Coen to reżyserski duet, który każdym swoim filmem wywołuje u mnie wypieki 

na twarzy. Nic więc dziwnego, że ich najnowszy obraz był przeze mnie wyczekiwany, jak 

przez niektórych premiera nowego iPhone’a.

     

Co jest grane, Davis?

https://www.youtube.com/watch?v=L2XTGqBbtYQ
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w postaci rudego kota, którego nasz bohater wca-

le nie chciał, ale jak już się znalazł, to niech będzie. 

W dużym skrócie jest to film o muzyku z kotem. 

Wieje nudą? Dla wielu zapewne taki ten film bę-

dzie. Nie dla mnie.

Niezwykły klimat
To, co mnie najbardziej w tym filmie urzekło, to jego klimat. Klimat, który jest budowany 

przede wszystkim przez muzykę. Jeśli lubicie folk amerykański, czyli np. Boba Dylana lub po-

pularnego ostatnimi czasy Rodrigueza, to będziecie zadowoleni. Tak jak ja. Jak wspomniałem, 

uwielbiam braci Coen i ich filmy. Samo to uwielbienie dla reżyserów by wystarczyło, żeby film 

mi się spodobał. Jednak było tego jeszcze więcej, a wśród tych rzeczy znalazła się właśnie mu-

zyka. Znałem ją wcześniej, gdyż zakupiłem sobie album w iTunes i kilkugodzinne słuchanie 

bez przerwy chyba odpowiednio nastroiło mnie do filmu. Nie zawiodłem się. Razem z obra-

zem muzyki słuchało się jeszcze przyjemniej. Fakt, że kilka piosenek zaśpiewał Justin Timberla-

ke, jeszcze bardziej to wszystko umilało.

Aktorstwo i odbiór
Aktorstwo nie jest tu czymś, co rzuca się od razu w oczy. Nie powala na kolana, ale nie można 

się do niego również przyczepić w większym stopniu. Oscar Isaac, który gra główną rolę, od-

walił spory kawałek niezłej roboty. Nie jest to może kreacja na miano najważniejszych nagród 

filmowych, ale wypadła bardziej niż przyzwoicie. Grany przez niego bohater da się lubić. Są 

oczywiście momenty, kiedy chcemy rzucić na niego klątwę, ale w ogólnym rozrachunku kibi-

cujemy mu i jesteśmy ciekawi, jak potoczy się jego historia.

Na uwagę zasługują role drugoplanowe. Choć Carey Mulligan nie zachwyca, to Justin Timber-

lake już wypada przyzwoicie, choć jego rola jest stosunkowo niewielka – na uwagę zasługują 

przede wszystkim piosenki w jego wykonaniu. Natomiast John Goodman jak zwykle prezen-

tuje się świetnie. Jego rola jest na pewno jednym z jaśniejszych punktów filmu.

„Co jest grane, Davis?” to bardzo przyjemny film. Na pew-

no spodoba się on fanom braci Coen, którzy tradycyjnie 

serwują nam dawkę porządnego kina. Co z innymi widza-

mi? Sądzę, że im również przypadnie on go gustu, cho-

ciaż należy zwrócić uwagę na spokojne tempo i muzykę. 

W dużym skrócie jest to 
film o muzyku z kotem.

Na uwagę zasługują 
role drugoplanowe.

Co jest grane, Davis?   /   FILM   /   

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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OCALONY
JAN URBANOWICZ

Kino wojenne wiodło prym w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych przeżyło swój renesans, 

a to za sprawą „Szeregowca Ryana” Stevena Spielberga. Była również „Cienka 

czerwona linia”, „Helikopter w ogniu”, „Wróg u bram” czy filmy Clinta Eastwo-

oda o bitwie na Iwo Jimą. Do tego grona należy jeszcze dodać serial produkcji 

HBO „Kompania braci”. Wszystkie te produkcje ukazywały wojnę w nowy, reali-

styczny sposób, co zostało dobrze przyjęte zarówno przez widzów, jak i kryty-

ków. Po atakach na Nowy Jork i Pentagon w 2001 roku, Hollywood zaczęło nie-

mal raz w roku produkować film o wojnie w Iraku i Afganistanie. To właśnie 

Wojna to chodliwy temat. Zawsze dobrze się „sprzedaje”. Zarówno 

w życiu (niestety), jak i w kinie. Ale zrobić naprawdę dobry film o 

tej tematyce to nie lada sztuka. „Ocalony” serwuje nam najwyższy 

poziom, jakiego nie było od jakiegoś czasu.

     

https://www.youtube.com/watch?v=cw7Hm1Nf8-w


w tym ostatnim dzieje się akcja „Ocalonego” – według mnie naj-

lepszego takiego filmu od czasów „Helikoptera w ogniu” Ridley-

’a Scotta. 

Prawdziwa historia
„Ocalony” to film oparty na faktach (tak, tych autentycznych), 

a dokładnie na podstawie książki, która opisywała prawdziwą 

historię. Oddział jednej z najbardziej elitarnych jednostek spe-

cjalnych na świecie, Navy Seals, ma za zadanie zlikwidować jed-

nego z ważnych członków Al-Kaidy. Zadanie miało być dość pro-

ste – zjawić się na terenie operacji, zlokalizować cel, zlikwidować 

i wrócić cało do bazy. Jednak coś musiało pójść niezgodnie z pla-

nem i cały oddział znalazł się pod silnym ostrzałem armii terrory-

stów. Rozpoczęła się walka o przetrwanie. 

Dobór aktorów
Jest to film, w którym najważniejsza jest akcja, ale by dobrze ją 

odwzorować, potrzeba dobrać odpowiednich aktorów. Przede 

wszystkim muszą być oni dobrze zbudowani fizycznie i wytrzy-

mali, by widz uwierzył, że na ekranie widzi żołnierzy. I tak oto wła-

śnie role główne grają Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch 

oraz Ben Foster. Są to również przyzwoici aktorzy pod wzglę-

dem warsztatu. Rolę drugoplanową gra również Eric Bana, które-

   /   FILM   /   173

Po atakach na Nowy 
Jork i Pentagon 
w 2001 roku, 
Hollywood zaczęło 
niemal raz w roku 
produkować film 
o wojnie w Iraku 
i Afganistanie.
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go mogliśmy zobaczyć we wspomnianym 

wcześniej „Helikopterze w ogniu”. 

Realizm
Bardzo spodobało mi się, iż na napisach 

końcowych pokazane są materiały z praw-

dziwego treningu Navy Seals. Samo to za-

powiedziało mi, że film będzie ciekawy. 

Współczesny dobry film wojenny powinien 

się charakteryzować wysokim poziomem 

realizmu. W „Ocalonym” jest on na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście są elemen-

ty które w kinie są potrzebne, zwłaszcza jeśli ma to być film akcji, bo przecież widz nie 

może się nudzić podczas seansu i tak oto pojawiają się sceny, gdzie możemy pomyśleć, że 

coś takiego nie powinno mieć miejsca w rzeczywistości – np. ktoś teoretycznie powinien 

zginąć od takich ran już dawno. Jednak to, co zobaczyłem na ekranie, przypomniało mi 

o okrucieństwie wojny. Według mnie taka powinna być przede wszystkim rola filmów wo-

jennych. Pokazywanie nam, jak bezsensowne są wojny, jak wiele zła się na nich dzieje i jak 

potworne to wszystko jest. Kiedyś w filmach postrzelony żołnierz padał na ziemię i powoli 

(lub szybko) umierał. Teraz, tak samo jak w „Ocalonym”, ranny powoli się wykrwawia, krew 

leci z ran, z ust, a on sam jest przerażony tym, że zaraz odejdzie z tego świata. Jest w tym 

filmie taka scena, gdy ktoś został postrzelony w płuco. Później konając przy drzewie, głę-

boko oddychał, a my słyszymy świst tych przedziurawionych płuc. Była to dość mocna 

i przejmująca scena. Sam film pokazuje jedną, bardzo ważną rzecz. Otóż, że nawet najlep-

szy trening, najdokładniejsze przygotowanie, może się w 100% nie sprawdzić na polu wal-

ki. Kiedy oddział znalazł się na terenie, na którym wcześniej nie walczył i spotka wroga, 

który się tam wychował, to może mieć marne szanse.

Aspekty techniczne
„Ocalony” to film przede wszystkim rewelacyjnie 

zrealizowany. Zdjęcia są świetne, akcja rozwija się 

w znakomitym tempie, a najbardziej zaskoczył mnie 

dźwięk. Jest mistrzowski i super zmontowany. Kie-

dy jeden z bohaterów ukrywał się za skałą, a w odda-

li ktoś strzelał, ja naprawdę miałem wrażenie, że ktoś 

strzela w oddali od miejsca, w którym siedziałem. Nie 

będzie dla mnie przesadą, jeśli napiszę, że dawno tak 

Bardzo spodobało mi się, 
iż na napisach końcowych 
pokazane są materiały 
z prawdziwego treningu 
Navy Seals.

Zdjęcia są świetne, akcja 
rozwija się w znakomitym 
tempie, a najbardziej mnie 
zaskoczył dźwięk.
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dobrze zmontowanego dźwięku nie słyszałem. Film był zresztą w tych katego-

riach nominowany do Oscara i teraz strasznie żałuję, że nie otrzymał za to sta-

tuetek. Szkoda.

Podsumowanie
Jeśli miałbym podsumować „Ocalonego”, to musiałbym chyba napisać, że to 

rewelacyjny film. Owszem, nie każdemu się spodoba, ale jeśli jesteście fana-

mi kina wojennego, jeśli podobał się Wam „Helikopter w ogniu”, to powinni-

ście byś bardzo usatysfakcjonowani. Jest to film nieco inny od wspomnianego, 

ma spokojniejsze tempo i mniejszy rozmach. Tam mieliśmy akcję w mieście, tu 

wszystko dzieje się w górzysto-leśnym terenie Afganistanu. Film trwa dwie go-

dziny, z czego pierwsza jest dość spokojna, jednak kiedy rozpoczyna się wła-

ściwa akcja, to trwa ona już praktycznie do samego końca. Dodatkowo pole-

cam zostać na napisach końcowych, gdyż pokazani są prawdziwi bohaterowie 

tych wydarzeń oraz krótko opisana historia, która miała miejsce już po wyda-

rzeniach w filmie. 

Ocalony

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


JAN URBANOWICZ

Nie jest zjawiskiem częstym, by w serialu telewizyjnym występowały gwiazdy filmowe wielkie-

go formatu. Sytuacja odwrotna jest dość powszechna, gdyż telewizja jest często bramą do ka-

riery filmowej. Jak wielkie było moje zdziwienie, jak najbardziej pozytywne, gdy zobaczyłem 

takie nazwiska jak Woody Harrelson i Matthew McConaughey. „Będzie się działo” – pomyśla-

łem. Kiedy więc nastał moment premiery, włączyłem telewizor i… całkowicie zahipnotyzowa-

ło mnie to, co zobaczyłem. 

Historia policyjna. Dwóch detektywów bada sprawę rytualnego morderstwa. Nie wiadomo, 

czego się spodziewać, nie wiadomo, o co chodzi, kto mógł zabić i dlaczego. Jak ja lubię takie 

historie! To, co najbardziej od samego początku rzuca się w oczy, to gra aktorska, linia fabu-

Kiedy pod koniec zeszłego roku pojawił się zwiastun nowego serialu produkcji HBO 

„Detektyw”, od razu wiedziałem, że czeka nas prawdziwa uczta dla oka. Oczekiwania były 

wielkie, wyczekiwanie sięgało zenitu i… było wspaniale.
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DETEKTYW

Detektyw   /   FILM   /   

https://www.youtube.com/watch?v=bcebUfAkwX0
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larna i klimat. Harrelson i McConaughey gra-

ją chyba na swoim najwyższym możliwym po-

ziomie, ze szczególnym naciskiem na tego 

drugiego, który w 2013 miał „swój rok” i we 

wszystkim, w czym się pojawiał, zaskakiwał i publiczność, i krytyków. Cały świat filmowy. Aktor 

przeszedł w ostatnich latach ogromną metamorfozę doboru ról i wyszło mu to jak najbardziej 

na dobre. Zresztą niedawno otrzymał Oscara za pierwszoplanową rolę w „Witaj w klubie”. 

Fabuła jest tutaj bardzo ciekawie przedstawiona, bowiem miesza nam się ze sobą kilka linii 

czasowych, co wprowadza jeszcze większą tajemniczość do serialu i nieustające pytania „o co 

w tym wszystkim chodzi, jak się zakończy?”.

Co do klimatu, to jest niesamowity. Jest brudny. Czuć z ekranu zło, które gdzieś tam się 

czai. Czuć mrok kryjący się w każdym z bohaterów, jak i w środowisku, które ich otacza. 

Dawno nie było czegoś takiego w telewizji, a przynajmniej ja sam sobie o niczym takim nie 

przypominam.

Realizacja
Klimat budowany jest również przez sam sposób realizacji serialu. Nakręcony na taśmie filmo-

wej, bije po oczach wspaniałymi zdjęciami. Południowe stany Ameryki wyglądają niemal jak 

żywe i na dodatek bardzo brutalne. Ale nie chodzi mi o brutalność fizyczną, tylko to, jak obraz 

na nas działa. Zdjęcia są również wspaniale zrealizowane, czego przykładem jest finał jednego 

z odcinków, na który składała się kilkuminutowa pojedyncza sekwencja. Cudo!

Bardzo ważnym elementem jest tutaj muzyka. Hipnotyzuje nas, nie pozwala odejść od telewi-

zora i sprawia, że wchodzimy w tę historię wszystkimi naszymi zmysłami. 

Minusy
Zachwyty zachwytami, ale nie udało się tu uniknąć minusów. Serial jest przede wszystkim 

za krótki. Składa się on z ośmiu odcinków, z czego każdy (do szóstego włącznie) jest wspa-

niały. Jednak dwa ostatnie potoczyły się z akcją nie-

co za szybko. Całość to zamknięta historia. Powstanie 

oczywiście kolejny sezon, ale będzie on opowiadał już 

o czymś całkowicie innym. Również bohaterowie się 

zmienią i nie zobaczymy już tych dwóch wspaniałych 

aktorów. Dlatego czuję lekki niedosyt. Całość się wy-

Jak ja lubię takie historie!

Serial jest przede 
wszystkim za krótki.

Detektyw
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jaśniła, ale według mnie zostało to zrobione nieco „po łebkach”. Nie zrozumcie mnie źle, to 

wciąż wspaniały serial, jednak sądzę, że na wiele pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Gdy-

by tak zamiast ośmiu miał on dziesięć lub dwanaście odcinków i fabuła by się mogła jeszcze 

trochę porozwijać, wtedy dostalibyśmy dzieło doskonałe. Szkoda, ale mam nadzieję, że ko-

lejny sezon będzie jeszcze lepszy.

„Detektyw” pokazuje nam, na jak wysokim poziomie znajduje się obecnie telewizja (choć 

to serial produkcji HBO, a jak dobrze wiemy: „to nie telewizja, to HBO”). W historii mieli-

śmy wiele wspaniałych i bogatych w emocje seriali, ale to dopiero w ostatnich latach tele-

wizja zaczęła przechodzić na całkowicie nowy poziom – nierzadko przewyższający wiele 

produkcji filmowych. Są one znakomicie zrealizowane pod względem technicznym, aktor-

skim, produkcyjnym i scenariuszowym. Aż boję się myśleć, co czeka nas w nadchodzących 

latach. Ciekawi mnie również, kogo wybiorą twórcy „Detektywa” do głównych ról w dru-

gim sezonie. Aktorzy z pierwszego wysoko postawili poprzeczkę. Tak jak napisałem, to wy-

śmienity serial i czekam na więcej!

Detektyw

CAŁA • DURASIEWICZ • PIOTROWSKI • ŁADA • SKRZYPCZAK • MŁYNARSKI • OCHENDOWSKA  • PIETRUSIEWICZ

@yasiek_

http://imagazine.pl
http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLURAY 
KWIECIEŃ 2014

JAN URBANOWICZ

PŁYNĄCE WIEŻOWCE

Głośny polski film z 2013 roku, który był 

wielokrotnie pokazywany i nagradzany 

na rozmaitych festiwalach. Historia z ho-

moseksualizmem w tle, który jest u nas 

kontrowersyjnym tematem, lecz bardzo 

ważnym i należy o nim mówić. Sam fil-

mu nie widziałem, gdyż nie zdążyłem 

wybrać się do kina, ale wiem, że na pew-

no go zakupię, by tę pozycję nadrobić.

HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier Blu-

-ray. Druga część nowej trylogii Petera Jacksona. 

Hobbit Bilbo Baggins wraz z kompanią krasnolu-

dów dociera do Samotnej Góry i szykuje się na 

spotkanie ze smokiem Smaugiem. Film, który po-

dzielił widzów na całym świecie. Dla jednych jest 

rewelacyjny, dla innych to nudna profanacja książ-

kowego pierwowzoru. Na szczęście ja zaliczam się 

do tych pierwszych i wyczekuję chwili, kiedy zro-

bię filmowe zakupy.
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ANI SŁOWA WIĘCEJ

Ostatni film z udziałem zmarłego w zeszłym 

roku Jamesa Gandolfiniego. Niezwykła ko-

media z nutą romantyzmu, goryczki i życia 

w najlepszym wydaniu. Jeśli ktoś nie zdążył 

zobaczyć go na dużym ekranie, to na pew-

no powinien sobie kupić i obejrzeć w so-

botni wieczór z drugą połówką na kanapie. 

Jeden z najsympatyczniejszych filmów ze-

szłego roku.

SHERLOCK – SEZON 3

Trzeci sezon znakomitego serialu produk-

cji BBC, opowiadającego o Sherlocku Hol-

mesie we współczesnym Londynie. Serial 

już otrzymał miano kultowego i nie ma 

co się dziwić, bo jest świetny. Co ciekawe, 

główne role grają aktorzy, którzy spotka-

li się ze sobą również na planie „Hobbi-

ta”. Martin Freeman wciela się w rolę Dra 

Watsona, a Benedict Cumberbatch, który 

w „Hobbicie” wciela się w rolę Smauga, 

tutaj gra tytułowego Sherlocka. I jest 

w tej roli genialny!
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CAŁA MUZYKA JAROSŁAW CAŁA

MROZU 
ROLLERCOASTER

Błyszczysz jak miliony monet, nananana… Niestety to nie 

był dobry numer i muszę przyznać, że dosyć długo śmiałem 

się z niego. Jednak w tej papce strasznego tekstu słychać 

było, że ten chłopak ma głos i, co ważniejsze, ma niezłe ucho. 

Nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy, żeby przesłuchać 

któryś ze wcześniejszych albumów tego artysty. I wiecie co? 

Bardzo dobrze zrobiłem, stare płyty są megasłabe i po ich 

przesłuchaniu nie sądzę, żebym skusił się na nową.

Dopiero po przesłuchaniu nowego albumu „Rollercoaster” wróciłem do starszych 

płyt i jestem w ciężkim szoku. Głos niby podobny, ale to całkowicie inna muzy-

ka i inny człowiek. Progres, jaki zrobił Mrozu w „Rollercoaster”, jest potwornie ol-

brzymi. To tak jakby w poprzednim roku grzał ławę w polskiej lidze koszykówki, 

a w tym sezonie prowadził swoją drużynę do mistrzostwa NBA. Gdzie Mrozu zna-

lazł klucz do sukcesu? Co się stało? Porwanie przez kosmitów? Samotna podróż na 

ośmiotysięcznik? Nie mam zielonego pojęcia, ale dobrze się stało, bo chłopak wró-

cił z nowym albumem całkowicie odmieniony. Odważniejsze kompozycje, któ-

rych polska scena pop nie zna i przede wszystkim teksty nie są już o laskach błysz-

czących jak miliony monet. Ten album ma fajne imprezowe tempo i słucha się go 

z uśmiechem na twarzy. Trochę szkoda, że ma te gorsze momenty i niektóre pozy-

cje trzeba omijać, przez co nie jest materiałem spójnym. Jednak gdy tylko trochę 

poprzesuwamy utwory, to nagle tworzy nam się świetna playlista na domówkę. 

„Rollercoaster” ma w sobie dużo tych dobrych gatunków muzycznych, to nie tylko 

pop, ale również soul, hip-hop i gospel. Taki album cieszy, tym bardziej, że patrząc 

na polską scenę muzyki rozrywkowej, to męskie głosy wymarły w niej jak dinozau-

ry. Chyba że ktoś lubi posłuchać Andrzeja Piasecznego. Mrozu wszedł na dobrą 

ścieżkę i niech dalej rozwija się w tym kierunku, bo jeśli kolejna płyta będzie po-

dobnym progresem, to strach się bać.

http://wimp.pl
http://wimp.pl/album/26643797
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PHARRELL WILLIAMS
GIRL

Ten album musiał powstać, nikt o zdrowym umyśle nie 

przegapiłby takiej szansy, przed jaką stanął Pharrell Wil-

liams. Bezapelacyjny mistrz gościnnych występów wszyst-

kich największych hitów minionego roku musiał zakasać 

rękawy i nagrać solowy album. Mimo że na scenie jest od 

dawna, to płyta „Girl” jest jego zaledwie drugim solowym 

krążkiem. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Pharrell jest 

mistrzem produkcji i właśnie komponowanie sprawia mu 

najwięcej przyjemności. Jeśli sprawdzicie listę wyprodukowanych przez Pharrel-

la utworów, to będziecie w ciężkim szoku. Wiedziałem, że Pharrell odpowiedzial-

ny jest za produkcję wielu hitów, ale ta lista przerosła moje oczekiwania. Nie mia-

łem pojęcia, że było ich aż tyle, polecam sprawdzić na Wikipedii. W ostatnim roku 

artysta odrodził się niczym nieaktywny wulkan, który swoją lawą zalał wszystkie 

rozgłośnie radiowe i każdy klub na świecie. Tak jak pisałem na początku, Pharrell 

Williams musiał nagrać ten album, to idealny moment, żeby rozbić bank i zawład-

nąć światem. Tytuł „Girl” idealnie pasuje do każdego numeru zawartego na tej pły-

cie, bo to trzeba przyznać materiał głównie dla kobiet. Pharrell działa na kobie-

ty dokładnie tak, jak Justin Timberlake, aż strach pomyśleć, co się dzieje, gdy tych 

dwóch panów występuje razem na jednej scenie. Krzyk, pisk, zgrzytanie zębami 

i konkurs rzutów bielizną, tak to sobie wyobrażam.

„Girl” nie jest super zaplanowanym, spójnym projektem, który zmusza nas do ja-

kichkolwiek przemyśleń. Takich numerów nie słucha się w samotności, ze słuchaw-

kami na głowie. „Girl” słucha się latem w samochodzie z opuszczonymi szybami 

i wyłączoną klimatyzacją. Ten album to muzyczna bomba dobrego humoru i po-

zytywnych wibracji, które odczuwamy ze znajomymi na weekendowym wypadzie. 

Pharrell funduje nam po trochu wszystkich swoich ulubionych gatunków muzycz-

nych, w których czuje się tak samo dobrze, jak w krótkich szortach do garnitu-

ru. Boję się tylko, czy to nie jest falstart przed dobrą pogodą, czy ta dawka pozy-

tywnej muzyki utrzyma się do lata. Z drugiej strony być może to właśnie zwiastun 

na najbliższe dni, może Pharrell przewidział, że w tym roku lato na całym świecie 

przyjdzie zdecydowanie szybciej. Oby tak właśnie było!

@calamuzyka 

http://wimp.pl/album/26644120
http://www.twitter.com/calamuzyka
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ROZDZIAŁ 1
Czasy szkolne

Dzięki perfekcyjnie skonstruowanemu układowi hydraulicznemu urządzenie rozkładało się 

z cichym szelestem. Byłem świadkiem, jak drzemiący w Jonathanie talent budzi się do życia.

Ralph Tabberer

Przeprowadzka na północ
Jony nie zdążył jeszcze skończyć dwunastu lat, kiedy jego rodzina przeniosła się kilkaset mil 

na północ do Stafford, średniej wielkości miasta w regionie West Midlands, sąsiadującego od 

południa z większym, przemysłowym Wolverhampton, a od północy – ze Stoke-on-Trent. 

Stafford to ładne miejsce, którego ulice zdobi wiele starych budynków. Skraju miasta strzegą 

niszczejące ruiny zamku Stafford, zbudowanego w XI wieku przez normańskich najeźdźców.

Na początku lat osiemdziesiątych rodzice zapisali Jony’ego do Walton High School, dużej 

państwowej szkoły średniej na obrzeżach Stafford. Wraz z innymi dziećmi z okolicy uczył się 

typowych licealnych przedmiotów i całkiem łatwo zaadaptował się w nowych warunkach. 

LEANDER KAHNEY
JONY IVE

FRAGMENT KSIĄŻKI
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Jego byli koledzy wspominają go jako nieco pulchnego, ciemnowłosego, skromnego na-

stolatka. Jony miał wielu znajomych i brał udział w licznych zajęciach ponadprogramowych. 

„Był bardzo zdeterminowany. Natychmiast się oswoił” – mówi John Haddon, emerytowany 

nauczyciel, który w Walton uczył języka niemieckiego.

Choć szkoła Walton posiadała salę informatyczną wyposażoną w różne wczesne komputery 

(Acorny, BBC Micro i jeden słynny mikrokomputer ZX Spectrum Clive’a Sinclaira), Jony nigdy 

nie czuł się tam dobrze – być może z powodu dysleksji: w tamtych czasach obsługa kompu-

terów sprowadzała się do ich programowania, polegającego na wpisywaniu komend znak 

po znaku w linii z mrugającym kursorem.

Wildwood Christian Fellowship, niedenominacyjny zbór ewangelicki, którego członkowie 

spotykali się w miejscowym ośrodku kultury, zaoferował Jony’emu i innym dzieciom o uzdol-

nieniach muzycznych możliwość realizacji pasji artystycznych. „Jony grał na perkusji w ze-

spole White Raven – wspomina Chris Kimberley, który chodził do liceum Walton w tym 

samym czasie co Ive. – Pozostali członkowie zespołu byli dużo starsi od niego… Grali w ko-

ściołach soft rocka” .

Rysowanie i projektowanie zaczęły dla Jony’ego stawać się jakże potrzebną odskocznią od 

przedmiotów czysto teoretycznych; młody Ive szybko udowodnił, że jest uzdolniony w obu 

tych dziedzinach. Źródłem inspiracji wciąż był dla niego ojciec. „Tato był bardzo dobrym rze-

mieślnikiem – wspomina dorosły Jony. – Budował meble, wykonywał przedmioty ze srebra 

i miał niesamowity talent do wymyślania, jak zrobić coś samemu” .

Na święta Bożego Narodzenia syn Mike’a Ive’a otrzymywał bardzo osobisty prezent – nie-

skrępowany dostęp do warsztatu ojca. Nikt im wtedy nie przeszkadzał i Jony z pomocą Mi-

ke’a mógł robić, co tylko chciał. „Gwiazdkowym prezentem od ojca był jeden wspólnie spę-

dzany dzień w jego warsztacie w college’u podczas przerwy świątecznej, kiedy nikt inny tam 

nie pracował. Pomagał mi konstruować wszystko, co sobie tylko wymarzyłem” . Jedyny wa-

runek był taki, że Jony musiał sam narysować przedmiot, który planował wykonać. „Zawsze 

byłem zdania, że rzeczy zrobione ręcznie są wyjątkowo piękne – powiedział Jony autorowi 

biografii Steve’a Jobsa, Walterowi Isaacsonowi. – Z czasem zrozumiałem, że najważniejszym 

elementem ich uroku jest staranność, z jaką człowiek je tworzy. Naprawdę nie znoszę braku 

staranności w produkcie”.

Jony Ive - fragment książki
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Mike Ive zabierał też syna na wycieczki po londyńskich pracowniach i szkołach projekto-

wania. Jedna z takich wizyt – w studiu projektowania samochodów – miała szczególnie sil-

ny wpływ na młodego Jony’ego. „Zdałem sobie wówczas sprawę, że rzeźba na skalę prze-

mysłową to interesujące zajęcie, któremu mógłbym poświęcić życie” – stwierdził Jony przy 

późniejszej okazji . W wieku trzynastu lat wiedział już, że chce „rysować i konstruować różne 

rzeczy”, ale nie potrafił sprecyzować, co go szczególnie pociąga. Zastanawiał się nad projek-

towaniem wszystkiego – od samochodów po zwykłe produkty użytkowe, od mebli po biżu-

terię, a nawet łodzie.

Mike Ive niezaprzeczalnie wywarł wpływ na rozwój talentu syna, choć trudno dokładnie 

oszacować, jak wielki. Mike był zdecydowanym zwolennikiem nauczania empirycznego (po-

legającego na wykonywaniu przedmiotów i ich testowaniu)  oraz posługiwania się intuicją 

podczas projektowania („Po prostu to zrób, a potem dopracowuj szczegóły. W swoich pre-

zentacjach na przezroczach podkreślał kluczowe znaczenie „rysowania i szkicowania, roz-

mawiania i dyskutowania” dla procesu twórczego; namawiał też do podejmowania ryzy-

ka i radził projektantom, żeby z pełną świadomością pogodzili się z tym, że nie zawsze będą 

wiedzieć wszystko najlepiej. Nauczycieli projektowania zachęcał, by wspomagali proces na-

uczania, opowiadając, co sprawiło, że dany przedmiot został zaprojektowany tak, a nie ina-

czej. Uważał też za bardzo ważne, by przyszli projektanci już od najmłodszych lat uczyli się 

wytrwałości; „żeby ani chwili nie próżnowali”. Wszystkie elementy jego filozofii można z ła-

twością dostrzec w podejściu Jonathana do procesu projektowania iMaca i iPhone’a dla fir-

my Apple.

Jony sam jeździł do szkoły, codziennie rano pojawiając się przed Walton za kierownicą ma-

lutkiego fiata 500, którego ochrzcił „Mabel”. Ubierał się na czarno jak wielu angielskich nasto-

latków z początku lat osiemdziesiątych, identyfikujących się z subkulturą postpunkową. Dłu-

gie czarne włosy uformowane w szpice wysokie na kilkanaście centymetrów sprawiały, że 

przypominał Roberta Smitha z popularnego zespołu The Cure – choć w odróżnieniu od nie-

go Jony nie stosował kredki do oczu. Ponieważ jego fryzura nie mieściła się w niskim samo-

chodzie, Jony robił na nią miejsce, otwierając dach. Nauczyciele wspominają widok jasnopo-

marańczowego fiata z wystającą szopą czarnych włosów, wjeżdżającego na parking przed 

szkołą.
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Wtedy, zresztą podobnie jak dziś, samochody miały dla Jony’ego duże znaczenie. Wspólnie 

z ojcem pracowali nad odrestaurowaniem klasycznego austina-healeya sprite’a o okrągłych 

reflektorach wystających z maski niczym para szeroko otwartych żabich oczu. Niecodzienna 

estetyka nadawała temu niewielkiemu, dwumiejscowemu samochodowi sportowemu przy-

jazny, antropomorficzny wygląd, ale równie ciekawa była technologia, kryjąca się za jego 

konstrukcją. Sprite posiadał częściowo samonośne nadwozie, co oznaczało, że karoseria sta-

nowiła w nim element strukturalny.

Już podczas zajęć szkolnych zaczęły się ujawniać umiejętności projektanckie Jony’ego. Jere-

my Dunn, przyjaciel ze szkoły, który później również studiował design, wspomina zmyślny 

zegar stworzony przez młodego Ive’a. Był on matowoczarny, z czarnymi wskazówkami i tar-

czą bez cyfr, dzięki czemu można go było zamontować w dowolnym położeniu. Choć zegar 

zrobiony był z drewna, Jony wykończył go tak perfekcyjnie, że koledzy nie potrafili odgad-

nąć, jaki materiał posłużył do jego konstrukcji .

Kiedy na horyzoncie pojawiła się perspektywa rozpoczęcia studiów uniwersyteckich, Jony 

zaczął się przygotowywać do A-levels, ustandaryzowanego testu, na podstawie którego 

przeprowadza się rekrutację na brytyjskie uniwersytety. Postanowił skupić się na techni-

ce i projektowaniu. Nauka do egzaminu z tego przedmiotu miała wtedy formę dwuletnie-

go kursu łączącego różne dziedziny. Na pierwszym roku uczniowie poznawali właściwości 

i możliwości najróżniejszych materiałów, od drewna, przez metale i tworzywa sztuczne, aż 

po tkaniny. Zajęcia te miały im umożliwić rozwijanie własnych pomysłów i zdobycie umiejęt-

ności praktycznych przed drugim rokiem, który obejmował więcej przedmiotów teoretycz-

nych i skupiał się na jednym dużym projekcie.

„To był bardzo praktyczny kurs – wspomina Craig Mounsey, projektant, który uczęszczał na 

te zajęcia w tym samym czasie co Jony. – Uczyli nas jednocześnie techniki pracy z różnymi 

materiałami i tego, jak powinien przebiegać proces projektowania” .

Prace Jony’ego, podobnie jak jego rysunki, były doskonałej jakości. Jego nauczyciele wspo-

minają, że nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by równie młody uczeń prezentował tak wyso-

ki poziom i tworzył projekty, które w zasadzie nadawały się do produkcji. „Jego szkice były 

przepiękne – mówi Dave Whiting, jeden z nauczycieli, który przez kilka lat uczył Jony’ego 

techniki. – Wstępne projekty kreślił na szarym papierze przy pomocy białych i czarnych pisa-

Jony Ive - fragment książki
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ków. To był zupełnie nowy i bardzo skuteczny sposób prezentacji. Jony nie tylko miał nowa-

torskie, innowacyjne i świeże pomysły, ale i przedstawiał je inaczej niż wszyscy. Jony był tak 

dobry – dodaje Whiting – że sami sporo się nauczyliśmy, przyglądając się jego pracom” .

Młody Ive nie tylko dobrze sobie radził z manualnym aspektem zawodu, ale okazał się też 

wyjątkowo uzdolniony w komunikowaniu swoich pomysłów. „Robił rzeczy, które innym nie 

przychodziły do głowy – opowiada Whiting. – Projektant musi umieć wyjaśnić swoje kon-

cepcje osobom, które same nie są projektantami, na przykład finansującym projekt albo od-

powiedzialnym za jego produkcję. Musi umieć podkreślić zalety produktu i jego możliwości 

rynkowe. Jony to potrafił”.

Nauczyciele Jony’ego docenili wyrafinowanie jego rysunków i obrazów i niektóre z nich tra-

fiły na ścianę w gabinecie dyrektora. „Przedstawiały fragmenty kościołów, łuków i detali nisz-

czejących ruin. Były to bardzo szczegółowe szkice ołówkiem, a także akwarele” – mówi Whi-

ting. Szkice te zniknęły po remoncie gabinetu dyrektora, który miał miejsce pod koniec lat 

osiemdziesiątych, ale zdolności Jony’ego utkwiły ludziom w pamięci. „Słyszałem, jak Jony 

twierdzi, że kiepsko rysuje, ale to nieprawda” – powiedział Whiting w jednym z wywiadów.

„Jony od samego początku zdawał sobie sprawę ze znaczenia linii i szczegółów. Jeszcze 

w szkole zaprojektował kilka cienkich, dopracowanych w detalach telefonów przenośnych, 

do złudzenia przypominających te, których używamy obecnie”. Zainteresowanie Jony’e-

go telefonami nie było jedynie młodzieńczym etapem. Ive projektował telefony przez cały 

okres nauki (a później – rzecz jasna – również w Apple).

Na drugim roku kursu od uczniów techniki oczekiwano, że przeprowadzą pełny proces pro-

jektowania wybranego przez siebie przedmiotu lub urządzenia – od koncepcji do samego 

wytworzenia. Zadanie to było czymś więcej niż tylko teoretycznym ćwiczeniem na papierze 

i wymagało przedstawienia wstępnego pomysłu, dopracowania go, przygotowania rysun-

ków i modeli do prezentacji oraz – najlepiej – zbudowania zaprojektowanego przez siebie 

produktu. Jony zadecydował, że zaprojektuje rzutnik pisma.

Uczniowski projekt wymagał przeprowadzenia badań rynku. W tamtych czasach rzutni-

ki pisma należały do standardowego wyposażenia szkół i firm – stały na biurkach nauczy-

cieli i wyświetlały zawartość przezroczy na ścianach i białych tablicach. Te popularne urzą-
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dzenia miały jednak jedną wadę – praktycznie bez wyjątku wszystkie były duże i ciężkie. Po 

przeanalizowaniu sytuacji Jony doszedł do wniosku, że na rynku jest miejsce dla modelu 

przenośnego.

Jony zaprojektował lekki rzutnik, który składał się, przybierając postać matowej czarnej wa-

lizki z żółto-zielonymi okuciami. W odróżnieniu od produkowanych wówczas nieporęcznych, 

skupiających się wyłącznie na funkcji wyświetlania modeli biurkowych, dawał się łatwo prze-

nosić i wyglądał bardzo nowocześnie. Po uniesieniu klapy oczom użytkownika ukazywała się 

soczewka Fresnela i szkło powiększające, pod którym umieszczona była lampa. Zasada dzia-

łania urządzenia pozostała ta sama co w tradycyjnych rzutnikach – obraz z folii umieszczonej 

na szklanej płycie rzucany był na ścianę za pomocą układu zwierciadeł i obiektywu.

Ralph Tabberer, nauczyciel i przyjaciel Mike’a Ive’a, wspomina, że kiedy pierwszy raz zoba-

czył przenośny grafoskop Jony’ego, zrobił on na nim duże wrażenie. „Dzięki perfekcyjnie 

skonstruowanemu układowi hydraulicznemu urządzenie rozkładało się z cichym szelestem. 

Byłem świadkiem, jak drzemiący w Jonathanie talent budzi się do życia”.

Nauczycielom w Walton spodobał się projekt Jony’ego i postanowili zgłosić go wraz z kil-

koma innymi do ogólnokrajowego konkursu na Młodego Inżyniera Roku sponsorowanego 

przez brytyjską Radę Wzornictwa (Design Council). W owym roku jurorem był Terence Con-

ran, światowej sławy architekt i projektant wnętrz. W pierwszym etapie zmagań uczestnicy 

przedstawiali grafiki, szkice i fotografie. Na ich podstawie wybierano najciekawsze pomysły, 

które trafiały do kolejnego etapu konkursu.

Przenośny rzutnik Jony’ego był jednym z projektów, które przeszły do drugiej rundy. Przed 

wysłaniem go do oceny, Jony rozebrał swoje dzieło, by jeszcze raz je wyczyścić i wprowadzić 

ostatnie poprawki. Niestety, składając grafoskop, nie zachował należytej uwagi i odwrotnie 

zamontował soczewkę Fresnela, przez co rozpraszała światło we wszystkich możliwych kie-

runkach. Urządzenie przestało spełniać swoją funkcję, bo nie dawało czytelnego obrazu, 

w związku z czym sędziowie je odrzucili. Sama koncepcja okazała się jednak niezwykle tra-

fiona. Choć Jony nie wygrał konkursu, bardzo podobny przenośny rzutnik wkrótce potem 

pojawił się na rynku.

Jony Ive - fragment książki
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TARTA 
Z JABŁKAMI

Tarta z jabłkami



MAŁGORZATA ŁADA

• 3 jabłka (np. „bojkeny”)

• 2 jajka

• 4 łyżki oleju

• 6 łyżek mleka

• 8 łyżek cukru

• 3/4 szklanki mąki

• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

• masło i bułka tarta do wysypania formy (najlepiej ze 

słodkiej bułki lub z biszkoptów)

• 1 łyżeczka cukru

• 1 płaska łyżeczka cynamonu

• trochę otartej skórki z cytryny

Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w ósemki. Okrągłą formę do tarty posma-

rować masłem i dokładnie posypać tartą bułką. Jabłka oprószyć cynamonem wymiesza-

nym z cukrem i wyłożyć nimi ciasno formę. Jajka, mąkę, mleko, olej, proszek do pieczenia 

oraz skórkę z cytryny zmiksować na gładkie ciasto i wylać na jabłka. Piekarnik rozgrzać do 

temperatury 180 stopni. Ciasto piec przez około 20-25 minut.

Smacznego!
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