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Wszystko co musisz zrobić, to przesłać muzykę, a Beolit 15 odbierze Ci dech w piersiach, dzięki czystemu i potężnemu 
brzmieniu, bezproblemowej łączności Bluetooth i wytrzymałym materiałom najwyższej jakości.

Potężny dźwięk True360 wypełnia brzmieniem całe pomieszczenie
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Sygnatura Dźwięku Bang & Olufsen
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BEOPLAY.COM/BEOLIT15  |  B&O PLAY by BANG & OLUFSEN
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Bang & Olufsen Sadyba
ul. Limanowskiego 11 M
02-943 Warszawa

€ 499

http://beoplay/beolit15
http://beoplay.com/beolit15
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Przy zakupie możemy wybrać jeden 

z trzech kolorów: czarny, brązowy i szam-

pański, odcieniem zbliżony do koloru 

iPhone’a 6. Oczywiście zdecydowałem 

się na właśnie ten kolor.

Warto to podkreślić, nowy MacBook to 

przede wszystkim komputer do przeglą-

dania internetu, pisania, prostej obrób-

ki zdjęć. Sprawdzi się w pracy blogera czy 

dziennikarza, ale nie architekta.

Nowy MacBook jest piękny. Zanim go jed-

nak kupię, musi upłynąć jeszcze trochę 

czasu – do dnia, gdy Apple zaprezentuje 

udoskonalony model albo ja zmienię swój 

model pracy. Znając Apple – lepiej już 

dziś zabrać się za to drugie.

Nowy MacBook jest jeszcze cieńszym, lżej-

szym i mniejszym Airem. Apple odebra-

ło mu wiele portów i zostawiło tylko jeden 

w nowym standardzie USB Typu C, które-

go jest prawdopodobnie współautorem.

No i jak podoba się Wam najnowszy MacBook? 

Komputer niewątpliwie oryginalny, ale też dość re-

wolucyjny. Czy tędy droga? O tym zapewne prze-

konamy się już w niedługim czasie, a na razie 

prezentujemy Wam cztery opinie naszych redak-

torów. Nowy MacBook w sprzedaży pojawi się już 

10 kwietnia. Bardzo jestem ciekawy faktycznych 

możliwości tego „cieniasa”.

Co więcej znajduje się w numerze? Tanie latanie 

LOT-em, Research Kit i wiele innych ciekawych 

tematów.

Polecam lekturę naszego wiosennego wydania.

Przy okazji chciałbym w imieniu całej redakcji ży-

czyć naszym Czytelnikom wszystkiego najlepsze-

go z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych!

Dominik Łada

NORBERT CAŁA

PAWEŁ LUTY ŁUKASZ MIROCHA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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APPLE WIRELESS KEYBOARD 
Z PODŚWIETLANYMI 
KLAWISZAMI?
Jeśli zajrzycie na stronę Apple Store do kategorii kla-

wiatur, możecie znaleźć tam coś ciekawego. Jak dono-

si serwis 9to5mac, niektóre z językowych wersji kla-

wiatur z serii Apple Wireless Keyboard różnią się nieco 

od dotychczasowych.

Czytaj dalej...

POBIERANIE 
DARMOWYCH APLIKACJI 
BEZ PODAWANIA HASŁA 
W IOS 8.3
Nadchodząca aktualizacja iOS, oznaczona 

numerem 8.3, wprowadza nowe udogodnie-

nie, które ułatwi korzystanie z App Store. 

Pozwoli ona bowiem na wyłączenie koniecz-

ności podawania hasła przy pobieraniu bez-

płatnych aplikacji.

Czytaj dalej...

ZUPEŁNIE NOWE 
APPLE TV BYĆ MOŻE 
JUŻ NA WWDC 2015 
Apple chce odmienić telewizję. Mimo że 

firma oficjalnie o tym nigdy nie wspo-

minała, to rozrzuca wystarczająco dużo 

wskazówek, by przyjąć tę wiadomość jako 

fakt. Jednym z elementów wielkiego pla-

nu ma być odnowione Apple TV.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/03/23/apple-wireless-keyboard-z-podswietlanymi-klawiszami/
http://imagazine.pl/2015/03/22/pobieranie-darmowych-aplikacji-bez-podawania-hasla-w-ios-8-3/
http://imagazine.pl/2015/03/23/zupelnie-nowe-apple-tv-byc-moze-juz-na-wwdc-2015/
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ADOBE DOCUMENT CLOUD 
Firma Adobe wprowadza na rynek nową usługę – Do-

cument Cloud. Do tej pory swojej nowej odsłony do-

czekały się niemal wszystkie aplikacje od Adobe, 

pojawiło się również wiele nowych – głównie na urzą-

dzenia mobilne. Jedynym, wydawać by się mogło, że 

zapomnianym programem był Adobe Acrobat. Aż do 

teraz. Nowa usługa – Adobe Document Cloud będzie 

skupiać się na PDF-ach, a przede wszystkim na aspek-

cie ich wypełniania oraz podpisywania. W tym celu 

wypuszczona zostanie nowa aplikacja – Adobe DC. 

Do edycji plików PDF otrzymamy wiele narzędzi, 

które będziemy mogli skonfigurować 

pod swoje potrzeby.

Czytaj dalej...

SMARTWATCHE A BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 
Używanie telefonu podczas jazdy jest rozpraszające, szczególnie jeśli nie korzystamy z zestawu głośno-
mówiącego. Jak jest jednak z inteligentnymi zegarkami? Według badań Transport Research Laboratory są 
one jeszcze bardziej niebezpieczne.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/03/17/adobe-document-cloud/
http://imagazine.pl/2015/03/14/smartwatche-a-bezpieczenstwo-na-drodze/
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PIERWSZE PASKI 
DO APPLE WATCH 
OD PRODUCENTÓW 
TRZECICH
Kupując iPhone’a, prędzej czy później de-

cydujemy się na akcesoria do niego. A to 

jakiś kabelek, a to przejściówka, a to nowe 

etui. Szczególnie przy tych ostatnich moż-

na przebierać w ofertach. Apple Watch 

nie potrzebuje zewnętrznej obudowy, ale 

przyda mu się coś innego: pasek.

Czytaj dalej...

PHILIPS HUE STEROWANE 
Z APPLE WATCH
Jednym z zastosowań Apple Watch, zaprezen-

towanych na ostatnim pokazie, jest sterowanie 

automatyką domową. Philips ogłosił, że pracuje 

nad takim rozwiązaniem dla swojego systemu 

oświetlenia HUE.

Czytaj dalej...

BELKIN I GOOGLE 
PREZENTUJĄ PRZEJŚCIÓWKI 
Z USB-C 
Dla wielu osób zastanawiających się nad kupnem nowe-

go MacBooka problemem może być pojedyncze złącze 

USB-C. Apple będzie oferowało adaptery, jednak ich cena 

może szokować. Całe szczęście alternatywne akcesoria 

pojawiają się zaskakująco szybko.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/03/18/pierwsze-paski-do-apple-watch-od-producentow-trzecich/
http://imagazine.pl/2015/03/23/philips-hue-sterowane-z-apple-watch/
http://imagazine.pl/2015/03/12/belkin-i-google-prezentuja-przejsciowki-z-usb-c/
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Tym razem koncentrujemy się na samochodach i tym, jak bardzo, w dzisiejszych czasach, 

są one „połączone”. Dużo dobrych tekstów, jak zwykle Techno Raczkowski i goście, tym ra-

zem, między innymi, gościnny tekst Macieja Pertyńskiego, jedynego polskiego jurora kon-

kursu World Car of the Year.

Connected Magazine pobierzecie z App Store lub w formie PDF. Dostępny jest też czytnik 

webowy na stronie magazynu.

Polecamy na weekend lekturę najnowszego wydania Connected Magazine, 

naszego siostrzanego magazynu, który wydajemy wspólnie z TP-Link.

NOWY NUMER CONNECTED MAGAZINE – O SAMOCHODACH

https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?uo=8&at=11lHMT
http://connectedmagazine.pl/
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NOWY BEOLIT 15: PRZENOŚNA MOC BLUETOOTH W CAŁYM DOMU 
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“Beolit 15 wyróżnia się aluminiowym grillem, miękko owiniętym wokół głośnika, oraz swo-

im paskiem z pełnej licowej skóry, który umożliwia łatwe przenoszenie go w domu – jedno-

cześnie łącząc się z jego czystymi liniami i świeżymi kolorami”, mówi Cecilie Manz, duńska 

projektantka Beolit 15 i dodaje, “Obudowa głośnika wykonana jest z mocnego i wytrzymałe-

go polimeru, a jego wierzch to antypoślizgowa taca dla mobilnego urządzenia. To produkt 

stworzony by trwać – w całym domu. Możesz go nazywać małym, silnym koniem pociągo-

wym – jest niezawodny i nie rozpieszczany.”

Pamiętam jak dwa lata temu testowaliśmy w iMagazine głośnik Beolit 12. 

Porównywaliśmy to wtedy do wiaderka i zachwycaliśmy się jego mocą. W tym 

miesiącu Bang & Olufsen wprowadził do sklepów jego następcę czyli Beolit 

15. Ten głośnik z wyglądu bardzo przypomina swojego poprzednika ale jest 

dostępny w nowych kolorach Polar Blue, Natural Champagne i Shaded Rosa. 

W każdym wygląda naprawdę świetnie i przyciągająco. 

NORBERT CAŁA



Jeszcze więcej zmieniło się w środku. Przede wszystkim Beolit 15 wyposażono w techno-

logię Bluetooth zamiast AirPay Wi-Fi oraz wyposażoną w większą baterię pozwalającą na 

pracę do 24 godzin. 

”W B&O PLAY wciąż popychamy sami siebie w kierunku innowacji – ale też cały czas 

poprawiamy najlepsze, aby było jeszcze lepsze” mówi Henrik Taudorf Lorensen, szef 

B&O PLAY, i kontynuuje, ”Beolit 12 był wypuszczony na rynek w 2012 roku i jest wspania-

łym, ikonicznym produktem. Na jego podstawie powstał Beolit 15, jednak został on popra-

wiony, a nawet więcej – jego struktura akustyczna została całkowicie przeprojektowana 

i wprowadzono wiele najnowszych innowacji, jak dźwięk True360 i doskonała długość pra-

cy baterii. Wierzymy, że jest to najlepszy tego typu system muzyczny na rynku.”

Czy jest najlepszy my się przekonamy już w przyszłym miesiącu bowiem właśnie w kolej-

nym numerze iMagazine pojawi się pełny test tego głośnika. 
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SPRING FORWARD W iCHWILI 9.03.2015
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Kilka lat temu premiery produktów Apple faktycznie odbywały się na początku roku, ale w ostat-

nich latach zostało to zarzucone. Wszyscy byli dość zaskoczeni zaproszeniem, które pojawiło się ty-

dzień wcześniej. Zgodnie ze spekulacjami, Apple zaprezentowało ceny i terminy dostępności Apple 

Watch, jednak prezentacja dotyczyła przede wszystkim nowej kategorii komputerów – ultraprzeno-

śnego, najnowszego MacBooka. Dodatkowo duży nacisk położono na prezentację usług powiąza-

nych z HealthKit – mam na myśli Research Kit. O wszystkich nowościach piszemy w tym numerze.

Marcowa iChwila, pomimo wczesnej pory, spowodowanej zmianą czasu w USA, zgromadziła bar-

dzo dużo gości – było Was około 200. Tradycyjnie było iPiwo i iPizza.

Dziękujemy naszym partnerom, bez których nasza impreza nie mogłaby się odbyć: 

Apple Shop w Media Markt Okęcie, Bang & Olufsen, iCorner.pl, 
 TP-Link Polska i MacLife.pl 

Za internetową relację odpowiadał StreamOnline
Specjalne podziękowania dla Tytusa Hołdysa, właściciela Chwili, za gościnę.

Już tradycyjnie zaprosiliśmy Was na wspólne oglądanie konferencji Apple. Tym 

razem Apple, dość niespodziewanie, zorganizowało imprezę 9 marca.

DOMINIK ŁADA
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część 1.

część 2.
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https://www.youtube.com/watch?v=OiA9DGb6Lv4
https://www.youtube.com/watch?v=QRHMV-_dZ7o


https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

EGG MINDER – POJEMNIK NA JAJKA 
– OK. 200 ZŁ
Jak często podczas robienia zakupów zastanawiacie 

się, czy w Waszej lodówce są jeszcze jajka, a jeśli tak, 

czy są świeże? Jeżeli często, to Egg minder jest wła-

śnie dla Was. To nic innego jak pojemnik na jajka, ale 

wyróżnia go połączenie z Wi-Fi, dzięki czemu moż-

liwe będzie zweryfikowanie liczby i jakości posiada-

nych przez nas jajek. Przy każdym jajku umieszczo-

na jest dioda LED, która wszystkie zebrane przez Egg 

minder informacje prześle na nasz telefon. Wygląd 

pojemnika korzystnie prezentuje się w porównaniu 

z tymi przynoszonymi ze sklepów. Od teraz codzien-

nie rano możemy liczyć na świeżutką jajecznicę.

HOBOT-168 ROBOT DO MYCIA OKIEN – OK. 1200 ZŁ 
Wiosna − słońce coraz częściej zagląda 

przez okna, więc w żaden sposób nie da się 

już ukryć zalegającego na oknach brudu. 

Pogoda jednak nie zachęca do ciężkiej pra-

cy, raczej do obcowania z naturą. Pozostaje 

pytanie: jak to pogodzić? Mam dobrą wia-

domość! Jest to możliwe dzięki pomocy ro-

bota do mycia szyb Hobot-168. Jego dzia-

łanie podobne jest do robotów myjących 

podłogę z tą różnicą, że wymaga on stałe-

go podłączenia do zasilania. Działa szybko 

i co ważniejsze naprawdę dokładnie myje, 

a następnie poleruje okna, a my w tym cza-

sie możemy robić cokolwiek.

Dla niej 22
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LIFEBEAM – DASZEK PRZECIWSŁONECZNY – OK. 400 ZŁ
Samo uprawianie sportu już nam nie wystarcza. Teraz chcemy wiedzieć, jak go zopty-

malizować, aby jego wpływ był jak najbardziej korzystny dla naszego organizmu. Firma 

Lifebeam zaprojektowała i wykonała daszek przeciwsłoneczny z wbudowanymi sen-

sorami skroniowymi mierzącymi tętno oraz zużycie kalorii. Wykorzystując technolo-

gię Bluetooth 4.0, możliwe jest jego połączenie z większością smartfonów. Wygląda na-

prawdę dobrze i dostarczony jest w bardzo efektownym etui. Deklarowany czas pracy 

baterii to 17 godzin. Moim zdaniem to bardzo ciekawa alternatywa dla różnego rodzaju 

opasek oraz zegarków.

Dla niej 23



   /   LIFESTYLE MACUSERA   /   

APPLE BOOKCASE – OK. 10 000 ZŁ
To pozycja dla prawdziwych Apple use-

rów. Półka na książki w kształcie jabł-

ka z ogonkiem. Półka została wykonana 

z materiału Adamantx, który łączy so-

bie specjalne spienione pianki oraz żywi-

ce, a to wszystko jest wypolerowane na 

wysoki połysk. Półka rzeczywiście wyglą-

da jak milion dolarów i kosztuje niewiele 

mniej. Jednak na pewno Wasz salon bę-

dzie wraz z nią bardziej applowy. Nie chcę 

do niczego namawiać, ale jeśli lubicie 

majsterkować, możecie zrobić własną wa-

riację wersji z nadgryzionym jabłkiem.

COOLEST CLOCK – OK. 800 ZŁ
Nazwa chyba wyjaśnia. To jeden z najfajniejszych zega-

rów, jakie widziałem. Tak właściwie jest to projektor w for-

mie kinkietu wieszanego na ścianie. Za pomocą aplikacji na 

smartfonie możemy sobie zaprojektować, w jakiej formie 

będzie wyświetlana na ścianie godzina oraz inne informa-

cje. Ograniczać nas może już tylko wyobraźnia. Tarcza ze-

garowa to może być nasze selfie z dodanymi informacjami 

z Twittera lub cokolwiek innego. Pierwsze dostawy najfaj-

niejszego zegara rozpoczną się pod koniec roku.

Dla niego

DZBANEK CLEANSUI – OK. 160 ZŁ
Dzbanek filtrujący wodę to nic ciekawego, no chyba że jest zaprojek-

towany przez włoską firmę Guzzini i kolorystyką przypomina pierwsze 

iMaki. Za oczyszczanie wody odpowiedzialna jest w nim zaawansowa-

na technologia mikrofiltracji Cleansui, stworzona wspólnie z Mitsubishi. 

Usuwa z wody takie mikrozanieczyszczenia jak: bakterie, glony, grzy-

by, mikroorganizmy, cysty, cryptosporidium oraz cząstki metali, takie 

jak rdza i ołów. Po takiej filtracji znika 99,99% zanieczyszczeń, podobno 

w domowych warunkach czystszej wody nie da się mieć.
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RESEARCH KIT 
NIE WYLECZY, ALE UCZYNI ZDROWSZYM

PAWEŁ HAĆ

Research Kit zginął w cieniu Apple Watcha, nowego MacBooka oraz HBO Now. Nie dziwi 

mnie to – nowe urządzenia oraz usługi multimedialne zawsze będą bardziej interesujące 

niż jakiś system zbierania danych o zdrowiu. Gdyby jednak przeanalizować to, jakie korzyści 

może on przynieść, to staje się nagle najważniejszym tematem ostatniej konferencji, a tak-

że jedną z największych usług w technologicznym świecie w ogóle. Apple ma już iPhone’a, 

a niedługo wprowadzi do sprzedaży Apple Watcha. Oznacza to, że parametry życiowe milio-

nów użytkowników tych urządzeń będą na bieżąco monitorowane – puls, pokonywany dy-

stans, a nawet sposób, w jaki ktoś się porusza. Do tego dojdą informacje pochodzące z urzą-

dzeń firm trzecich, czyli wszelkich ciśnieniomierzy, wag, monitorów snu czy glukometrów, 

a także dane wprowadzane w aplikacjach przez użytkowników. W efekcie otrzymujemy po-

tężną bazę danych. Trzeba jedynie wiedzieć, co z nią dalej zrobić.

Diagnoza w medycynie polega, w wielkim skrócie, na analizie zebranych danych. Im ich wię-

cej, tym łatwiej lekarzowi określić, co dolega pacjentowi. Research Kit ma zbierać je wszyst-

kie w jednym miejscu, a następnie umożliwić skorelowanie ich ze sobą, a następnie wykrycie 

na tej podstawie nieprawidłowości. Te z kolei pozwolą na przykład na przesłanie użytkow-

nikowi prośby o wykonanie dodatkowych testów, które mogą potwierdzić problem ze zdro-

wiem. Jeśli tak się stanie, aplikacja poinformuje, że osoba ta powinna zgłosić się do lekarza, 

bo występują u niej dane nieprawidłowości. Brzmi to bardzo prosto, ale właściwie tyle wy-

starczy, by wiedzieć, że należy się przebadać. Co ważne, dane te będą zbierane na życzenie 

użytkownika. Tym samym będzie miał pewność, że nikt nie sugeruje mu choroby – to nie re-

Odkąd telefony stały się na tyle zaawansowane, że potrafią mierzyć różne parametry ruchu, pojawiło 

się mnóstwo funkcji powiązanych z aktywnością fizyczną. Nie jest ona jednak równoznaczna 

z ogólnym stanem zdrowia, a na tym właśnie skupiło się Apple, tworząc Research Kit.
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klama, w której w ciągu 20 sekund dowiesz się, że chorujesz, a następnie poznasz cudowne 

rozwiązanie, które wyleczy Cię z dopiero co zaszczepionych w Twojej świadomości dolegli-

wości. Nie wiem jak Wy, ale ja chciałbym wiedzieć, że mam nieprawidłowe ciśnienie, bo mam 

nadmiar jakiegoś składnika pokarmowego, albo że jakość mojego snu w ciągu ostatniego ty-

godnia znacząco się pogorszyła i może mieć to związek z mniejszą ilością ruchu. Bo im szyb-

ciej reagujemy na problemy ze zdrowiem, tym łatwiej z nimi wygrać.

Oprócz automatycznego zbierania informacji z czujników i innych urządzeń, Research Kit 

pozwoli też na tworzenie specjalnych aplikacji do badań. Będą to ściśle związane ze zdro-

wiem programy (opracowywane we współpracy z uniwersytetami oraz instytucjami zdro-

wia), w których wykonywać będziemy czynności mające na celu zbadanie określonej rzeczy. 

Choćby tak prostej jak powiedzenie „Aaa” do mikrofonu, by smartfon przeanalizował, czy 

nie mamy chorego gardła. Albo rysowanie linii na ekranie. Możliwości jest naprawdę wie-

le. Wszystkie wyniki trafią do chmury, by można je było dalej wykorzystać. I to, jak zapew-

nia Apple, jedynie do celów medycznych, w co wierzę. W końcu lekarz też jest zobowiąza-

ny utrzymać w tajemnicy stan zdrowia pacjenta. Nie będzie też wymówki, że nie będziemy 

się badać, bo szkoda nam czasu. Wyciągnięcie z kieszeni smartfona i włączenie aplikacji trwa 

chwilę i nie wymaga wizyty w przychodni.

Wiele osób może uznać koncepcję Research Kit za absurdalną – w końcu jakim cudem te-

lefon może zastąpić lekarza? Cóż… nie może. I nigdy nie zastąpi. Rolą Research Kit jest bo-

wiem nie zdiagnozowanie choroby i skierowanie na leczenie. Ma on za zadanie ułatwić 

wykrycie objawów, a następnie poinformować o nich użytkownika. Ponadto będzie też po-

mocny osobom przewlekle chorym, które na bieżąco muszą badać różne rzeczy, w tym rów-

nież te mało skomplikowane, niewymagające specjalisty czy precyzyjnej aparatury medycz-

nej. Dane zbierane globalnie przez Research Kit mogą również przyczynić się do szybszego 

badania chorób – w końcu dostępne w nim będą wyniki milionów anonimowych pacjentów.

Koncepcja Research Kit niezmiernie się mi podoba. Użytkownik iPhone’a traktowany jest 

nie tylko jak klient potrzebujący rozrywki czy narzędzi pracy. To też człowiek, który może 

mieć problem ze zdrowiem albo chce o nie lepiej zadbać. A przy okazji pomóc innym, udo-

stępniając wyniki swoich badań do analizy przez specjalistów. Lekarze też będą mieli łatwiej 

– dostęp do wyników prostych badań na bieżąco pozwoli szybciej reagować, choćby na źle 

dobrane leki czy nieoczekiwane zmiany. Może i się powtarzam, ale to nie komputery i smar-

twatche zachwyciły mnie najbardziej, a właśnie Research Kit. Wykorzystanie niesamowitego 

zasięgu i możliwości technologicznych do pomocy innym.

pawelhac

Research Kit - nie wyleczy, ale uczyni zdrowszym

http://www.twitter.com/pawelhac
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Napisałem to 10 marca. Dzień po „Spring Forward”, ostatniej konferencji Apple, którą 

oglądaliśmy wspólnie z redakcją i czytelnikami iMagazine w warszawskim klubie 

Chwila. Na początku więc wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy przyszli na 

iOglądanie. Dla blisko 200 osób. Nie chcę pisać podsumowania opartego na technicznym 

malkontenctwie, ale zwrócić uwagę na to, że nadchodzą ciekawe czasy #iLife. Można nie 

czytać, nikogo nie zmuszam.
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AEkspansja prostoty
Apple dziś nie jest już firmą, jaką było za czasów, gdy Steve Woźniak a potem Bill 

Atkinson i grono komputerowych maniaków projektowali pierwszy komputer 

z nadgryzionym jabłkiem. Nie jest także firmą, która co roku pokazuje światu pro-

dukt tak rewolucyjny, że zmienia on całe gałęzie gospodarki, jak to było za czasów 

Jobsa. Jest za to zbiorem perfekcyjnie współpracujących ze sobą trybów i kół zę-

batych, które przypominają mechanizm szwajcarskiego zegarka. Zegarka, który 

przy okazji zbiera każdy możliwy procent, dla firmy „procencik”, w zamian za swoje 

działanie. A może wypada powiedzieć po prostu: działa jak Apple Watch, bo to on 

ma być teraz wyznacznikiem doskonałości, gwoździem do szwajcarskiej trumny.

Tegoroczny Spring Forward pokazał, że Cook i Ive mają konkretną wizję – wpro-

wadzania marki Apple na zupełnie nowe rynki z nastawieniem na maksymalną za-

leżność ludzi od ich produktów. Dla wielu to niebezpieczna wizja i wcale się temu 

nie dziwię. Nie każdy potrafi umiejętnie korzystać z technologii. Zaprezentowa-

na na początku usługa ResearchKit to otwarcie Apple na branżę medyczną. Oczy-

wiście nie chodzi tutaj o to, że od teraz będziemy biegali z iPhone’ami i sprawdzali, 

czy nie cierpimy na chorobę Parkinsona. Podobnie jak w przypadku Apple Pay, po-

trzeba szerszego spojrzenia. Apple daje otwartą usługę, bo jest właścicielem najpo-

pularniejszego i najlepiej sprzedającego się smartfonu na świecie, który dodatkowo 

jest produktem kultowym. iPhone’a chce mieć każdy, a do lekarza nie chce się cho-

dzić prawie każdemu. Zależność jest prosta – Apple mówi użytkownikom: „Nie mu-

sisz pamiętać o karcie kredytowej. Masz iPhone’a w kieszeni. Nie zastanawiaj się, czy 

podwyższone tętno jest niepokojącym objawem, Twój lekarz wkrótce Ci to wyja-

śni. Przecież już o tym wie!”. No a wiadomo – jeśli przeziębienie, to nie warto zosta-

wiać wyziębionego domu na cały dzień. Od tego mamy mieć Home Kit, w którym 

natychmiastowo podniesiemy temperaturę w domu. Przecież tak zalecił nam lekarz, 

a powiadomienie na iPhonie nie kłamie.

Spora część ludzi, którzy oglądali z nami keynote w Chwili, była zawiedziona bra-

kiem nowego Apple TV. Apple wolało pokazać ekskluzywną usługę HBO Now, 

bo HBO kochają prawie wszyscy. Tim Cook bardzo wyraźnie stawia na współpra-

cę i partnerstwo. Jobs miał niezwykłą zdolność zmieniania rzeczywistości techno-

logicznej, Cook ma niesamowity dar wyszukiwania tzw. „złotych obszarów” dla 

inwestycji ogromnego kapitału Apple. Te obszary ogniskują wokół siebie naszą co-

dzienność. Zdrowie, finanse, rozrywkę i aktywność, pracę, komunikację interperso-

Wielka ekspansja nadgryzionego jabłka
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nalną, zmysł twórczy czy w końcu komunikację sensu stricte, ponieważ nie mam 

wątpliwości co do tego, że za kilka lat zobaczymy Apple Car. Stanie się to w momen-

cie, gdy jakaś inna firma zbuduje samochód przyszłości, który będzie skomplikowa-

ny, prądożerny i brzydki. Wówczas Apple pokaże prostą konstrukcję pozbawioną 

ekspresu do kawy i katapultowanego fotela kierowcy, ale taką, która jest naturalnym 

uzupełnieniem naszego iŻycia.

Nadgryziona moda
Mam wrażenie, że Apple boi się powiedzieć otwarcie: „Apple Watch jest piękny. 

Jest doskonały pod względem konstrukcji i stylu. Dlatego go kupicie”. Wielu bo-

wiem oczekiwało wylewnego tłumaczenia się Cooka z tego produktu. Jest ono 

jednak zbędne, tak samo jak nikt nie tłumaczył ludziom, dlaczego słuchawki są 

białe, a nie czarne. Oczywiście to inna skala, ale ten sam kierunek. Apple to nie tyl-

ko świetnie stworzony i współpracujący wewnętrznie ekosystem oprogramowania 

i sprzętu. To także moda. Nie oszukujmy się, że wiele osób kupuje sobie MacBooki 

dla świecącego jabłka, które w nowym modelu zostało wykastrowane (wystarczy 

wpisać w Google ten fakt, aby zdać sobie sprawę, jak wielki wpływ mają posunię-

cia giganta z Cupertino na wiele rynków). Ot, nagle nie będzie się czym chwalić 

z daleka. Idźmy dalej.

Apple postawiło na comeback kultowego produktu, jakim był MacBook. Kiedyś pla-

stikowy i najtańszy, dziś luksusowy, dostępny w trzech kolorach (w tym w złotym 

– o gustach się nie dyskutuje), zawierający najnowocześniejsze rozwiązania, których 

żadna inna firma nie odważyła się wprowadzić na masową skalę. Kult przetrwał, lu-

dzie czekali na 12-calowego MacBooka i otrzymali go. Ten sprzęt nie odniesie sukce-

su dzięki ekranowi Retina, dzięki nowoczesnemu złączu USB typu C, które za kilka lat 

stanie się standardem, a na które dziś wielu narzeka (podobnie było z wykastrowa-

niem z MacBooków napędów optycznych, a wcześniej stacji dyskietek). Nie odniesie 

też sukcesu ze względu na nowy typ klawiatury czy gładzika. Te wszystkie sprawy są 

oczywiście istotne i wielu je doceni. Jednakże sukces leży w naszych głowach. Tego 

produktu oczekiwaliśmy i go otrzymaliśmy. W najlepszej z możliwych form. Brak 

świecącego jabłka nie jest problemem, bo nadal mamy kultowy, najcieńszy i najno-

wocześniejszy komputer osobisty na świecie. Specjalnie nie piszę najszybszy, bo tak 

nie jest i nie będzie. Od tego są inne serie produktowe – Pro i na razie Air.

Wielka ekspansja nadgryzionego jabłka
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Podobnie sprawa ma się z nadgryzionym zegarkiem. Wielu szydzi z myszki Miki, któ-

ra będzie wskazywała godzinę na Apple Watch. Ale też nie spotkałem osoby, która 

przechodzi obok tego obojętnie. I o to właśnie chodzi Apple. „Gdy spojrzysz na swo-

jego Watcha, będziesz się śmiał. Będzie Ci wesoło” mówił Tim Cook. To kolejny raz, 

gdy produkt ma mocno oddziaływać na nasze uczucia. To kierunek obrany przez 

Apple – pokazać ludzką twarz technologii. Apple Watch nie będzie nazywany w tłu-

mie „najszybszym, najbardziej technologicznie wypasionym zegarkiem na świecie”. 

Będzie nazywany najładniejszym i najlepszym zegarkiem, jaki kiedykolwiek powstał. 

Dlaczego? Bo zadziała stara zasada, na którą postawił Jobs. Nie liczą się gigaherce. 

Liczy się doświadczenie użytkownika. A to, w przypadku Apple Watcha, ma być tak 

naturalne jak chodzenie czy mówienie.

Apple Watch to produkt modowy, który doskonale połączy wygląd i użyteczność. 

Dlaczego Apple nie odświeża iPodów? Bo nie są już produktem, który nosi się, „bo 

wygląda”. Dziś, w dobie iPhone’a, nikt nie bierze dodatkowo iPoda z biblioteką mu-

zyczną. To niewygodne i niepotrzebne. To właśnie takich produktów jak Apple 

Watch musimy się teraz spodziewać od Apple, choć mam wrażenie, że nie jesteśmy 

na nie do końca gotowi. Tak pod względem usprawiedliwienia wydatków, jak i ak-

ceptacji niemal całkowitej cyfryzacji naszego życia.

Zegar tyka
Znajdzie się wielu, którzy spróbują walczyć z ekspansją jabłkowej armii. Wielu po-

wie: „To za dużo, Apple wchodzi mi do łóżka”. Czeka nas pięć naprawdę ciekawych 

lat. Myślę, że będzie to czas największej rewolucji w dziedzinie elektroniki użytko-

wej od czasów iPhone’a, w których pierwsze skrzypce będzie grało Apple. Cook 

jest wielkim strategiem, a Ive posiada wizję prostoty, którą można sprzedać za na-

prawdę wielkie pieniądze. A użytkownicy? Szukają ułatwień, szukają zaoszczędzo-

nego czasu, szukają posłuchu. To wszystko mogą, ale nie muszą, przyjąć od Apple.

Nie narzekajmy, nie wytykajmy gigaherców. Odpowiedzmy sobie na pytanie: Czego 

oczekujemy od produktów? Potem decydujmy. To będą lata wielkiej odpowiedzial-

ności za samych siebie. Nikt nie zmusi nikogo do jedzenia dobrych jabłek.

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

sjonat Apple, perfekcjonista

kolaczkrzysztof
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ZAMKNIĘTY KRĄG
KINGA OCHENDOWSKA

Od dłuższego czasu, oglądając prezentacje nowego sprzętu, czuję się dość nie-

swojo. Głównie dlatego, że dobrze pamiętam, ile emocji potrafiło wywołać po-

jawienie się nowego procesora czy nowej konstrukcji desktopu lub laptopa. 

Oglądaliśmy prezentacje dla samej technologii, bo jej zastosowania były zna-

ne i oczywiste. Właśnie z tego powodu z każdym rokiem czuję się coraz bar-

dziej „nietechnologiczna”. Bo za każdym razem coraz mniej interesują mnie pro-

cesory, pamięci czy płyty, a coraz bardziej potencjalne możliwości zastosowania 

technologii. Nie to, z czego i jak jest zrobiona, ale co my możemy z nią zrobić. 

A możemy coraz więcej. Po raz pierwszy filozoficzne i moralne rozważania nad 

technologią stają się domeną rzeczywistości, nie zaś fantastyki naukowej.

Weźmy taki zegarek Apple, który staje się ostatnim elementem spinającym ele-

gancką bransoletką ekosystem produktów firmy z Cupertino. Z oczywistych 

przyczyn najbardziej interesują mnie zdrowotne i fitnessowe funkcje, które w tej 

chwili spełnia w moim setupie Jawbone UP. Jeżdżę starym 4×4 i nie zamierzam 

przesiadać się na inteligentny samochód (jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, zaj-

rzyjcie do najnowszego numeru magazynu Connected), drzwi od domu wolę 

zamykać fizycznym kluczem. Prawdopodobnie dostałabym furii, gdyby z nad-

garstka atakowały mnie różnorakie powiadomienia, biorąc pod uwagę styl ży-

cia, jaki preferuję. Ale interesuje mnie aktywność i stan zdrowia. Nie wiem, czy 

posiadacze opasek i zegarków próbują czasem użyć generowanych przez nie in-

formacji w czasie wizyty u lekarza. Ja spróbowałam i muszę przyznać, że była to 

próba bardzo udana. Prawdopodobnie zależy to od otwartości umysłu człowie-

ka, z którym rozmawiacie, bo oczywiście wyniki te nie są klasy medycznej, ale 

Różnica pomiędzy wczoraj a dziś jest taka, że wczoraj czekaliśmy na nową technologię, dziś zaś 

czekamy na jej nowe zastosowania.
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w zupełności nadają się do zasygnalizowania problemu. Jestem pewna, że z cza-

sem, dzięki udostępnieniu Research Kit wyniki te staną się coraz bardziej różno-

rodne i dokładne. Oznacza to mniej więcej tyle, że udając się do lekarza, zamiast 

ogólnikowo stwierdzać, że mamy problem ze snem, rytmem serca czy osłabie-

niem, będziemy mogli pokazać przybliżone wykresy faz snu lub poziomu cu-

kru we krwi. Lekarz będzie zaś mógł zalecić wykonanie kolejnych badań, w celu 

sprawdzenia sytuacji.

I to oczywiście genialne rozwiązanie, prowadzi jednak do rozszerzenia pojęcia 

informacji prywatnych o kolejne kategorie. W końcu gdzieś te informacje muszą 

być przechowywane, przetwarzane i weryfikowane. Już teraz mamy problem 

z utrzymaniem prywatności i wprowadzeniem przepisów chroniących naszą 

sieciową, internetową tożsamość. Rodzi się więc obawa związana z poziomem 

kontroli, jaką mogą nad nami uzyskać firmy prywatne i instytucje zajmujące się 

obróbką takich danych.

Scenariusze znane z teorii konspiracyjnych przestają być czystą fikcją w obliczu 

doniesień, że firmy zaczynają stosować technologię chipów do udostępniania 

usług swoim pracownikom. Biorąc pod uwagę szybkość rozwoju nowoczesnych 

technologii, możemy przypuszczać, że za kolejne 10 lat spodziewać się należy 

powszechnego użycia tego rozwiązania w celu świadczenia usług komercyjnych 

– obsługi kart bankowych, kart zdrowia, ubezpieczenia społecznego czy też ko-

dowania dokumentów tożsamości. Czy jesteśmy 

gotowi na poświęcenie tak olbrzymiej części swo-

jej prywatności w celu zapewnienia sobie łatwiej-

szego dostępu do towarów i usług? Bo do takiego 

wspólnego mianownika zmierza ewolucja usług 

takich jak Apple Pay, Passbook, Health Kit, Re- 

search Kit, Home Kit czy Car Kit. W najbliższej 

przyszłości możemy mieć również Bank Kit lub 

Personal Kit, umożliwiające identyfikację bankową 

i społeczną. A w końcu, za kilkanaście lat, uniwer-

salny ID Kit, do którego wystarczy wprowadzenie 

jednego, zunifikowanego numeru, identyfikują-

cego nas we wszystkich usługach, we wszyst-

kich państwach, na całym kontynencie czy nawet 

Scenariusze znane 
z teorii konspiracyjnych 
przestają być czystą fikcją 
w obliczu doniesień, że 
firmy zaczynają stosować 
technologię chipów do 
udostępniania usług swoim 
pracownikom. 

Zamknięty krąg
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świecie. O ile nie tak dawno temu takie rozważania były zastrzeżone dla fanta-

stów i wielbicieli teorii spiskowych, o tyle w obliczu obserwowanego postępu 

stają się dużo bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek.

Może to oznaczać, że w 50 lat po stworzeniu pierwszego komputera Apple I stanie-

my się społeczeństwem w pełni cyfrowym i problemy cyfryzacji w opozycji do swo-

bód obywatelskich i prywatności staną się nowym tematem rozważań filozoficznych.

Kiedy przestajemy zastanawiać się nad szczegółami technologii – prędkością 

procesorów, ilością pamięci czy konstrukcją płyty – a zaczynamy spoglądać na 

problem z szerszej, bardziej ogólnej perspektywy oraz zaczynamy dostrzegać 

kierunek, w jakim podąża nowoczesny, globalny i skomputeryzowany świat.

Osobiście nie zdecydowałam jeszcze, czy chcę spoglądać na ten nowy, tworzą-

cy się świat z optymizmem i ekscytacją, czy też z ostrożnością i dystansem. Je-

stem jednak pewna, że nawet jeśli jeszcze o tym nie wiemy, znajdujemy się 

w zamkniętym kręgu, który powoli zaczyna się zaciskać na naszym ręku. Zmia-

na rzeczywistości następuje wystarczająco powoli, by nie budzić naszej podejrz-

liwości i wystarczająco szybko, by krąg zamknął się na naszym nadgarstku za-

nim zdążymy się zorientować. Staram się pamiętać, że każdy kij ma dwa końce 

a każdy medal dwie strony. Zmiany i przystosowanie się do nich wymagają cza-

su, a niektórzy nie akceptują ich nigdy. Na razie cieszymy się z łatwiejszego do-

stępu do technologii, ale tylko czas pokaże, czy gdzieś w kącie nie czai się dwu-

głowa hydra.

Nie wiem jeszcze, czy zakupię zegarek Apple. Zapewne tak, chociażby po to, 

żeby zobaczyć, jakie będzie miał możliwości i oczywiście – do czego można go 

wykorzystać. Myślę, że pomimo ogólnej konsternacji i dystansu, z jakim pod-

chodzą do niego użytkownicy produktów Apple, zegarek odniesie sukces – taki 

sam jak w przypadku poprzednich urządzeń z Cupertino. Na to wskazuje kieru-

nek ewolucji technologicznej, obserwowanej z szerokiej perspektywy.

Chyba że gdzieś czai się antytechnologiczna rewolucja, która sprawi, że wrócimy do 

uprawy roli i obserwowania ptaków na drzewach. Ale na to się na razie nie zanosi.

santee76

Zamknięty krąg

http://www.twitter.com/santee76
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B

BYĆ „TYM PIERWSZYM”
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Bierze się to ze specyficznego podejścia Apple do tworzenia nowych kategorii na rynku. Zaczy-

nają od czegoś, co już istnieje (na przykład smartfon), następnie rozbierają to na części pierw-

sze i sprowadzają do najprostszej postaci. Gdy już zrozumieją kwintesencję owego pomysłu, 

dodają funkcje, które – ich zdaniem – są kluczowe, często pomijając przy tym oczywistości. Tak 

więc pierwszy iPhone, jak być może pamiętacie, nie miał 3G, możliwości wysyłania wiadomości 

MMS, poziomej klawiatury czy funkcji kopiuj-wklej. Pozwalał natomiast na wygodne przeglą-

danie sieci w Safari (żaden telefon wtedy nie posiadał pełnowymiarowej przeglądarki), korzy-

stanie z wbudowanego iPoda, a także dzwonienie, wysyłanie SMS-ów, przeglądanie zdjęć i pra-

cę z pocztą e-mail. Kiedy ktoś kupował iPhone’a, robił to dlatego, że wierzył w tę ideę. Jeśli go 

przekonała, namawiał znajomych na właśnie iPhone’a, a Apple co roku dorzucało kolejne bra-

kujące cechy, aż wreszcie – w zeszłym kwartale – przyciągnęło najwięcej klientów na rynku.

Fascynaci Apple, kupujący produkty pierwszej generacji, są więc naprawdę istotną składo-

wą sukcesu firmy. Jest to o tyle zaskakujące, gdyż Apple samo w sobie nie należy do tych go-

niących za nowościami. Bardzo często ich prezentacje spotykają się z wyśmiewaniem i krzyka-

mi „to już było”. Pamiętacie krążącą po sieci grafikę porównującą iPhone’a 6 z dwuletnim wtedy 

Nexusem 4? O tym mówię. Jednak kiedy zaczniemy brać pod uwagę sukces dwóch produktów, 

okazuje się, że bycie pierwszym wcale nie wyszło Nexusowi na dobre.

Telefon od Google, podobnie jak iPhone 6, pozwalał na płatności zbliżeniowe przy użyciu 

NFC. Nie znam dokładnych danych co do popularności tej usługi, ale skoro w dwa lata po pre-

Early adopters − takim terminem określa się osoby, które jako pierwsze próbują nowych 

rozwiązań. Występuje on zaskakująco często, gdy mowa o użytkownikach sprzętów Apple. Ze 

„wczesnymi adaptatorami” mogliśmy się spotkać w 2007 roku, kiedy na rynek wchodził iPhone, 

a następnie trzy lata później, przy premierze iPada. W przypadku sprzętów z Cupertino mają 

oni jeszcze trudniejsze zadanie niż zazwyczaj.
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mierze, w sklepie w USA słowa „płatność zbliżeniowa” wywołują konsternację, to raczej zbyt 

wiele osób z niej nie korzystało. Uprzedzając pytania: pytając w tym samym sklepie o Apple 

Pay, można liczyć na odpowiedź „tak” lub „nie”. Nic nie trzeba tłumaczyć czy wyjaśniać.

Powody, dla których sytuacja wygląda tak a nie inaczej, można było zobaczyć na ostatniej 

prezentacji Apple. W pewnym momencie Tim Cook wyszedł na scenę, trzymając na dłoni no-

wego MacBooka. 12-calowy laptop waży trochę ponad 900 gramów, mierzy 13,1 mm w naj-

grubszym miejscu, a przy tym posiada ekran Retina oraz pełnowymiarową klawiaturę. Dla ko-

goś zamkniętego w świecie Apple coś takiego robi wrażenie. Konkurencja pokazała podobne 

produkty jeszcze w zeszłym roku, o czym chwalili się w mediach społecznościowych. Z cie-

kawości zapoznałem się z recenzjami tych cudownych urządzeń i, cóż, nie powalały. Te same 

osoby po chwili z nowym MacBookiem prawie oszalały na jego punkcie. Dlaczego? Jabłko 

(już niepodświetlane) na obudowie zamydliło im oczy czy może chodzi o coś innego?

To samo pytanie pada przy każdej recenzji nowego iPhone’a, iPada czy innego produktu 

Apple. Odpowiedzi udzielił nam Phil Schiller podczas wspomnianej już prezentacji. Wydaje 

mi się, że po raz pierwszy miał on możliwości opowiedzieć o faktycznym procesie powsta-

wania sprzętu – wszak tym właśnie się zajmuje. Usłyszeliśmy o tym, jak na potrzeby nowe-

go MacBooka opracowali zupełnie nową klawiaturę z mechanizmem motylkowym. Jak to 

nowy MacBook wymusił stworzenie nowego gładzika, który garściami czerpie z technolo-

gii zaimplementowanej w Apple Watchu. Opowiadał o specjalnej baterii schodkowej, której 

zastosowanie było konieczne w przypadku tak cienkiego urządzenia. Jestem przekonany, 

że wspomniał też o zupełnie nowym ekranie.

I wtedy mnie uderzyło. Zeszłoroczny Lenovo Yoga Pro 3, do którego chiński producent po-

równuje MacBooka, jest po prostu spłaszczonym laptopem. Podobnie sprawa ma się z Asu-

sem Zen-coś-tam czy Dellem prawie-bez-krawędzi. Efekt jest taki, że pomimo swoich za-

skakujących wymiarów nie są w stanie spełnić absolutnie podstawowych wymogów. 

Przypomina to trochę psy rasy yorkshire terrier. Gdy zostały one stworzone w dziewiętna-

stym wieku, nikt nie przemyślał dokładnie efektów miniaturyzacji. Dzisiaj yorki często cier-

pią na problemy z sercem, które jest za małe w stosunku do reszty ciała.

Pierwsze generacje produktów Apple być może nie oferują wielkiego wachlarza możliwo-

ści. Mamy za to pewność, że otrzymujemy produkt dopracowany i sprawdzony, który przez 

kolejne lata będzie udoskonalany. W tym właśnie tkwi klucz do sukcesu wśród early adopte-

rów, a – co za tym idzie – całego rynku.

mikeyziel

Być „tym pierwszym”

http://www.twitter.com/mikeyziel
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JAK APPLE TWORZY 
APPLE WATCHA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple od lat ma wyjątkowe doświadczenie z tworzeniem dużo wysokiej jakości produktów. 

To nie sztuka stworzyć smartfona z szafirowym ekranem czy wygiętym ekranem, którego 

dostępność jest znikoma – sztuką jest zamówić setki milionów podzespołów, z których 

powstanie 75 milionów iPhone’ów. W jednym kwartale.



AApple ma ponadto ogromne doświadczenie z takimi materiałami jak aluminium, 

z którego potrafi tworzyć obudowy dla komputerów, tabletów i telefonów o wyjąt-

kowej trwałości – nadal dziwię się za każdym razem, gdy biorę MacBook Air za róg 

dwoma palcami, a konstrukcja nawet nie drgnie. Jak kiedyś tak zrobiłem z Sony Vaio, 

to pękła płyta główna. W moim plastikowym IBM-ie zresztą też, pomimo że kon-

strukcja wewnętrzna wzmacniana była tytanem.

Apple Watch to nowy dział w firmie, który może, ale nie musi, odnieść sukces. Róż-

nica względem konkurencji z Android Wear jest jednak ogromna – większość pod-

zespołów stworzono od podstaw tylko dla tego zegarka. Tfu. Wróć. Komputera na 

nadgarstek. „Wristputera”. Jak chociażby stworzony od podstaw SoC nazwany S1 

i Taptic Engine, który ma dawać zupełnie inne wrażenia niż typowy „wibrator”, sto-

sowany chociażby w iPhone’ach. Apple Watch poza tym będzie znacząco mniejszy 

niż konkurencja, której produkty są gigantyczne nawet w porównaniu z najwięk-

szymi zegarkami mechanicznymi na rynku. Dostępny będzie z kopertami w rozmia-

rach 38 i 42 milimetrów – konkurencja ma przedział 50-70 milimetrów. Mniejszy wca-

le nie oznacza, że jest lepszy w przypadku zegarków, chyba że się ma bardzo smukłe 

nadgarstki. Mój ukochany automat ma 45,5 milimetrów i dla mnie jest to maksymal-

ny akceptowalny rozmiar. Ale kobiety tradycyjnie preferują coś w przedziale od dwu-

dziestu do trzydziestu milimetrów, chociaż ostatnio „męskie” zegarki dla płci pięknej 

są w modzie – moja żona nosi 38-milimetrowy automat na jej maciupeńkim nad-

garstku i wygląda świetnie.

Na rynku wkrótce będą trzy różne kategorie zegarków. Po pierwsze, te tradycyj-

ne, dzielone na mechaniczne i kwarcowe. Po drugie, będzie coraz więcej zegarków 

typu Withings, które reprezentują hybrydę, łącząc w sobie najlepsze z obu świa-

tów. Trzecią kategorią będą wspomniane komputery na nadgarstek, jak chociaż-

by Moto 270 czy Apple Watch, na których funkcja pokazywania czasu została zredu-
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kowana do aplikacji na ekranie, podobnie jak telefon na iPhonie 

w 2007 roku. Szwajcarskie konglomeraty, zrzeszające wielu zna-

nych producentów tej pierwszej kategorii, czują, jak pali im się 

grunt pod nogami i spieszą się z wprowadzaniem własnych roz-

wiązań. Ostatnio pojawiła się informacja o połączeniu sił TAG Heu-

era z Google’em i Intelem – ten pierwszy stworzy hardware, dru-

gi dostarczy elektronikę, a trzeci oprogramowanie. Wydaje się to 

jednym rozwiązaniem dla nich w obecnej chwili – żadna z tych 

firm sama nie jest w stanie zbudować całości od A do Z. Co stoi 

w sprzeczności z ich filozofią, gdzie napis „Swiss made” na tarczy 

oznacza trzymanie się pewnych określonych przez prawo zasad:

• mechanizm jest szwajcarski;

• mechanizm jest złożony w Szwajcarii;

• producent przeprowadza ostateczną inspekcję zegarka na te-

renie Szwajcarii;

• przynajmniej 60% podzespołów wytworzono w Szwajcarii.

Hasło „Swiss made” ostatnio trochę traci na wartości, czego do-

wodzi pojawienie się mnóstwa wytwornych marek w sąsiadują-

cych krajach, które znakomicie radzą sobie na tym rynku. Niemniej 

istotne w tym jest co innego – Apple Watch jest tworzony w cało-

ści przez firmę z Cupertino, od software’u przez hardware i elek-

tronikę. Tradycyjne mechaniczne zegarki tak były produkowane 

do tej pory, ale ich bardziej „inteligentne” wersje raczej takowymi 

nie będą. Pozostaje teraz sprawdzić, jak ta „zaleta” sprawdzi się na 

rynku.

Jak już wspominałem, mamy trzy różne grupy zegarków, na któ-

rych zapotrzebowanie wśród ludzi może, ale nie musi się pokry-

wać. Geek raczej założy „wristputer”, podczas gdy biznesmen bę-



dzie preferował wyjściowego IWC, Omegę lub Roleksa. Być może makler do pracy 

jednak skusi się właśnie na Apple Watcha, aby śledzić giełdę na swoim nadgarstku, 

gdy wychodzi na obiad. A tymczasem zawodowy biegacz po kolacji zdejmie swoje-

go Garmina i założy Withings Activité. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze świat 

mody, który będzie miał znacząco mniej krytyczny stosunek wobec Apple Watcha 

niż media technologiczne – te go zapewne zjedzą żywcem.

Sam przyłapałem się na tym, że zastanawiałem się, dlaczego tak długo wprowadzają 

go na rynek – w końcu spodziewaliśmy się go jeszcze w 2014 roku. Ale Apple nie był-

by sobą, gdyby niektórych rzeczy nie robił w wyjątkowy sposób. Gdyby nie stosował 

metod dotychczas zarezerwowanych dla najdroższych modeli zegarków kosztują-

cych dziesiątki (jeśli nie setki) tysięcy euro.

Apple, podczas Spring Forward z 9 marca 2015 zaprezentował trzy filmy pod tytu-

łami: „Aluminium”, „Stal nierdzewna” i „Złoto”. Jako geek z podziwem je oglądałem 

i zastanawiałem się, jaki sprzęt został wykorzystany do niektórych ujęć – podejrze-

wałem Phantoma. Okazuje się jednak, że Greg Koenig, specjalizujący się w projekto-

waniu części z aluminium, z podziwem zwracał uwagę na coś zupełnie innego. Na 

łamach swojego bloga Atomic Delights opisał proces tworzenia Apple Watcha 

przez pryzmat trzech różnych materiałów, jakie są używane do jego koperty oraz 

pasków – złota, stali i aluminium.

Złoto
Rozpoczyna od najdroższego wykorzystywanego kruszca – złota. Tłumaczy, jak al-

chemicy i metalurdzy od wieków mieszają różne stopy metalów ze złotem, aby je 

odpowiednio wzmocnić. Rolex i Hublot mają nawet własne odlewnie, w których 

stosują znane tylko sobie nietypowe metody jego produkcji. Standard złota 18-ka-

ratowego pozwala na spore różnice w domieszkach przy jego produkcji, a jako że 

koperty zegarków są podatne na uszkodzenia, to należy go odpowiednio wzmoc-

nić. Apple stosuje metodę prasowania złota pod maszynami generującymi wie-
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http://atomicdelights.com/blog/a-glimpse-at-how-the-apple-watch-is-made
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le tysięcy ton nacisku, aby je odpowiednio zahartować. Ich maszyny pozwalają 

na precyzyjne tworzenie sztabek złota, gdzie różnica nie przekracza 0,01 milime-

tra. Ta precyzja jest istotna, gdyż inaczej materiał nie będzie właściwie zahartowa-

ny. Te utwardzone i sprasowane do wymaganej grubości sztabki następnie trafiają 

do basenu, w którym badane są pod kątem defektów za pomocą ultradźwięków. 

To znowu bardzo istotny proces, bo jakakolwiek wada zagraża trwałości koperty. 

Greg twierdzi, że taką dbałość o szczegóły przejawia tylko jedna firma na świecie: 

Rolex. Te baseny, potrafiące badać zanurzony materiał ultradźwiękami, są w prak-

tyce wykorzystywane tylko do medycznych implantów oraz ruchomych elemen-

tów samolotowych silników odrzutowych.

Stal
Podobnie jak w przypadku złota, Apple i tutaj nie stosuje własnych stopów, ale po-

pularną stal standardu ASM 316L. Ten stop jest często używany do produkcji me-

dycznych narzędzi i w przemyśle żywieniowym, ponieważ cząstki metalu nie prze-

dostają się do otoczenia. Jest też popularny w produkcji zegarków ze względu 

na częste alergie na nikiel – ta stal minimalizuje ryzyko ich wystąpienia. Greg tłu-

maczy, że proces obróbki tej stali jest tak zaawansowany, a firmy takie jak Rolex 

czy Omega tak dobrze go opracowały, że reakcje alergiczne mogą wystąpić tylko 

u osób najbardziej podatnych. Apple, dzięki temu, że produkuje dużo stalowych 

kopert, może precyzyjnie kontrolować jej twardość, hartowanie i wymiary.

Najważniejszym etapem obróbki stali jest kucie na zimno, które polega na zgniata-

niu kawałka metalu tak dużą siłą, że ziarno stali podąża za zmienionym kształtem 

przedmiotu. Kucie na zimno powoduje wytworzenie metalu o niezwykłej wytrzy-

małości. Następnie koperta jest frezowana, aby uzyskać pożądany kształt oraz otwo-

ry. Stosowane są mniejsze noże, dzięki czemu proces trwa dłużej, ale jest bardziej 

precyzyjny. Kolejnym krokiem jest pomiar kształtu i wymiarów koperty w maszynie 

CMM (Coordinate Measuring Machine – maszyna precyzyjnie mierząca wymiary), 

Jak Apple tworzy Apple Watcha
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który jest porównywany do modelu CAD. To pozwala na wykrycie jakichkolwiek de-

fektów lub różnic względem pożądanego produktu i szybkie odrzucenie wadliwej 

koperty. Aby uzyskać czarny kolor stali, koperta jest najprawdopodobniej pokrywa-

na bardzo cienką warstwą wolframu, który podczas tego procesu jest w formie ga-

zowej. Greg podkreśla, że są już nowocześniejsze metody, ale nie próbuje uzasadnić, 

dlaczego Apple z nich nie korzysta.

Aluminium
Greg podejrzewa, że Apple tak właściwie nie stworzyło nowego stopu aluminium, 

o 60% twardszego od tego stosowanego chociażby w MacBookach. W tych ostat-

nich stosuje stop aluminium serii 6000, w którym znajduje się magnez i silikon, 

a w Apple Watchu prawdopodobnie zastosował stop serii 7000, który zawiera wię-

cej cynku. Aluminium typu 7075 ma zresztą bardzo zbliżone parametry do tego, 

o czym mówił Jony Ive. Ten stop jest następnie hartowany przez podgrzewanie 

i ochładzanie, co ma na celu ustawienie molekuł w tym samym kierunku. Również 

i w tym przypadku stosowana jest CMM, ale Greg był pod największym wraże-

niem lasera, który jest używany do usuwania maleńkich niedoskonałości na brze-

gach koperty po procesie frezowania. Twierdzi, iż jest to całkowicie unikalne za-

stosowanie lasera – tradycyjnie stosuje się inne metody, z których każda ma swoje 

wady. Ze słów Grega wynika, że nigdy jeszcze czegoś takiego nie widział oraz że 

praktycznie żadna inna firma na świecie nie ma sprzętu do przetwarzania alumi-

nium w tak precyzyjny sposób. Koperty na koniec są jeszcze piaskowane pod du-

żym ciśnieniem i następnie anodyzowane.

Ciekawostką jest też fakt, że koperty stalowe, aluminiowe i złote różnią się mię-

dzy sobą. Ta ostatnia ma wyraźnie odznaczone elementy wewnątrz, co może 

oznaczać albo dodatkowe jej wzmacnianie, albo usuwanie nadmiaru złota, aby 

obniżyć jej wagę.

To wszystko przypomina mi Steve’a Jobsa i jego upór, aby wnętrze każdego kom-

putera było tak piękne jak elementy zewnętrzne, pomimo że nikt ich nigdy nie zo-

baczy. Po artykule Grega Koeniga w końcu też zrozumiałem, co Jony Ive miał na my-

śli, mówiąc o tym, że „dba o materiały” (z których tworzone są produkty Apple) – ta 

szczegółowość jest naprawdę wyjątkowa.

morid1n

Jak Apple tworzy Apple Watcha

http://www.twitter.com/morid1n
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R

POMYŚL, 
ZANIM UTRWALISZ

GRACJAN PIETRAS

Ryzyko, że zostaniemy nagrani, pojawia się prawie na każdym kroku. Utrwala-

ją nas rozsiane po miastach systemy monitoringu ulicznego, prywatne kamery 

przemysłowe firm ochroniarskich, kamery zamontowane w prywatnych samo-

chodach, przechodnie z komórkami, a za moment być może również przechod-

nie wyposażeni w inteligentne okulary. Filmy lądują w chmurach oraz mediach 

społecznościowych, często bez zgody zainteresowanych, a nawet pomimo ich 

sprzeciwu. Warto więc pamiętać, że nasz wizerunek podlega ochronie prawnej 

i co do zasady nie może być wykorzystywany, ani nawet utrwalany, bez naszej 

wiedzy i zgody.

Podstawową zasadą jest, że nasz wizerunek nie może być bez naszej zgody roz-
powszechniany, czyli inaczej mówiąc – udostępniany publicznie. Wyjątek sta-

nowi sytuacja, gdy nasz wizerunek stanowi jedynie szczegół większego obrazu, 

przykładowo gdy zostaniemy sfotografowani w tłumie. Nieco mniejszą ochro-

ną muszą zadowolić się osoby publiczne. Muszą one dodatkowo pogodzić się 

z wykorzystywaniem ich wizerunków w związku ze sprawowanymi przez nie 

funkcjami publicznymi. Dotyczy to na przykład polityków, znanych dziennika-

rzy czy artystów. W ich przypadku granica zostanie przekroczona, jeśli rozpo-

Dzięki urządzeniom, które mamy w każdej chwili przy sobie, nagrywanie innych stało się 

łatwiejsze niż kiedykolwiek. Utrwalając wizerunki innych, powinniśmy jednak pamiętać, że są 

one chronione prawem. I to na kilka sposobów.
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wszechnianie wizerunku będzie dokonywane bez związku z pełnionymi funkcja-

mi publicznymi, to jest na przykład, gdy dotykać będzie sfery czysto prywatnej.

Naruszeniem prawa może być jednak już samo utrwalenie czyjegoś wize-
runku bez zezwolenia. 

W pierwszej kolejności zdecydowanie odradzić należy np. utrwalanie osób na-

gich lub osób zajętych „czynnościami seksualnymi” bez ich wiedzy i zgody lub 

– tym bardziej – jakiekolwiek wykorzystywanie wytworzonych takim sposobem 

nagrań. Działania takie mogą wypełnić znamiona przestępstw i rodzić odpowie-

dzialność karną. 

Ryzykowne może być jednak także fotografowanie 

lub nagrywanie innych osób również w zwykłych 
sytuacjach codziennych, zwłaszcza w miejscach 

publicznych. Nasze wizerunki są bowiem, podob-

nie jak nasze imię nazwisko i adres, danymi oso-
bowymi, które nie mogą być przetwarzane bez 

naszej zgody. Rygory ustawy o ochronie danych 

osobowych wkroczą zatem, gdy podejmowa-

ne są jakiekolwiek operacje na naszych wizerun-

kach. W szczególności gdy ma miejsce ich zbiera-

nie, utrwalanie lub przechowywanie. Trzeba przy 

tym pamiętać, że sankcje za naruszenie przepisów 

o ochronie danych osobowych są dość surowe, 

w skrajnych przypadkach może wchodzić w grę 

nawet odpowiedzialność karna. 

Jak zatem nagrywać innych, aby nie narazić się na odpowiedzialność prawną? 

Warto pamiętać, że nasze rozterki zasadniczo znikną, jeśli zdobędziemy zgodę 
właściciela wizerunku. Warto odebrać ją w taki sposób, aby móc w razie po-

trzeby wykazać, że została udzielona. Jeśli zamierzamy rozpowszechniać wize-

runek, zgoda powinna wyraźnie obejmować takie działanie. Nie mając takiej 

zgody, powinniśmy się co do zasady powstrzymać przed rozpowszechnianiem 

wizerunku (chyba że skorzystamy ze wspomnianych wyjątków dotyczących 

osób publicznych lub wizerunków stanowiących szczegół większego obrazu). 

Pomyśl, zanim utrwalisz

Rygory ustawy o ochronie 
danych osobowych 
wkroczą zatem, gdy 
podejmowane są 
jakiekolwiek operacje na 
naszych wizerunkach. 
W szczególności 
gdy ma miejsce ich 
zbieranie, utrwalanie lub 
przechowywanie. 
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Nie musimy prosić o zgodę na utrwalanie cudzych wizerunków w celach osobi-
stych lub domowych pod warunkiem, że nie będziemy ich rozpowszechniać. 

W tej kategorii zmieszczą się na przykład nagrania uroczystości rodzinnych lub 

nagrania dokonywane w naszej prywatnej przestrzeni domowej, w tym na przy-

kład monitoring wizyjny prowadzony w celach bezpieczeństwa. W niedawnym 

orzeczeniu Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął, iż w tej katego-

rii nie mieszczą się dokonywane przez prywatne osoby nagrania przestrzeni pu-

blicznej, choćby dokonywane były w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób 

lub ochrony mienia. 

Jeśli nie rozpowszechnimy wizerunku, zgoda na samo jego utrwalanie nie bę-

dzie również potrzebna, jeśli jest ono niezbędne dla wypełnienia naszych praw-
nie usprawiedliwionych celów i nie spowoduje naruszenia praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą. W tej kategorii może zmieścić się utrwalenie wize-

runku osoby, która kradnie nam samochód na ulicy. Podobnie nie będziemy po-

trzebowali zgody w innych specyficznych sytuacjach, przykładowo gdy utrwa-

lenie wizerunku jest niezbędne dla wykonania uprawnienia lub wypełnienia 

obowiązku prawnego, a także gdy jest ono niezbędne dla realizacji umowy czy 

wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. 

Jak zatem widać, utrwalanie cudzych wizerunków jest zadaniem wymagającym 

uwagi i dbałości o ochronę praw nagrywanych lub fotografowanych przez nas 

osób. W niektórych sytuacjach odpowiedź na pytanie o legalność utrwalenia 

cudzego wizerunku może nie być łatwa, albowiem przepisy wyznaczające gra-

nice tej legalności formułowane są zwykle za pomocą nieostrych pojęć. Przed 

utrwaleniem lub rozpowszechnieniem cudzego wizerunku warto jednak spró-

bować upewnić się, czy rzeczywiście mamy prawo do takich działań.

Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras 

w Warszawie

GracjanPietras

Pomyśl, zanim utrwalisz

http://www.djp.pl
http://www.twitter.com/GracjanPietras


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-londyn/id929291521?mt=8&at=11lHMT
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iAD INACZEJ NIŻ 
ZWYKLE

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Zagryziona klasyka, czyli reklama od nowa
Zanim Apple nauczyło się sprzedawać dosłownie wszystko i zarabiać na tym potęż-

ne pieniądze, było firmą jedną z wielu. Produkowali komputery i próbowali je sprze-

dać mówiąc o tym, ile mają gigaherców. Pierwsza reklama prasowa Apple Compu-

ter Company ukazała się w lipcu 1976 roku. Zawierała długą specyfikację maszyny 

Apple I i bardziej przypominała tabliczkę znamionową z parametrami sprzętu niż 

marketingowy strzał w dziesiątkę. Były to czasy, gdy w logo firmy z Palo Alto znaj-

dował się Izaak Newton, a o nadgryzaniu czegokolwiek nikt nawet nie mówił.

Rok później tęczowe i nadgryzione jabłko po raz pierwszy pokazano światu. Tym 

samym rozpoczęto ekspansję trendu bycia użytkownikiem produktów z Cuperti-

no. W reklamach nie pojawiały się żadne parametry techniczne ani nawet nazwy 

kolejnych komputerów. Pojawiali się za to ich potencjalni użytkownicy. To właśnie 

społeczność stała się ogniskową marketingu sprzedażowego Apple. W 1981 w te-

lewizyjnej reklamie Macintoshe prezentowano jako komputery dla amerykańskich 

To nie będzie kolejny tekst o falstarcie i porażce iAd. Kto ją jeszcze pamięta? Apple przedstawiało 

tę platformę reklamową jako rewolucję mobilnego rynku − ponad cztery lata temu. Zrobił to nie 

kto inny jak Steve Jobs. Przeszłości nie warto jednak rozpamiętywać, a Apple można dziś nazwać 

samonapędzającą się machiną kultu sprzedaży, która nie pasuje do żadnych podręcznikowych 

formułek czy gotowych wzorców.
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gospodyń domowych. Dwa lata później Apple wydawało specjalne katalogi, w któ-

rych nie było komputerów, ale ludzie ubrani w koszulki z tęczowym logo oraz masa 

artykułów dotyczących stylu życia macusera. Takie koszulki można było nawet ku-

pić. Unikatowych nomen omen gadżetów było kilka. Przeskoczę na moment o trzy-

naście lat w przód, kiedy to w 1995 roku pokazano pierwszy Apple Watch – kla-

syczny zegarek, na którego tarczy widniało nadgryzione, tęczowe jabłuszko. Został 

zaprojektowany jako gadżet dla posiadaczy Maców, mający ich zachęcić do upgra-

de’u systemu komputera do wersji 7.5. Był dostępny krótko i stanowił kąsek dla ko-

lekcjonerów (znajdziecie go tutaj).

Apple latami budowało w świadomości rynku konsumenckiego przekonanie, że 

prostota i funkcjonalność mogą biec razem w sztafecie. Dokładnie tak jak w roku 

1984, kiedy to podczas przerwy w finale Super Bowl XVIII, wyemitowano telewizyj-

ną reklamę Apple w reżyserii Ridleya Scotta. Był 22 stycznia. Wykorzystano w niej 

orwellowski motyw Wielkiego Brata, który był personifikacją bezdusznych pecetów. 

Nagle wśród legionów ślepych, ubranych w ciężkie uniformy, użytkowników PC po-

jawia się lekkoatletka, która wbiega z wielkim młotem i niszczy elektroniczną gębę 

z powieści George’a Orwella. Lekkość i prostota biorą górę nad liczebnością i nudą. 

Nastaje era Macintosha. Era, w której emocje, marzenia a nade wszystko mający je 

człowiek, zdefiniują największy sukces sprzedażowy w historii.

Najlepszy klient to fan
Phil Schiller, szef działu marketingu Apple, powiedział kilka lat temu zdanie, które 

odbiło się medialnym echem hipokryzji stulecia. Powiedział: „Apple nie potrzebu-

je już reklam”. Abstrahując od ówczesnego kontekstu i sytuacji, te słowa wydają się 

dziś aktualne. To ryzykowna teza, ale spójrzmy na fakty.

Nie ma na rynku drugiej firmy, która potrafiłaby na przestrzeni prawie czterech de-

kad zgromadzić i utrzymać międzynarodową społeczność fanów, która gotowa jest 

zapłacić każdego roku za nowe produkty, a nawet czekać na nie w kolejce pod sa-

lonami Apple Store. Globalność nadgryzionego jabłuszka jest tak wielka, że jest 

ono bardziej rozpoznawalne na świecie niż McDonald’s czy Google. Rankingi rok do 

roku zaskakują podobnymi danymi.

Spójrzmy na piramidę potrzeb Abrahama Maslowa, a właściwie na jej zwieńczenie. 

Są tam kolejno potrzeby: posiadania celów, spełniania swojego potencjału, estety-

iAd inaczej niż zwykle

http://originalapplewatch.com
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ki, samorealizacji, kompetencji, poważania, szacunku i uznania, przynależności, za-

leżności, bezpieczeństwa. Nie chcę powiedzieć, że Cupertino jest mekką czy bó-

stwem, ale Apple w sposób perfekcyjny nas prześwietliło. Kluczem ich sukcesu jest 

chorobliwa wręcz obsesja na punkcie użytkowników – czyli ludzi. Dla wielu brzmi 

to groźnie, ale tak jak Jobs uwielbiał obserwować swoje dłonie, czego skutkiem 

było wprowadzenie na światowy rynek ekranów multi touch i rewolucja rynku te-

lekomunikacyjnego, tak Apple jako firma kocha obserwować potrzeby i problemy 

nas – klientów. Dlatego mamy HomeKit, HealthKit, ResearchKit czy po prostu Apple 

Watch. Możemy zżymać się na to, że jesteśmy jak króliki doświadczalne (z tą opinią 

spotykam się najczęściej), ale to się nie zmieni.

Emocje, marzenia i praca u podstaw
Większość z Was zapewne pamięta serię telewizyjnych reklam „Get a Mac”. Pe-

cet był nudnym, zestresowanym krawaciarzem (John Hodgman), Mac zaś lekkodu-

chem (Justin Long), którego świat cieszył, a technologia w jego życiu pozostawała 

niezauważalna. Wszystkie odcinki możecie obejrzeć tutaj. Ta seria stała się legen-

dą nadgryzionego marketingu. Nie było w niej bowiem technicznego żargonu. Nie 

było idyllicznych krajobrazów, a białe tło. Był za to humor. To właśnie radość zapa-

miętaliśmy z tych klipów. Taki był ich cel. Podobnie jest dziś, gdy nie oglądamy już 

słynnego duetu, ale widzimy reklamy, w których ludzie malują, nagrywają piosenki, 

ćwiczą, bawią się, pracują z wykorzystaniem nadgryzionych jabłek. Wspólnym mia-

nownikiem tych obrazów jest kreacja. Apple jest dziś firmą, która pragnie kreować 

rzeczywistość. Znacznie mocniej niż kiedyś.

Emocje, marzenia i nieustanna praca u podstaw tego, aby być obecnym w każdym 

możliwym zakątku życia potencjalnego klienta. Oto receptura rodem z Cupertino. 

Apple wygrało tym, że pokazało światu ludzką twarz technologii. Prostotę i funk-

cjonalność, które paradoksalnie są wizytówkami luksusu, bezpieczeństwa i nietu-

zinkowości. Jobs mawiał: „Pozostań nierozsądny, pozostań nienasycony”. Bardzo 

wyraźnie widać też, że Tim Cook pragnie uczynić z Apple firmę elitarną, luksusową, 

a jednocześnie sprzedającą produkty dla każdego. Zapytacie o ceny? Nie będą mia-

ły znaczenia. Podobnie jak baterie, wymiary czy waga. Reguła EM (emocje, marze-

nia) zadziała, a może pomyślisz inaczej? To dobrze. O to właśnie chodzi.

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

pasjonat Apple, perfekcjonista

kolaczkrzysztof

iAd inaczej niż zwykle

http://glurl.co/g0u
https://twitter.com/kolaczkrzysztof


WYCIECZKA DO 
BARCELONY
CZYLI JAK STRACIŁEM CAŁY SPRZĘT

DOMINIK ŁADA

Zapewne część z Was, która śledzi mnie na Twitterze, wie, że wspólnie z magazynem 

Connected wybraliśmy się na tegoroczne targi MWC do Barcelony – ich opis znajdziecie 

w najnowszym wydaniu naszego siostrzanego magazynu. Zapewne ci sami z Was wiedzą 

też, że gdy wracaliśmy do Warszawy, na godzinę przed odlotem zostałem okradziony. Rzecz 

bardzo nieprzyjemna, ale może przytrafić się każdemu i dosłownie wszędzie, tak że mądry 

Polak po szkodzie… Dzielę się z Wami kilkoma spostrzeżeniami, które pozwolą Wam ustrzec 

się takiej sytuacji.
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COpis sytuacyjny
Człowiek, wracając z podróży do domu, traci czujność. Będąc jeszcze na miejscu, tuż 

przed odlotem, czujemy się już prawie jak w samolocie. Mamy na sobie i przy sobie 

bagaże i czekamy tylko, aż się ich pozbędziemy na lotnisku. Są niewygodne, ciężkie. 

My jesteśmy już zmęczeni po podróży, a to dopiero początek. Złodzieje bardzo do-

brze o tym wiedzą i czekają właśnie na takich „klientów”. Bacznie obserwują, co ro-

bisz, jak się zachowujesz i wyczekują odpowiedniego momentu, aby zaatakować. 

Profesjonaliści, którzy mnie okradli, robią to w taki sposób, że nawet się nie zorientu-

jesz. Gorzej, gdy trafi się na desperatów – noże czy broń palna nie stanowią dla nich 

problemu. W tej drugiej sytuacji rada jest jedna – lepiej nie stawiać oporu, bo oni ra-

czej nie mają skrupułów.

Mnie okradziono w środku dnia, ok. 12.00, w samym centrum Barcelony, na placu przy 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCBA. Szliśmy we trzech, z bagażami. Każdy z nas 

miał walizkę oraz torbę na ramieniu. Ja większość rzeczy miałem w walizce, żeby nie 

męczyć barków w czasie drogi na lotnisko. Jednak w ostatnim momencie wyjąłem 

komputer i iPada z walizki, bo bałem się, że na wybojach i krawężnikach może coś 

stać się ze sprzętem. Wszystko przełożyłem do torby. Idąc ulicą, kupiliśmy sobie ka-

napki. Stwierdziliśmy, że smaczniejsze będą w mieście niż na lotnisku. Zdecydowali-

śmy się, że zatrzymamy się w jakiś „miłych okolicznościach przyrody” i je zjemy. Sta-

nęliśmy w kółeczku, walizki postawiliśmy przed sobą. Zajęty jedzeniem stwierdziłem, 

że torba jednak mi ciąży i postawiłem ją na ziemi, obok mojej nogi. Minęło może 15, 

a może 30 sekund. Gdy po upływie około pół minuty chciałem z niej coś wyjąć, oka-

zało się, że torby już nie było! A wraz z nią MacBooka Pro, iPada, profesjonalnego mi-

krofonu, lekarstw, okularów i całej masy innych potrzebnych rzeczy.

Pierwsze wrażenie było straszne. Trudno mi to nawet opisać. Rozczarowanie przepla-

tało się ze złością i bezradnością. Oczywiście nikt nic nie widział, a to przecież był mo-

ment. Okazuje się, że w Barcelonie… to „normalne”.

Co zrobić?
Po pierwsze znaleźć policję. Zgłosić, co się utraciło, dlatego warto mieć gdzieś zapisa-

ne wszystkie numery seryjne sprzętu, jaki się posiada – ja to wszystko mam w 1Pass- 
word. Idąc na policję, warto mieć oczy szeroko otwarte i nie wstydzić się zaglądać 

do śmietników – kilka lat temu, gdy okradziono mi samochód, większość nieprzydat-

Wycieczka do  Barcelony, czyli jak straciłem cały sprzęt

https://agilebits.com
https://agilebits.com


   /   FELIETONY   /   55

nych dla złodziei rzeczy znalazłem w śmietniku za rogiem. Jeśli straciło się dokumen-

ty i karty, należy koniecznie od razu zadzwonić do banku. Po powrocie do Polski takie 

samo zgłoszenie zrobić na lokalnym komisariacie. Koniecznie też podać swoje nume-

ry seryjne na infolinii Apple (00800 4411875).

Jestem przyzwyczajony, że portfela, kluczy i telefonu nie noszę w torbie, tylko przy 

sobie, więc najważniejsze rzeczy uratowałem. Gdy stracicie dokumenty i karty za gra-

nicą, to jest duży problem – nie wrócicie samolotem, póki nie wyrobicie w ambasa-

dzie/konsulacie tymczasowych papierów, a bez dokumentów nie będziecie mogli 

podjąć pieniędzy, jeśli ktoś Wam będzie chciał je przesłać. Pamiętajcie o tym!

Teraz smutna prawda – nie liczcie na wsparcie swojego banku i ubezpieczyciela, na-

wet jeśli mieliście wykupione ubezpieczenie podróżne. Czytaliście drobny druk? Ja 

też nie. Okazuje się, że zarówno specjalne ubezpieczenie podróżne, jak i to, które ma-

cie przy swojej karcie kredytowej, może i jest przydatne, jak macie katar i pójdziecie 

do lokalnego lekarza, ale nie gdy zostaniecie okradzeni. Takie ubezpieczenie zwraca 

tylko za bagaż, czytaj: torbę. Nie macie co liczyć na to, że ubezpieczyciel/bank zwró-

ci Wam za sprzęt elektroniczny. W drobnym druku wszystko jest wyjaśnione… Cóż, 

uświadomiwszy sobie, że zostałem „trafiony” na około 13-14 tysięcy złotych, postano-

wiłem zabezpieczyć się na przyszłość.

Wycieczka do  Barcelony, czyli jak straciłem cały sprzęt
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Jak się zabezpieczyć?
Po pierwsze, nie wolno nosić wszystkiego ze sobą i do tego w jednym bagażu. Na 

początku tak właśnie zrobiłem, ale potem wpadłem na diabelski pomysł przepako-

wania bagażu. Ironicznie, właśnie w trosce o sprzęt! Koniecznie włączcie Find My 
Mac w iCloud oraz Find My iPhone – miałem to włączone, ale niestety moje sprzę-

ty nigdy nie pojawiły się online. Może w innych okolicznościach, gdy nie ma roamin-

gu, byłyby widoczne. Wniosek – włączyć roaming, jeśli mamy urządzenia z LTE, wy-

łączając wszystkie pushe i powiadomienia. Koszt wtedy będzie praktycznie zerowy, 

jeśli nie będziemy korzystali z internetu. Jednak nasze urządzenie będzie widoczne 

w sytuacji awaryjnej.

Koniecznie róbcie backupy – ja mam kilka. W systemie macie Time Machine – to 

najprostsze. Warto jeszcze niezależnie zrobić sobie klon dysku przed wyjazdem, ko-

rzystając z SuperDuper lub CCC. Urządzenia z iOS koniecznie backupować do iClo-

ud. Możliwość odtworzenia danych jest bezcenna, resztę sprzętu z bólem serca za-

wsze można odkupić.

W dzisiejszych czasach iPhone’y i iPady, które stracimy, są bezużyteczne jeśli „znalaz-

ca” nie zna AppleID. Bez niego mogą co najwyżej służyć jako dawcy części lub przy-

ciski do papieru. Pamiętajcie o tym, aby mieć włączoną blokadę.

W kwestii komputera sprawa jest bardziej złożona. Oczywiście, poza wspomnianym 

wcześniej Find My Mac, koniecznie włączcie hasło sprzętowe na EFI. Robi się to 

z poziomu trybu Recovery. Uniemożliwi to uruchomienie komputera w trybie dys-

ku i dobranie się do danych. W praktyce, aby odblokować taki komputer, jego posia-

dacz powinien zgłosić się do autoryzowanego serwisu, który wysyła pytanie do Ap-

ple i Apple zdalnie jest w stanie taki komputer odblokować.

Koniecznie w preferencjach systemowych włączcie też FileVault – czyli szyfrowanie 

danych na dysku. Po co ułatwiać życie złodziejom?

Istnieją też dodatkowe, zewnętrzne usługi zabezpieczania i śledzenia komputera 

– polecam Prey. Kiedyś z niego korzystałem, niestety zupełnie o nim zapomniałem 

i gdy zmieniałem komputer, nie zainstalowałem go ponownie. Ech…

Wycieczka do  Barcelony, czyli jak straciłem cały sprzęt
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Ciekawą opcją są też breloczki-alarmy. Warto mieć taki w torbie z komputerem. Na ryn-

ku jest kilka opcji: Elgato Smart Key, Philips InRange, Kensington Proximo, Tile 

itd. Wszystkie działają podobnie – mają wbudowany moduł Bluetooth i są sparowa-

ne z naszym iPhone’em. Zarządzają nimi aplikacje, które w momencie wyjścia brelocz-

ka poza zasięg (zazwyczaj kilka metrów) uruchamiają alarm w iPhonie oraz same wyda-

ją piskliwy dźwięk. Mając coś takiego, od razu zorientowałbym się, że ktoś niepowołany 

ucieka z moją torbą. Co więcej, widziałbym to na mapie.

Prostym i skutecznym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest… zakładanie paska na 

nogę. Ja niestety tego nie zrobiłem, dlatego ktoś niepostrzeżenie mógł zabrać torbę.

Kończąc, miejcie ZAWSZE oczy dookoła głowy. Szyfrujcie i blokujcie sprzęty. Kupcie za 

kilkadziesiąt złotych breloczki. Przezorny zawsze zabezpieczony! I parafrazując słowa 

Denisa Fariny z filmu „Snatch” – „Anything to declare? Yes, don’t go to Barcelona…”.

Wycieczka do  Barcelony, czyli jak straciłem cały sprzęt

dominiklada
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PRODUKTYWNY ZEGAREK DO ZARZĄDZANIA… 

NIE TYLKO CZASEM?

No to jesteśmy już po ostatecznej prezentacji zegarka naszej ulubionej firmy sadowniczej. 

Wiemy, kiedy będzie (w tym miesiącu), wiemy, ile będzie kosztował i dlaczego tak dużo… 

Ale czy wiemy faktycznie, z czym to się je? W tym felietonie chciałbym przeanalizować moje 

wrażenia dotyczące zegarka z punktu widzenia osoby zainteresowanej produktywnością 

i tworzącej aplikację na zegarek (Nozbe for Watch).

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Apple Event był taki sobie
Wprawdzie pokazali zastosowania zegarka i przykłady aplikacji firm trzecich, ale 

tak w zasadzie ciągle nie do końca wiemy, jak wygodnie będzie się z tego wszyst-

kiego korzystało. Jednak nawet to krótkie demo dało mi do myślenia, jak bardzo 

zegarek będzie przedłużeniem iPhone’a. Szczególnie takiego dużego, jak mój 6 

Plus. Myślę, że jak dobrze pójdzie, będę częściej spoglądał na nadgarstek i mój te-

lefon będzie siedział w kieszeni dłużej niż obecnie. Ale czy na pewno? Wyjdzie 

w praniu.

Już są pierwsze prezentacje aplikacji na zegarek
Każdą nową apkę na zegarek przeglądam z zaciekawieniem, ale muszę przyznać, 

że deweloperzy niestety chyba nie do końca rozumieją ten sprzęt. Wiele aplikacji 

próbuje się „zmniejszyć” na zegarek, niektórzy wprowadzają całą nawigację i wci-

skają ją do zegarka. Po prostu masakra! Według mnie wynika to z tego, że Apple 

za mało niestety wytłumaczył nam, jak ten zegarek ma funkcjonować. A może i na-

wet sam Apple nie do końca to wie?

Projektowanie Nozbe for Watch ciekawym doświadczeniem
Tak jak inni, zaczęliśmy od tego, co jest najważniejsze w naszej aplikacji i chcieliśmy 

to upchnąć w zegarku. Co więcej, całkiem zgrabnie nam się to udało. Szybko ob-

myśliliśmy koncept tego, jak Nozbe będzie wyglądało i działało na zegarku. Okazu-

je się, że wyciągnięcie kwintesencji Nozbe nie było takie trudne. Ale wtedy jeden 

z naszych projektantów zwrócił uwagę, że projektujemy aplikację od drugiej stro-

ny. Od tej złej strony. Otóż powinniśmy skupić się na powiadomieniach i spojrze-

niach (ang. glances) i dopiero potem dorobić do tego aplikację. Dlaczego tak?

Przecież zegarek to nie telefon!
Raczej mało kto odpali Nozbe, przeglądając sobie aplikacje na zegarku. Będzie ra-

czej tak, że ktoś, kto używa Nozbe na telefonie i schowa go do kieszeni lub torebki, 

dostanie nagle powiadomienie, że:

• ktoś mu przekazał zadanie – bam – widzi je na zegarku, reaguje (dodaje komen-

tarz, deleguje zadanie, kończy) i idzie dalej;

• ktoś go zaprosił do projektu – bam – przyjmuje zaproszenie na zegarku i idzie 

dalej;

• ma dziś do zrobienia trzy nowe zadania – pobieżnie przegląda na zegarku, 

sprawdza, jakie ma przed sobą wyzwania i idzie dalej;

Produktywny zegarek do zarządzania… nie tylko czasem?



• ma za chwilę spotkanie – bam – przegląda szczegóły związane z tym zadaniem 

i komentarze na zegarku i idzie na spotkanie. Przygotowany.

Czyli zegarek będzie przede wszystkim uproszczonym sposobem reakcji na nadcho-

dzące sprawy, a dopiero potem ewentualnie aplikacją.

Gdy zaczęliśmy projektowanie od tej dobrej strony, zrozumieliśmy, po co nam 

ten zegarek i dlaczego faktycznie może być megawygodny do szybkiej reakcji na 

zadania. W końcu nasza mantra to „Simply Get Everything Done”, czyli dzięki ze-

garkowi mamy pomóc naszym użytkownikom załatwiać sprawy i spowodować, 

aby wszystko było „done”.

Myślę, że z takiego samego założenia powinni wyjść wszyscy projektujący aplikacje 

na zegarek. Akcja – reakcja. Temu ma służyć nasz nowy Apple Watch i zwiększać tym 

samym naszą produktywność. Dlatego tak bardzo go teraz chcę mieć!

Jaki zegarek kupuję? Oczywiście Sport.
Z kilku powodów. Po pierwsze, nie jestem 

takim zagorzałym fanem zegarków jak 

niektórzy w naszej redakcji. Startuję na-

tomiast w triatlonach, więc do treningów 

przyda mi się zegarek sportowy. Po dru-

gie, to jest pierwszy zegarek, za rok bę-

dzie lepszy, wtedy może kupię droższy, 

ale też nie jestem pewien. Po trzecie, je-

stem bardzo ciekawy zegarka, ale ciągle 

nie wiem, na ile faktycznie to, o czym na-

pisałem wyżej, się sprawdzi i zegarek bę-

dzie działał tak fajnie, jak to sobie wyobra-

żam. Tak czy owak, jestem zdecydowanie 

bardziej na tak niż na nie.

Kupuję Sport, ten większy, Space Gray z ciemną opaską
A jaki zegarek Ty kupisz? Będziesz robić na niego aplikację? Jaką? Daj znać na Twit-

terze @MSliwinski – jestem ciekaw!

MSliwinski
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Udostępnianie kart 

micro SD po Wi-Fi

Mobilny hotspot LTE
M7350

Internet w kieszeni 
z prędkością

Wreszcie jest. Superszybki Internet 4G LTE na każdym Twoim urządzeniu. W pracy, w podróży i na wakacjach. Mobilny hotspot 
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stalujesz w nim kartę micro SD, Twój mobilny hotspot będzie pełnił funkcję serwera plików, umożliwiając dostęp do pamięci po 

Wi-Fi. Natomiast wyświetlacz poinformuje Cię o stanie baterii, limitach transferów danych przydzielonych przez operatora i sile 

sygnału sieci 3G/4G. Byś był zawsze w dobrym zasięgu.
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LOT-Y KRAJOWE 
ZA KILKADZIESIĄT 
ZŁOTYCH

TOMASZ SZYKULSKI

Od kilku lat w Polsce obserwujemy wzrost konkurencji w krajowym transporcie 

pasażerskim. Do tej pory w wojnę cenową angażował się głównie Polski Bus, PKP Intercity 

i linie lotnicze Ryanair, które oferują loty pomiędzy Modlinem, Gdańskiem i Wrocławiem. Do 

walki włączył się ostatnio także LOT.
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Połączenia lotnicze Ryanair kuszą rewelacyjną ceną, która w wielu terminach zaczyna się 

od 9 lub 19 zł za lot w jedną stronę. Kłopot w tym, że nie jest to rozwiązanie idealne – do-

jazd na lotnisko w Modlinie zajmuje dużo czasu i potrafi kosztować więcej niż bilet na sa-

molot. Dużym minusem jest także fakt, że loty odbywają się tylko 2 razy dziennie (rano 

i wieczorem; wkrótce dołączy trzecie połączenie w środku dnia), co w przypadku pasaże-

rów biznesowych bardzo utrudnia idealne ułożenie planu podróży.

W ostatnim czasie do walki o pasażerów stają również Polskie Linie Lotnicze LOT, które 

wprowadziły na trasach krajowych taryfę bez bagażu rejestrowanego w bardzo atrakcyj-

nych cenach. Przeloty w jedną stronę zaczynają się już od 60 złotych – warunkiem jest do-

konanie rezerwacji co najmniej 60 dni przed planowaną podróżą. Liczba biletów dostęp-

nych w najtańszej taryfie jest ograniczona, jednak sprawdzając ofertę na maj i czerwiec, 

bez problemu znalazłem loty w reklamowanych cenach.

Dlaczego warto wybrać LOT? Przede wszystkim dlatego, że połączenia do i z Warsza-

wy odbywają się ze świetnie skomunikowanego z centrum miasta Lotniska Chopina, a nie 

oddalonego portu w Modlinie. Podróż na większości tras krajowych zajmuje niecałą go-

63LOT-y krajowe za kilkadziesiąt złotych
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dzinę. Nawet po doliczeniu czasu potrzebnego 

na odprawę i dojazdy do i z lotnisk jest to dobra 

alternatywa dla bardziej tradycyjnych środków 

transportu – zwłaszcza w przypadku Rzeszo-

wa i Szczecina, które nie mają szybkiego połą-

czenia kolejowego ze stolicą.

Dodatkowym atutem jest duża częstotliwość lo-

tów, które na wszystkich trasach odbywają się kil-

ka razy dziennie. W takiej sytuacji bilety lotnicze 

poniżej 100 zł są niezaprzeczalnie świetną ofertą.

Nowa taryfa jest z całą pewnością odpowiedzią na-

rodowych linii lotniczych na wprowadzenie przez 

PKP Intercity pociągów Pendolino i nowych, pro-

mocyjnych taryf, które odebrały LOT-owi część pa-

sażerów na najbardziej popularnych trasach. Z ta-

kiej wojny cenowej możemy się jedynie cieszyć.

Bilety krajowe LOT zarezerwujecie na:   

www.lot.com

LOT-y krajowe za kilkadziesiąt złotych

Zdjęcia: Jakub Mróz
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MILOWE ABC

TOMASZ SZYKULSKI

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie kilka rozmów ze znajomymi, którzy spędzają 

dużo czasu na pokładach samolotów, a mimo to nie zbierają mil przysługujących im za te 

podróże. Głównym powodem jest oczywiście niewiedza oraz brak świadomości korzyści, 

jakie mogą wynikać z częstego latania. W poniższym artykule w przystępny sposób wyjaśnię 

Wam, na czym polega cała zabawa oraz co możecie zyskać, a także przedstawię własne 

doświadczenia w tym zakresie.
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Czym są mile?
Mile (ang. miles) to nic innego niż punkty zbierane w programach lojalnościowych (tzw. 

frequent flyer program) linii lotniczych. Ich głównym źródłem są przeloty na pokładzie 

danego przewoźnika i jego partnerów. Dodatkowo mile możemy otrzymać, korzystając 

z karty kredytowej banku współpracującego z liniami, robiąc zakupy w niektórych skle-

pach i tankując na odpowiednich stacjach benzynowych.

Początkowo liczba przyznawanych mil zależała wyłącznie od dystansu i była równa wy-

latanej odległości. Ta zasada nadal utrzymuje się w niektórych programach, jednak więk-

szość linii dostosowała stawki milowe do taryf biletów i klasy podróży. Najłatwiej wyjaśnić 

to na przykładzie: lot w klasie ekonomicznej na bilecie kupionym w promocji w wielu wy-

padkach da nam tylko 25–50% mil, które otrzymalibyśmy za podróż w standardowej tary-

fie. Z kolei lot w klasie biznes potrafi być premiowany 150–200% mil.

Na potrzeby kolejnego rozdziału warto wspomnieć, że w zdecydowanej większości pro-

gramów mile dzielą się na dwa rodzaje i są zbierane niezależnie od siebie w ramach jed-

nego konta:
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• mile bonusowe – ten rodzaj mil może zostać w przyszłości wykorzystany na darmowe 

przeloty, nagrody itd. Punkty zbierane są za loty i wszystkie usługi opisane w poprzed-

nim fragmencie. Zależnie od zasad linii lotniczych mile bonusowe mogą nigdy nie tracić 

ważności lub tracić ją po kilku latach bez odbycia kwalifikującego się lotu.

• mile statusowe – gromadzone w celu osiągnięcia jednego z poziomów wyszczegól-

nionych w danym programie (zazwyczaj srebrny, złoty, platynowy itd.), który daje sze-

reg korzyści w trakcie kolejnych podróży. Mil statusowych nie otrzymamy ze źródeł in-

nych niż loty. Ich liczba jest często różna od liczby otrzymywanych mil bonusowych, 

lecz zgodna z faktyczną długością odbytych lotów (choć nie zawsze). Mile statusowe 

wygasają z końcem roku kalendarzowego. Wynika to z faktu, iż status zdobyty w danym 

roku obowiązuje do końca tego roku oraz kolejne 12 miesięcy. Następnie zbieranie nale-

ży zacząć od nowa.

Jak zbierać mile?
Zbieranie mil za loty jest proste i nie wymaga 

wielkiego zaangażowania. Wystarczy, że zareje-

strujemy się na stronie internetowej odpowied-

niego programu, a następnie w trakcie rezerwo-

wania przelotów dodamy numer konta milowego 

do naszej rezerwacji. Odpowiednie pole zazwy-

czaj podpisane jest „Frequent Flyer Number”.

Warunki przyznawania mil z innych źródeł są bar-

dzo różne i wymagają dokładnego zapoznania się 

z regulaminem firmy lub banku współpracującego 

z liniami lotniczymi. W tym miejscu warto wspo-

mnieć, że mile możemy również otrzymać dzię-

ki przekonwertowaniu punktów z popularnego 

w Polsce programu Payback – dotyczy to progra-

mu Miles & More linii z grupy Star Alliance.

Korzyści
• status – przyznanie jednego ze statusów 

w programach linii lotniczych wymaga zebra-

nia odpowiedniej liczby mil statusowych lub od-

bycia odpowiedniej liczby kwalifikujących się lo-
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tów. Wymogi te rosną dla kolejnych poziomów. 

Tak jak wspomniałem wcześniej, w większo-

ści wypadków minimum mil lub odcinków zbie-

ramy w danym roku kalendarzowym tak, aby 

otrzymać status na kolejny rok. Dzięki zdoby-

ciu jednego z poziomów w programie milowym 

przysługuje nam szereg korzyści, do których 

zwykle należy wstęp do saloników biznesowych 

na lotniskach (bar, przekąski, komfortowe wa-

runki do pracy i relaksu), priorytetowa odprawa, 

szybsza kontrola i wstęp na pokład, możliwość 

zabrania więcej bagażu oraz wybrania lepszych 

miejsc w samolocie. Przywileje te różnią się za-

leżnie od wybranego programu i osiągniętego 

poziomu. Zdobycie statusu ma jeszcze jeden cie-

kawy efekt: linie lotnicze przysyłają plastikowe karty potwierdzające przynależność do 

klubu lojalnych pasażerów, a także eleganckie przewieszki bagażowe.

• podróżowanie za mile – to zdecydowanie najpopularniejsza forma wykorzystywania 

zgromadzonych mil bonusowych. Na czym to polega? Linie lotnicze oferują pulę bile-

tów, które można zakupić za zebrane punkty. Stawki różnią się od programu, trasy oraz 

sezonu – z oczywistych względów lot na mocno uczęszczanej trasie lub w trakcie waka-

cji będzie kosztował więcej. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu biletu za mile mu-

simy zapłacić również podatki i inne opłaty za lot. W przypadku lotów krajowych w USA 

jest to często zaledwie kilka dolarów, jednak opłaty te mogą sięgnąć nawet ponad 

1000 zł za podróże międzykontynentalne. Niektóre programy umożliwiają pokrycie po-

datków dodatkową liczbą mil. 

• zakupy – mile bonusowe możemy także wykorzystać do innych zakupów – przed-

miotów oferowanych w katalogu na pokładzie samolotu, podwyższenia klasy podró-

ży, opłacenia transportu dodatkowego bagażu, a nawet rezerwacji noclegu w wybra-

nych hotelach. Możliwości jest wiele, a oferta ponownie zależy od wybranego programu 

milowego.

Popularne programy i ich zasady
Programów milowych jest naprawdę wiele, a obowiązujące w nich warunki znacząco się róż-

nią. Większość linii należących do aliansów (sojuszy) lotniczych pozwala na wybranie dowol-

nego programu własnego lub jednego z partnerów. Tutaj przykład: pisząc to zdanie, siedzę 
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na pokładzie samolotu Air France, jednak mile otrzymam na moje konto w amerykańskim 

programie Delta SkyMiles. Wynika to z faktu, że korzystałem z tego programu w trakcie rocz-

nego pobytu w USA i miałem już okazję wykorzystać zebrane mile do darmowego przelotu.

Ważne jest, aby przed pierwszym lotem na pokładzie przewoźnika danej grupy mądrze wybrać 

program milowy, gdyż przenoszenie punktów między programami jest często problematyczne, 

a w wielu wypadkach niemożliwe.

• Miles & More – Z oczywistych względów w tym miejscu musiał znaleźć się program wy-

korzystywany przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Miles & More to wspólny program Lu-

fthansy, LOT-u oraz kilku innych przewoźników. Numer konta Miles & More możemy po-

dać podczas rezerwacji przelotu dowolnymi liniami z sojuszu Star Alliance, m.in. LOT, 

Lufthansa, Austrian, United, Air Canada, Air China itd. Podstawowym statusem w tym 

programie jest FTL, czyli Frequent Traveller, który wymaga 35 000 mil statusowych lub 30 

kwalifikujących się lotów wybranymi liniami. Dużo? Niekoniecznie. Podróż w dwie strony 

z jedną przesiadką to już 4 odcinki. Zaliczają się do tego także loty krajowe LOT z prze-

siadką w Warszawie, które w częstych promocjach możemy zarezerwować w bardzo 

atrakcyjnej cenie. Uzyskanie statusu FTL zapewnia wstęp do saloników biznesowych na 

lotniskach, priorytetową odprawę i kontrolę bezpieczeństwa, a także większy limit do-

zwolonego bagażu. Kolejne poziomy w programie Miles & More są już znacznie trudniej-

sze do osiągnięcia. Pełny opis programu znajduje się tutaj.
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• programy sojuszu SkyTeam – do aliansu lotniczego SkyTeam należą między innymi 

popularne wśród polskich pasażerów linie Air France i KLM, oferujące bogatą ofertę lo-

tów dalekodystansowych z przesiadką w Paryżu lub Amsterdamie, a także kilkunastu in-

nych przewoźników. Sojusz ten nie posiada wspólnego programu milowego, lecz umoż-

liwia zbieranie punktów w dowolnie wybranym programie. Warto zaznaczyć, że warunki 

zdobycia statusu i otrzymywania mil różnią się zależnie od wybranej oferty. Status osią-

gnięty w każdym z programów jest ekwiwalentem jednego z poziomów SkyTeam Elite, 

od którego uzależnione są korzyści. Podstawowy, srebrny status jest relatywnie łatwy do 

osiągnięcia w wielu programach, jednak nie daje bardzo pożądanego wstępu do saloni-

ków biznesowych. Pełne warunki dostępne są tutaj.
• programy sojuszu One World – do tej grupy należą między innymi linie British Air-

ways, American Airlines, Qatar Airways, AirBerlin, Finnair, Iberia, Qantas itd. Podobnie 

jak w przypadku sojuszu SkyTeam, każda z linii zrzeszonych w grupie One World oferuje 

własny, nieco różniący się od innych program milowy. Osiągnięte statusy przeliczane są 

następnie na jeden z trzech wspólnych poziomów OneWorld – Ruby, Sapphire i Emerald. 

Pełną ofertę programową znajdziecie tutaj.

Moje doświadczenia
Jeszcze 2 lata temu status w programie milowym linii lotniczych oraz sama idea zbiera-

nia tych punktów kojarzyły mi się wyłącznie z wąskim gronem pasażerów, którzy co naj-

mniej 2 razy w miesiącu podróżują za Atlantyk lub w inne odległe miejsca. Sytuacja zmieniła 

się, gdy dzięki stypendium poleciałem na studia do USA. Okazało się bowiem, że w progra-

mie SkyMiles amerykańskich linii Delta Airlines już 2 podróże w obie strony pomiędzy Europą 

i Ameryką dają niemal wystarczającą liczbę mil do osiągnięcia podstawowego statusu Silver  

Medallion. Turystyczne wypady do Nowego Jorku i Waszyngtonu pozwoliły dopełnić wyma-

ganego minimum 25 000 mil, dzięki czemu do końca 2015 roku mogę cieszyć się korzyściami 

pierwszego w życiu statusu.

Do tej pory ze srebrnej karty skorzystałem dwukrotnie – podczas przelotów na trasie Warszawa 

– Paryż – Dublin i Dublin – Paryż – Warszawa. Zalety bycia w klubie często podróżujących za-

czynają się zaraz po wejściu na lotnisko. Pokazując moją kartę, nie musiałem stać w długiej ko-

lejce do odprawy klasy ekonomicznej – umożliwiła mi ona skorzystanie ze stanowiska business 

class. Pomimo tego, że podróżowałem w najtańszej taryfie bez wliczonego bagażu rejestrowa-

nego, mogłem zabrać 1 sztukę bagażu bez dodatkowych opłat. Na pokład samolotu wszedłem 

w pierwszej kolejności przez priorytetową kolejkę.
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Jak okazało się na lotnisku w Paryżu, już za pierwszym razem status zaoszczę-

dził mi dużo czasu. Przylot z Warszawy był opóźniony, a główna kolejka do kon-

troli paszportowej wymagała ok. 30 minut oczekiwania. Dzięki srebrnej karcie 

przeszedłem do stanowiska priorytetowego, co pozwoliło mi zdążyć w ostatniej 

chwili na kolejny lot.

Podsumowanie
Programy milowe to temat, który z oczywistych względów nie dotyczy każde-

go. Z drugiej strony grupa osób, które często podróżują samolotem, a nie zbierają 

przysługujących im za to mil, jest nadal zaskakująco duża. W powyższym artykule 

pokazałem, że zbieranie tych punktów nie jest czasochłonne, a jednocześnie może 

przynieść wiele korzyści. Zagadnieniem tym powinny zainteresować się osoby od-

bywające nawet kilka lotów rocznie, gdyż może się okazać, że liczba mil zebranych 

po kilku latach wystarczy na darmowy przelot lub inną nagrodę.

Milowe ABC
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PASSBOOK 
W PODRÓŻY

TOMASZ SZYKULSKI

Z pewnością nie skłamię, mówiąc, że Passbook to druga (po Game Center) systemowa 

aplikacja na iOS, która najczęściej ląduje w folderze ze zbędnymi narzędziami i nigdy nie jest 

używana. Moim zdaniem to błąd – pomimo ograniczonej funkcjonalności jest ona bardzo 

użyteczna, a jej szerokie zastosowania najbardziej docenimy w podróży.
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Jak to działa?
Unikanie Passbooka w wielu wypadkach bierze się z niezrozu-

mienia jego zasady działania. Większość omijających go użyt-

kowników rezygnuje już po pierwszym włączeniu aplikacji, gdy 

na ekranie nie widzą żadnej funkcji. Jednak należy pamiętać, 

że Passbook to tylko rodzaj schowka, który do działania potrze-

buje treści z innych aplikacji lub internetu.

Najprościej wyjaśnić to na przykładzie biletów lotniczych. Wie-

lu przewoźników umożliwia wygenerowanie karty pokładowej 

w aplikacji mobilnej na iOS, a następnie dodanie jej do Passbo-

oka odpowiednim przyciskiem. Podobne rozwiązanie zastoso-

wał w swojej aplikacji serwis booking.com, czyli rewelacyjna 

platforma do rezerwowania noclegów na całym świecie.

Innym rozwiązaniem jest wysłanie biletu mailem. Tę metodę 

przyjęły m.in. niemieckie linie lotnicze Lufthansa, które po od-

prawie internetowej przysyłają wiadomość zawierającą przycisk 

do wygenerowania pliku Passbook. Jest to wygodne rozwią-

zanie, gdyż nie wymaga instalowania aplikacji przewoźnika na 

iPhonie.

Korzyści
Używanie Passbooka w podróży jest bardzo wygodne dzięki 

kilku rozwiązaniom zastosowanym przez Apple. W przypadku 

podróży samolotem miniatura odpowiedniej karty pokładowej 

będzie wyświetlana na zablokowanym ekranie na kilka godzin 

przed wylotem oraz na podstawie naszej lokalizacji, a dostęp 

do niej uzyskamy, wykonując prosty swipe w prawo – bez wpi-

sywania kodu blokady, włączania aplikacji przewoźnika i wy-

szukiwania odpowiedniej rezerwacji. Funkcja ta jest niezwykle 

przydatna w przypadku korzystania z oferty tanich linii lotni-

czych (Ryanair, Wizzair), które nie umożliwiają wystawienia kart 

pokładowych na lotnisku, przez co konieczne jest drukowanie 

dużych i niewygodnych biletów na domowej drukarce. Wyko-

rzystanie Passbooka pozwala tego uniknąć.
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Inną istotną zaletą jest fakt, że po dodaniu elementu do Pass-

booka nie musimy przejmować się ewentualnym brakiem do-

stępu do sieci, bowiem aplikacja działa w trybie offline. Taka 

funkcjonalność nie jest dostępna w przypadku wyświetlania bi-

letu bezpośrednio w aplikacjach przewoźników.

Gdzie używać
Z funkcjonalności Passbooka korzysta większość popularnych 

wśród polskich pasażerów linii lotniczych: LOT, Wizzair, Ryanair, 

Lufthansa, KLM, Air France, Norwegian, Swiss i wiele innych. 

Eksport potwierdzenia rezerwacji noclegu umożliwia także 

wspomniany wcześniej serwis booking.com. Do mniej typo-

wych zastosowań można z pewnością zaliczyć wyświetlanie 

karty potwierdzającej status w liniach lotniczych (więcej na ten 

temat w artykule w tym wydaniu iMagazine). 

Sporym rozczarowaniem jest dla mnie fakt, że przez prawie 

3 lata od premiery Passbooka nie doczekaliśmy się wykorzysta-

nia tej funkcji przez popularne w Polsce firmy przewozowe. Do-

brym przykładem jest tutaj PKP. Pomimo wprowadzenia tzw. 

„biletów internetowych”, które mogą być wyświetlone pod-

czas kontroli na ekranie urządzenia, nie zdecydowano się na 

implementację Passbooka. Podobnie wygląda to w przypad-

ku Polskiego Busa i innych firm. Mam nadzieję, że w niedalekiej 

przyszłości doczekamy się takiego rozwiązania – jest ono bar-

dzo wygodne i zwyczajnie ułatwia życie.

Zastosowania Passbooka nie kończą się oczywiście na usługach 

związanych z podróżami – osobiście znam wiele osób, które 

przechowują w tym miejscu kupony rabatowe do sklepów, bile-

ty do kina, karnety na siłownię, karty lojalnościowe ulubionych 

kawiarni i wiele innych rzeczy. Amerykańscy użytkownicy 

iPhone 6 i 6 Plus mogą także dodać kartę bankową w celu ko-

rzystania z systemu płatności Apple Pay. To wszystko pokazuje, 

jak wszechstronnym narzędziem jest Passbook – aplikacja czę-

sto pomijana przez posiadaczy iPhone’a.

Passbook w podróży
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POLECIEĆ 
GDZIEKOLWIEK

TOMASZ SZYKULSKI

Często zdarza się, że chcemy wyjechać na dłużej lub tylko chwilowo zmienić otoczenie, 

a jednocześnie brakuje nam pomysłu na cel podróży. Powodów jest wiele: brak korzystnych 

ofert w upatrzonym miejscu, ograniczony budżet, nieprecyzyjny termin wyjazdu – to tylko 

niektóre z nich. Istnieje jednak rozwiązanie – serwisy internetowe, które ułatwią znalezienie 

celu lotniczej podróży. Oczywiście w atrakcyjnej cenie.
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Poszukiwania najlepiej rozpocząć od popularnych serwisów podróżniczych, wśród których na 

uwagę zasługują zwłaszcza fly4free.pl, mlecznepodroze.pl i loter.pl. Strony te codziennie prezen-

tują kilkanaście ciekawych propozycji podróży w atrakcyjnych cenach, które w wielu wypadkach 

zawierają także opis dojazdu z lotnisk do miast, a także proponowanego zakwaterowania. Nie-

stety, w większości wypadków proponowane oferty dotyczą bardzo ograniczonych terminów.

• Dobrym pomysłem jest skorzystanie ze stron niektórych pośredników lotniczych. Do 

grupy tej należy flipo.pl, który w sekcji „oferty specjalne” prowadzi stałą listę aktualnych, 

bardzo atrakcyjnych ofert przelotów z lotnisk w Polsce i Europie. Dużą zaletą jest fakt, 

że wiele z proponowanych podróży odbywa się na zasadzie open jaw, czyli zakłada róż-

ny punkt wylotu i przylotu, co w wielu wypadkach pozwala znacząco ograniczyć kosz-

ty. Gdy piszę ten artykuł, w ofercie Flipo znajdują się przeloty z Warszawy do Dubaju za 

1000 zł, Nowego Jorku za 1300 zł czy Rio de Janeiro za 1500 zł (cena za loty w obie strony). 

W wielu wypadkach możemy wybierać z szerokiego zakresu dat, co ułatwia dopasowa-

nie oferty do własnych planów.

Ciekawym rozwiązaniem są także wyszukiwarki biletów lotniczych, które wymagają podania 

jedynie punktu wylotu i pozwalają na wybranie opcji „wszędzie” jako celu podróży. Wpisanie 

orientacyjnego terminu pomaga doprecyzować wyniki wyszukiwania, jednak nie jest koniecz-

ne. W tej roli najlepiej sprawdza się strona adioso.com, która przejrzyście i elegancko przedsta-

wia propozycje podróży z wybranego miasta. Tryb wyszukiwania bez podania konkretnego 

celu posiada także popularny serwis skyscanner.pl.
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Parallels Desktop 10
dla komputerów Mac to najnowsza wersja najprostszego 

w obsłudze, najszybszego i najbardziej wydajnego  

na całym świecie rozwiązania pozwalającego  

na bezproblemowe korzystanie z aplikacji Windows  

na komputerze Mac bez konieczności ponownego 

uruchamiania sprzętu. Od ponad 8 lat wybór numer  

jeden wśród użytkowników Maków na całym świecie.

Parallels Desktop
Najnowsza wersja najprostrzego w obsłudze, najszybszego  
i najbardziej wydajnego rozwiązania pozwalającego na bezproble-
mowe korzystanie z aplikacji Windows na komputerze Mac bez  
konieczności ponownego uruchamiania sprzętu. Od ponad 8 lat 
wybór numer jeden wśród użytkowników Maków na całym świecie.

Zamieniasz PC na Maka?
Ułatwiliśmy proces przeniesienia Twoich plików, aplikacji, zakładek  
w przeglądarkach z Twojego PC na Maka. Wystarczy postępować 
zgodnie z poleceniami nowego Kreatora.

Uruchamiaj każdą aplikację  
Windows na Maku
Korzystaj z aplikacj Internet Explorer, Windows Media Player, 
Access i setek innych jak dotąd niedostępnych na Maka.

Już nie tylko na Windows’a
Współpracuje z systemami Windows 8, Windows 7, Windows 
Vista, Windows XP, Linux i Google Chrome OS, OS X Mavericks  
i najnowszym OS X Yosemite. Oznacza to, że na komputerze  
Mac możesz już zrobić prawie wszystko.

Gotowy na Mac OS X Yosemite
Inżynierowie Parallells wykonali ciężką pracę,  
aby bezproblemowo udostępnić nowe, niesamowite  
cechy Yosemite aplikacjom Windows!

Niesamowita wydajność
Obsługa do 16vCPUs i 64 GB pamięci RAM umożliwia  
pracę nawet na najbardziej wymagających aplikacjach  
bez pogarszania jakości i szybkości pracy komputera.

Tuning poprzez jedno kliknięcie
Po uruchomieniu maszyny wirtualnej Windows, masz  
możliwość wyboru optymalnych parametrów ustawienia  
w zależności od programów, z których korzystasz:  
użytkowych, do projektowania, programowania lub gier.

To co najlepsze w komputerach Mac  
teraz dostępne w aplikacjach Windows
Uruchamiaj aplikacje Windows z Docka lub używaj gestów  
charakterystycznych dla Mac OS X w aplikacjach Windows,  
„kopiuj i wklej“, „przeciągnij i upuść“ teksty i pliki pomiędzy  
aplikacjami Windows i Mac.

Setki łatwych do wykorzystania funkcjonalności

http://www.cortland.pl/programy/parallels.html
http://izone.pl/index.php/produkty/category/89/oprogramowanie/parallels-desktop.html
http://www.komputronik.pl/product/240455/Elektronika/Oprogramowanie/Parallels_Desktop_for_Mac_10_PL_BOX.html
http://www.x-kom.pl/p/216307-oprogramowanie-systemowe-apple-parallels-desktop-10-mac-box.html
http://idream.pl/oprogramowanie.html
http://sklep.gmagic.pl/programy/systemy_operacyjne.html
http://www.mediamarkt.pl/warszawa-okecie/program-parallels-desktop-10-for-mac-retail-box-eu,id-978199
http://sklep.maqsimum.pl/kategoria/oprogramowanie
http://ispot.pl/windows/parallels-desktop-10-dla-mac-pelna-wersja-pudelkowa,id-71485
http://www.tio.pl/oprogramowanie-parallels-desktop-for-mac-10-box--produkt-6619.html
http://www.saturn.pl/program-parallels-desktop-10-for-mac-retail-box-eu,id-978199
http://imad.pl/catalogsearch/result/?q=Parallels


NOWY MACBOOK 
Z 12-CALOWYM EKRANEM RETINA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Dnia 9 marca 2015 w końcu pojawiła się, a w zasadzie została przywrócona, linia MacBooków. 

Ta seria komputerów do niedawna była „dla każdego”. Trzynastocalowe ekrany, plastikowe 

obudowy w dwóch kolorach (oraz krótka przygoda z aluminium, która wkrótce otrzymała 

przydomek Pro).
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Kiedy kilka lat temu na rynek weszła pierwsza generacja Aira z ekranem 13", bardzo powol-

nym 1,8-calowym HDD lub niewielkim SSD oraz jednym portem USB, to podniosła się wrzawa. 

A przez lata z jednego z droższych MacBooków stał się dzisiaj najtańszym modelem w ofercie. 

Z „bezużytecznego śmiecia” stał się jednym z najpopularniejszych notebooków na świecie. Hi-

storia się powtórzyła.

Apple ponownie zredefiniowało MacBooka Air
Nowy MacBook jest jeszcze cieńszym, lżejszym i mniejszym Airem. Apple odebrało mu wie-

le portów i zostawiło tylko jeden, w nowym standardzie USB Typu C, którego jest prawdopo-

dobnie współautorem. Nie ma Thunderbolt, Ethernetu ani czytnika kart SD. Nie ma też żad-

nych wiatraków! Jest za to 12-calowy ekran Retina o rozdzielczości 2304×1440 px i zaledwie 

920 gramów wagi. Są też, po raz pierwszy, trzy dostępne kolory oraz stosunkowo wysoka 

cena. To prawie iPad Pro z fizyczną klawiaturą (chociaż ten ma pojawić się rzekomo bliżej koń-

ca 2015 roku) zarówno pod względem sprzętu, jak i znikomej możliwości rozbudowy. Stan-

dardowo jest 8 GB RAM bez możliwości ich rozszerzenia. Dyski są dwa – pioruńsko szybkie 

256 lub 512 GB SSD na PCIe. Kwestia wyboru procesora wzbudza emocje – to nowy Core M In-

tela taktowany częstotliwością 1,1, 1,2 lub 1,3 GHz. Turbo Boost ma znacznie bardziej imponują-

ce cyfry – od 2,4 poprzez 2,6 do 2,9 GHz.

Force Touch i nowa klawiatura
Aby to wszystko było możliwe, Apple musiało kilka rzeczy dobrze przemyśleć, a jeszcze inne 

stworzyć zupełnie od nowa. Zaprojektowali dwa istotne elementy, bez których tak cien-

Nowy MacBook z 12-calowym ekranem Retina
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ki notebook nie byłby możliwy: Force Touch Trackpad 

i nowy mechanizm dla klawiszy klawiatury. Force To-

uch Trackpad od teraz jest stałym elementem obudo-

wy – nie rusza się w żaden sposób. Przy okazji został 

on wprowadzony też do 13-calowego MacBooka Pro 

z ekranem Retina. W jego rogach zamontowano czuj-

niki nacisku, dzięki którym OS X wie dokładnie i precy-

zyjnie, jaką siłę wywieramy na jego powierzchnię. Pod 

spodem znajdują się elektromagnesy, które odpowied-

nio drgają, powodując wrażenie fizycznego wciskania 

jego powierzchni. Apple tę technologię nazwało Taptic 

Engine – rzekomo drgania są inne niż te znane chociaż-

by z haptic feedback w konkurencyjnych dla iPhone’a

smartfonach i nie drażnią tak. Mnie osobiście haptic 

feedback doprowadza do szału, więc jestem do tego 

sceptycznie nastawiony.

Drugą kontrowersję wzbudza konstrukcja mechanizmu 

klawiszy w pełnowymiarowej klawiaturze – zamiast ty-

powo używanych typu „nożyczki” zdecydowano się na 

nowy design, który nazwano motylkowym. Ta konstruk-

cja pozwoliła zrobić płytsze klawisze o mniejszym sko-

ku, ale jeszcze wyższej precyzji rejestrowania nacisku. 

W praktyce redaktorzy zagraniczni, którzy mieli okazję 

Nowy MacBook z 12-calowym ekranem Retina
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się nowym MacBookiem pobawić, podają, że skok jest na tyle niewielki, że trzeba się do niego 

przyzwyczaić, bo wrażenia są zupełnie odmienne od dotychczasowych.

Wymiary
Bardzo interesująco prezentują się wymiary nowego MacBooka na tle braci.

Jest wyraźnie najmniejszy i najlżejszy pod każdym względem poza głębokością w porównaniu 

z MacBookiem Air z ekranem 11,6". Różnica wynika z tego, że ten ostatni ma proporcje 16:9, pod-

czas gdy nowy model wraca do bardziej klasycznych 16:10. Trochę żałuję, że nie zdecydowali się 

na 3:2, które bardzo ceniłem sobie w Chromebooku Pixel.

USB Typu C
Nowy port to USB 3.1 pierwszej generacji, który umożliwia transfery do 5 Gbps i przy okazji 

wspiera przesyłanie danych w różnych innych standardach. Za pomocą odpowiednich przej-

ściówek będzie możliwe również przesyłanie po USB standardu DisplayPort 1.2, VGA oraz 

HDMI. Przejściówki Apple są oczywiście drogie, ale już pojawiły się tańsze zamienniki – to 

w końcu otwarty standard.

Nowy MacBook z 12-calowym ekranem Retina

Model  Szerokość  Głębokość Wysokość   Waga

MacBook 12"  28,05 cm   19,65 cm  0,35−1,31 cm   0,92 kg

MacBook Air 11"  30 cm  19,2 cm  0,3−1,7 cm  1,08 kg

MacBook Air 13"  32,5 cm  22,7 cm  0,3−1,7 cm  1,35 kg

MacBook Pro 13"  31,4 cm   21,9 cm  1,8 cm   1,58 kg
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USB Typu C a MagSafe
Ciekawostką jest również fakt, że port USB służy do ładowania akumulatora. Wprowadzo-

no taki sam port w nowym Chromebooku Pixel z tą różnicą, że są ich dwie sztuki po obu 

stronach obudowy, dzięki czemu można ładować komputer tak jak użytkownikowi wygod-

niej. Apple niestety nie zmieścił dwóch, ale to akurat mnie specjalnie nie martwi. Znacznie 

gorszą wiadomością jest fakt, że zrezygnowano z magnetycznego złącza MagSafe, który 

uratował mi cztery litery już kilkukrotnie, gdy potknąłem się o kabel ładowania. MacBook 

raczej zleci ze stołu, więc zalecam większą ostrożność.

Emocje i kontrowersje – dla kogo ten MacBook?
Nadal nie rozumiem, dlaczego nowy MacBook wzbudza tyle emocji i przede wszystkim niena-

wiści u niektórych. Głównym winowajcą jest, jak można się domyślić, pojedynczy port typu USB 

Typu C. Już słyszałem zarzuty w stylu „zabawka do Facebooka” i gorsze, ale nie rozumiem dla-

czego. To komputer specyficzny, skierowany do określonej grupy odbiorców, która nie korzysta 

za często z pamięci zewnętrznych ani nie importu-

je co drugi dzień zdjęć z kart SD. Do osób, które nie 

montują wideo ani nie wymagają najwyższej moż-

liwej wydajności procesora. To notebook dla osób, 

które dużo podróżują i wymagają braku kompro-

misów pod względem wagi i wymiarów, a chcą 

mieć pełnowymiarową klawiaturę i pełny OS X.

Nowy MacBook z 12-calowym ekranem Retina

Ciekawostką jest również fakt, 
że port USB służy do ładowania 
akumulatora.
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A nie rozumiem tych osób dlatego, że w ofercie Apple nadal można kupić oba modele Mac-

Booka Air, a dla osób potrzebujących wiele portów jest przecież 13- i 15-calowy MacBook Pro.

Do niedawna był dla mnie
Do niedawna byłem jedną z tych osób, która od lat czekała na ekstremalnie lekki i mały kom-

puter. MacBook 12"” z ekranem Retina byłby dla mnie idealny gdyby nie fakt, że niedawno 

zmieniły się moje potrzeby z przyczyn niezależnych ode mnie. Jego ekran o rozdzielczości 

2304×1440 px brzmi imponująco, ale w rzeczywistości przy @2× zostanie na nim wyświetlony 

obszar roboczy odpowiadający 1152×720 pt. To mniej przestrzeni w pionie niż w 11-calowym 

Airze, który pikseli ma „aż” 768. Apple na szczęście przewidziało możliwość zmiany rozdziel-

czości do odpowiadającej 1440×900 pt, 1280×800 pt oraz 1024×600 pt. Ta ostatnia w moim 

przypadku zupełnie odpada, ale pozostałe brzmią wystarczająco dobrze. Szkoda tylko, że pa-

nel nie ma 2560×1600 px jak w MacBooku Pro 13", ale obawiam się, że gdyby to była natywna 

rozdzielczość, to wszystko na ekranie byłoby po prostu za małe.

Paradoksem jest to, że im więcej podróżuję, tym większego komputera potrzebuję. Dotychczas 

na swoim Airze 11" w większości pisałem, a cięższe prace zostawiałem dla swojego stacjonarne-

go Maca, do którego obecnie mam podpięty 32-calowy ekran 4K – nie lubię pracować na ma-

łych powierzchniach. Niestety, im więcej spędzam czasu poza domem, tym więcej rzeczy mu-

szę robić na notebooku, a w takiej sytuacji im większy ekran, tym większa wygoda. Piętkastka 

w moim przypadku odpada – to komputer praktycznie stacjonarny z mojego punktu widzenia, 
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wyimek

ale 13 na razie spisuje się na medal. Szkoda tylko, że jest taka ciężka. Do czego to doszło – nazy-

wam półtora kilograma „ciężkim”, a niedawno latałem po mieście z dwa razy cięższą siedem-

nastką na plecach.

Na koniec
Apple naprawdę zredefiniowało pojęcie przenośnego komputera nowym MacBookiem. 

Nie jest tani, nie da się go też rozbudować, ale przenośny to on jest. O tak. Już przy Airze 11" 

wspominałem, że wrzucam go do torby bez zastanowienia. MacBooka wyciągałbym z niej 

tylko do pracy i przemieszczał się z nim wszędzie. Najbardziej szokująca była dla mnie płyta 

główna komputera, która wygląda bardziej jak coś, co powinno znajdować się w iPadzie – jest 

o ponad sześćdziesiąt procent mniejsza od tej w Airze.

W tej chwili nie planuję go kupować, ale jak tylko moje potrzeby względem rozmiaru ekranu się 

zmienią, to bez wahania go nabędę. W jednym słusznym kolorze: złotym!

Żartuję. Oczywiście Space Grey.

Nowy MacBook z 12-calowym ekranem Retina

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n
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MACBOOK 12" 
– POSZUKIWANIA NOWEGO 
WORKFLOW CZAS ZACZĄĆ

ŁUKASZ MIROCHA

MacBook 12" – poszukiwania nowego workflow czas zacząć

Nowy MacBook jest piękny. Zanim go jednak kupię, musi upłynąć jeszcze trochę czasu 

– do dnia, gdy Apple zaprezentuje udoskonalony model albo ja zmienię swój model 

pracy. Znając Apple – lepiej już dziś zabrać się za to drugie.
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Możecie się śmiać, ale zawsze chciałem mieć laptopa w kolorze gwiezdnej szarości. Najlepiej 

gdyby był lżejszy niż każdy inny przenośny komputer, z którym miałem dotąd do czynienia. 

Spełnienie marzeń znajduje się dziś na wyciągnięcie karty kredytowej.

Długo poszukiwałem swojego idealnego ekosystemu, dziś jest to MacBook Pro Retina 13" 

oraz iPhone 6 Plus, a iPad stał się telewizorem i czytnikiem. W obliczu tego, co reprezentu-

je sobą nowy MacBook, czas zacząć zastanawiać się nad nowym modelem pracy, opartym na 

innych urządzeniach.

MacBook Pro Retina – komputer idealny. Gdy jestem w terenie, liczy się jego mobilność, 

świetny ekran i długi czas pracy na baterii – spisuje się na piątkę. Większość czasu spędzam 

jednak w domowym biurze, wtedy komputer podłączony jest do dwóch monitorów, trackpa-

da, klawiatury, głośników Bluetooth, czasami dysków zewnętrznych. Kilka pulpitów, kilkana-

ście okien, czasami nawet kilkadziesiąt zakładek w Safari. Znacie to, prawda? Dziś komputer 

jeszcze nie unosi się pod wpływem wiatraków, ale są chwile, gdy je słyszę.

Najzwyczajniej w świecie obawiam się, że nowemu MacBookowi może nie wystarczyć wydaj-

ności na tego typu trybu pracy. Zdaję sobie sprawę, że nie został on stworzony do zadań sta-

wianych przed Makiem Pro, ale lepiej czułbym się ze świadomością, że drzemie w nim pe-

wien zapas mocy.

Jedno złącze nie przeraża mnie tak bardzo jak większość internetu. Jest tylko jedno „ale” 

– Apple zrezygnowało z magnetycznego złącza MagSafe, które nieraz uratowało mi kom-

puter i płynność finansową. Złącze montowane było w laptopach Apple od 2006 r. i wyglą-

da na to, że podobnie jak pożegnaliśmy się z napędami dysków optycznych, dziś przychodzi 



LukaszMirocha

nam rozstać się także ze złączem magnetycznym. Różnica między tymi dwoma rozwiązania-

mi jest jednak zasadnicza – napędu nie używałem, złącze MagSafe stanowiło jedną z kluczo-

wych cech wyróżniających laptopy Apple od produktów konkurencji, czyniąc je nieco bar-

dziej „smart”.

Z drugiej strony intryguje mnie nowy typ klawiatury, która jest jedną z osi marketingowych 

tego MacBooka. Moja praca opiera się głównie na pisaniu tekstów i chętnie przekonałbym 

się, jak udoskonalona klawiatura może sprawić, że ta czynność będzie jeszcze wygodniejsza. 

Poproszę o taką w wersji zewnętrznej, zamiast obecnej Wireless Keyboard.

Premierę MacBooka Pro Retina oglądałem razem z kolegami i czytelnikami iMagazine z wy-

piekami na twarzy. Wiedziałem, że to godny następca mojego MacBooka Pro. Po ostatniej 

prezentacji nowego laptopa Apple jestem pełen uznania dla kunsztu inżynierskiego jego 

projektantów. Jednak w tej chwili wydaje mi się, że mój obecny tryb pracy jest nieco za bar-

dzo „pro” dla tego komputera. A może raczej zbyt XX-wieczny? Może to dobry czas, by za-

cząć myśleć nad jego zmianą? Zakładam, że w przyszłości seria Pro (zwłaszcza w wersji 13") 

może przejść podobną ewolucję – otrzymamy odchudzony, minimalistyczny i piękny kompu-

ter, lecz ceną, jaką przyjdzie nam za to zapłacić, będzie konieczność wypracowania nowego 

workflow. Sama przejściówka sprawy nie załatwi.
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NOWY MACBOOK 
MAM KILKA „ALE”

PAWEŁ LUTY

Nowy MacBook - mam kilka „ale”

Nowy MacBook być może nieco wyprzedza swój czas. Tylko jeden port USB typu C 

oraz gniazdo słuchawkowe to zdecydowanie za mało dla większości użytkowników 

dzisiejszych laptopów. Apple jednak od dawna kształtuje trendy, jeżeli chodzi 

o komputery, a nie za nimi podąża.
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Już dziś istnieje grono użytkowników, na razie niewielkie, choć z pewnością będzie ono 

w przyszłości się powiększać, którzy nie korzystają z peryferiów, nie podłączają do swoje-

go komputera smartfonów, a zamiast pendrive’ów wybierają chmurę. I właśnie w tę grupę 

celuje Apple.

Cóż, ja do niej już należę. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem w ręku pen-

drive’a. W domu drukarki nie mam, bo nie potrzebuję. A iPhone łączy się z moim Mac-

Bookiem Air po Wi-Fi i iCloudzie. Jeden port USB typu C plus gniazdo słuchawkowe to dla 

mnie opcja zupełnie wystarczająca.

Ale, jak wspomniałem, takich użytkowników komputerów jak ja zbyt wielu nie ma. Dla ca-

łej reszty zapewne lepszym wyborem będą MacBooki Air lub Pro czy też również cienkie, 

lekkie i dobrze zaprojektowane komputery od Lenovo czy Samsunga (ostatnio spotkałem 

zabawnego pana, który próbował udowodnić mi ostateczną wyższość jego Ultrabooka 

nad moim MBAirem), ale za to z większą liczbą portów.

Warto to podkreślić, nowy MacBook to przede wszystkim komputer do przeglądania inter-

netu, pisania, prostej obróbki zdjęć. Sprawdzi się w pracy blogera czy dziennikarza, ale nie 

architekta.

Nowy MacBook - mam kilka „ale”
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I to może być jego problem. Bo czyż do tego typu czynności nie jest lepiej kupić sobie 

sporo tańszego iPada Air? Ekran niewiele mniejszy, możliwości mniej więcej podobne, 

a i przednia kamera tak jakby lepsza.

Z drugiej strony, moim zdaniem software nie jest jeszcze gotowy na to, żeby iPad stał się 

dla większości z nas podstawowym narzędziem pracy. Próbowałem trybu iPad only i nie-

stety poległem na tak prostych teoretycznie rzeczach jak obsługa CMS-a. Nadal gros pro-

gramów powstaje z myślą o tym, że interfejs białkowy będzie wyposażony w myszkę, a nie 

wyłącznie we własny palec. Jak to się teraz mawia, musimy z tym na razie handlować.

Więc tutaj swej niszy może upatrywać nowy MacBook, choć kamera 480p jakoś wybitnie 

w tych obserwacjach nie pomoże. To jest komputer dla tych, co nie wierzą w to, że iPad im 

wystarczy. Nie wiem, na ile szeroka to jest nisza, ale pewnie okaże się pojemna na tyle, że 

kilka milionów egzemplarzy nowego MacBooka znajdzie szczęśliwych nabywców.

Jest jedna jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi – martwi mnie brak czytnika linii pa-

pilarnych Touch ID. Gdyby gigant z Cupertino zdecydował się wprowadzić ten czytnik do 

nowego MacBooka, to bardzo podniosłoby to atrakcyjność i funkcjonalność tego urządze-

nia. Touch ID jest naprawdę świetną sprawą i bardzo ułatwia życie.

Na szczęście, jest na to aplikacja. Nazywa się MacID i, wy-

korzystując Bluetooth, umożliwia odblokowanie Maca za 

pomocą Touch ID. Wolałabym jednak inne rozwiązanie 

– czytnik linii papilarnych w jednym z rogów touchpada. 

Naprawdę nie wiem, dlaczego Apple nie zdecydowało 

się go wprowadzić w nowym MacBooku. To znaczy do-

myślam się, że po to, aby móc go udoskonalić i poka-

zać nowego, nowego MacBooka za kilkanaście mie-

sięcy, który już będzie miał Touch ID, ale nie kupuję 

tej filozofii celowego opóźniania wprowadzania do 

nowych produktów rozwiązań, które już leżą na 

stole i spokojnie można się po nie schylić.

PawelLuty

Nowy MacBook - mam kilka „ale”

http://www.twitter.com/PawelLuty


NOWY MACBOOK
-NIE JEST DLA MNIE

DOMINIK ŁADA

Jesteśmy po prezentacji Apple. Dowiedzieliśmy się o cenach Apple Watch, nowej 

cenie Apple TV, aktualizacji MacBooków Air i Pro. Ale zobaczyliśmy też zupełnie nowy 

komputer – powracającego MacBooka.
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Piękny, cienki, lekki. Świetnie. Pewnie będzie miał 

wielu fanów. W końcu jest to 12" i to „w Retinie”. 

Ma nową, ponoć przełomową klawiaturę oraz 

kompletnie przeprojektowany touchpad.

Problem w tym, że ma tylko jedno złącze, służą-

ce albo do ładowania, albo do podłączania akce-

soriów. Niby ma pracować cały dzień na baterii, 

co oznacza 9 godzin surfowania po www. W re-

alu będzie to mniej. Taki czas jestem w stanie 

osiągnąć na mojej 13″ Retinie. Mając jedno złą-

cze, może i można pracować, ale nie jest to kom-

puter dla mnie. Gdy zacząłem się nad tym za-

stanawiać, to mam prawie cały czas podpięte 

do komputera 1-2 dyski (Thunderbolt i USB), ka-

bel do iPhone’a (USB) oraz różnych akcesoriów 

– w stylu czytników kart CF itp. Nie jestem chy-

ba jeszcze gotowy na jednozłączowy survival. 

OK, zastanawialiśmy się w redakcji nad hubem 

wbudowanym w zasilacz, ale skoro tego nie po-

kazali, to raczej go nie ma. Trzeba w tej kwestii li-

czyć na firmy trzecie, ale… kiedy to będzie, nie 

wiadomo.

Oczywiście są przejściówki. Ale przejściówki 

mają to do siebie, że są drogie. Apple zaprezen-

towało już jedną „must-have” – przelotka na ko-

lejny USB-C+video+USB. Kosztuje ona 79 dola-

rów, co u nas wynosi… 379 PLN! What???
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Mając jedno złącze, może i można 
pracować, ale nie jest to komputer 
dla mnie.



   /   SPRZĘT   /   93

Jedno złącze to nie jedyny problem dyskwalifikujący komputer 

z mojej perspektywy. Drugim jest jego specyfikacja. Relatywnie 

wolne procesory i maksymalnie 8 GB RAM powodują, że nie jest 

to komputer, który nadawałby się jako jedyny sprzęt w domu, tak 

jak to jest u mnie. W ciągu dnia na nim pracuję, wieczorem roz-

rywka, w tym gry młodego. Obawiam się, że przy takiej specyfi-

kacji, jaką ma MacBook, byłoby trudno to wszystko na nim robić.

Kończąc moje narzekania, wytknę ostatnią jego wadę. Kame-

ra FaceTime w rozdzielczości 480p. Słucham? Nawet w iPho-

nie i iPadzie mamy HD. Ba, w starych MacBookach takie były, ale 

okazuje się, że w najnowszym komputerze można wstawić ka-

merę o specyfikacji iSight – tego pierwszego iSight na FireWire, 

z 2003 roku…

dominiklada

Nowy MacBook – nie jest dla mnie

Relatywnie 
wolne procesory 
i maksymalnie 8 GB 
RAM powodują, że nie 
jest to komputer, który 
nadawałby się jako 
jedyny sprzęt w domu, 
tak jak to jest u mnie.

http://www.twitter.com/dominiklada


YAMAHA LSX-170

NORBERT CAŁA

   /   SPRZĘT   /   94Yamaha LSX-170

Zjednocz światło i dźwięk i doświadcz magii.
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Często powtarzam, że zaczyna mnie nudzić rynek smartfonów i tabletów. Wszystkie kon-

strukcje są już bliskie doskonałości i przez to bardzo podobne. Wtedy mogę wrócić do swo-

jej ulubionej działki, czyli muzyki i zachwycać się różnorodnością i polotem producentów. 

Obecnie w domu mam kilka dość podobnych swoją funkcjonalnością głośników i każdy 

prezentuje zupełnie inne, unikalne podejście do tematu i zachwyca szczegółami. Głośnik 

Yamahy LSX-170 z serii Relit zdecydowanie nimi zachwyca. Ten dość konserwatywny produ-

cent od czasu do czasu wprowadza na rynek produk-

ty, które zupełnie nie pasują do tego wizerunku. Cza-

sem są genialne, a czasem wręcz przeciwnie. Już po 

pierwszym rzucie oka na LSX-170 wiedziałem, że aku-

rat ten produkt przypadnie mi do gustu.

Seria Relit to nie są zwykłe głośniki, to w założeniu 

elementy mające budować wygląd i nastrój pomiesz-

czenia, w którym je ustawimy. Mają to robić jednak 

nie tylko swoim kształtem, ale również światłem, bo-

wiem każdy z głośników tej serii, oprócz emitowa-

nia dźwięków, emituje również światło. Nie bójcie się 

Yamaha LSX-170

Ten dość konserwatywny 
producent od czasu do czasu 
wprowadza na rynek produkty, 
które zupełnie nie pasują do tego 
wizerunku. Czasem są genialne, 
a czasem wręcz przeciwnie.



jednak, nie znajdziemy błyskających w rytm muzy-

ki różnych lampek, jak w sprzętach z lat 90. Głośniki 

Yamahy są dużo bardziej powściągliwe, a światło ma 

jedynie podkreślać nastrój.

Yamaha LSX-170 to zintegrowany system muzyczny, któ-

ry doskonale będzie wyglądał na nocnej szafce, jak rów-

nież w salonie. Ma kształt stożka pokrytego w cało-

ści stalową siatką, przez którą dyskretnie widać układ 

membran. To bardzo czysta konstrukcja, w której na 

pierwszy rzut oka nie widać nawet żadnych elementów 

sterujących, które są dyskretnie ukryte w podstawie. 

Przy zakupie możemy wybrać jeden z trzech kolorów 

– czarny, brązowy i szampański, odcieniem zbliżony do 

koloru iPhone 6. Oczywiście zdecydowałem się na wła-

śnie ten kolor.

Najbardziej charakterystyczne dla tego głośnika jest 

oczywiście oświetlenie. Tworzy je 11 diod emitujących 

bardzo ciepłe światło. Sześć diod ulokowano w pod-

stawie, a resztę w konstrukcji utrzymującej membranę, 

umieszczonej w szczycie stożka. Widać ją przez dziur-

ki w siatce i powiem Wam, że pierwsze godziny z gło-

śnikiem spędziłem, po prostu się w niego wpatrując. 

Umieszczono tam dwa skierowane do góry przetwor-

niki, 90 mm niskotonowy i 30 mm wysokotonowy. Kon-

strukcja utrzymująca głośnik wysokotonowy została 

wyposażona w stożkową, aluminiową membranę, wy-

polerowaną aż do uzyskania efektu lustra. Gdy w po-

mieszczeniu jest ciemno i jedynym źródłem światła jest 

właśnie ten głośnik, to refleksy na wewnętrznych ele-

mentach aluminiowych robią największe wrażenie. Nie 

traktujcie jednak LSX-170 jako źródła światła, jest ono na 

tyle delikatne, że nie da się przy nim czytać książki, jedy-

nie buduje nastrój. Moc światła możemy dobrać do na-

szych upodobań. Mamy kilka poziomów świecenia diod 
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w podstawie lub możemy je wyłączyć całkowicie, zo-

stawiając tylko oświetlenie membran umieszczonych 

w górnej części głośnika. Wreszcie możemy całkowicie 

wyłączyć światło. Sterować natężeniem oświetlenia i siłą 

dźwięku możemy z pilota zdalnego sterowania, za po-

mocą przycisków w podstawie lub, co oczywiście najcie-

kawsze, za pomocą aplikacji na naszym iPhonie.

Głośnik LSX-170 obsługuje technologię Bluetooth aptX, 

zapewniającą przesyłanie dźwięku w praktycznie bez-

stratnej jakości, jednak w tym przypadku używamy 

jej nie tylko do przesyłania dźwięku. Z aplikacji może-

my sterować oświetleniem naszego głośnika oraz usta-

wiać tak zwany „Smart Timer” czyli zaprogramować, 

w jaki dzień tygodnia i o której godzinie głośnik będzie 

oświetlony i będzie odtwarzał muzykę. Za pomocą apli-

kacji możemy też ustawić equalizer i dostosować bar-

wę dźwięku do własnych upodobań. Skoro już jesteśmy 

przy dźwięku, to warto zauważyć, że Yamaha LSX-170 

nie tylko dobrze wygląda, ale również bardzo dobrze 

prezentuje się od strony muzycznej.
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wyimek

Po pierwsze, jest to głośnik typu 360 stopni, czyli nieważne jak go ustawimy – będzie grał do-

kładnie tak samo i to niezależnie od tego, gdzie my się znajdujemy. Miałem już kilka razy stycz-

ność z tego typu konstrukcjami, ale tak dobrego efektu jeszcze nie słyszałem. Nieważne gdzie 

go postawimy, za każdym razem uzyskamy efekt muzyki naturalnie rozchodzącej się po po-

mieszczeniu. Niestety z powodu konstrukcji głośnika nie mamy praktycznie efektu stereo, ale 

dzięki temu uzyskujemy właśnie efekt dźwięku dochodzącego z każdego kierunku. Dźwięk na 

podstawowych ustawieniach equalizera jest bardzo zachowawczy i spłaszczony, co w najwięk-

szym stopniu dotyczy środka. Jednak wystarczy naprawdę lekkie podbicie, aby się ożywił i stał 

zdecydowanie bardziej dynamiczny. Odrobinę też podbiłem tony niskie, które zyskały wtedy 

bardzo fajną, ciepłą głębię. Niczego nie można zarzucić za to tonom wysokim, które są bardzo 

miłe dla ucha i bardzo dynamiczne. Ten głośnik ma dość konkretne zastosowanie i taki sam jest 

jego dźwięk. Prawdopodobnie nie sprawdzi się jako sprzęt, na którym będziemy słuchać kon-

certów filharmonicznych, bo nie mamy wspomnianej bazy stereo oraz tonom wysokim i śred-

nim brakuje trochę precyzji. Jednak jeśli chcemy mieć głośnik grający nam nieinwazyjną muzy-

kę, która ma nas relaksować i wprowadzać w dobry nastrój, to sprawdzi się idealnie.

Yamaha LSX-170 to produkt drogi, producent wycenia go na 2150 zł. W tej cenie możemy nabyć 

praktycznie dowolny, zintegrowany system muzyczny. Yamaha ma jednak coś, czym się zdecy-

dowanie wyróżnia. W tym podświetlonym głośniku można się zakochać od pierwszego wejrze-

nia tak samo, jak można uznać go za kiczowaty. Dla mnie jest w nim coś bardzo przyciągające-

go. Gdy postawiłem go w sypialni, włączyłem nastrojową muzykę i podświetlenie, to zrobiło się 

magicznie. Byłoby całkowicie idealnie, gdyby nie to, że w głowie miałem cały czas jego nazwę, 

LSX-170, LSX-170, LSX-170. Jak takiemu produktowi, który uruchamia emocje, można było dać na-

zwę tak zupełnie ich pozbawioną?

     

norbertcala
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HARMAN KARDON – OMNI

JAROSŁAW CAŁA

Harman Kardon – Omni

Jeszcze do niedawna, słysząc słowo Multiroom, każdy podświadomie miał w głowie 

odpowiedź pod tytułem: Sonos. Sprzęt tej firmy miał niemal monopol w świecie 

systemów nagłośnienia wielu pokoi, za który nie musimy zapłacić tyle co za średniej 

klasy samochód. Inteligentny system z dobrym oprogramowaniem i zadawalającym 

dźwiękiem – to wystarczyło, żeby zawładnąć rynkiem.
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Jednak świat idzie do przodu i każdy użytkownik 

chce mieć większy wybór. Wolimy być kapryśną 

modelką w ekskluzywnym atelier niż żołnierzem 

u fryzjera w bazie wojskowej. Dlatego na rynku co-

raz więcej producentów sprzętu audio interesuje 

się tematem systemów Multiroom. Do grona takich 

firm jak Sonos, Bose, Samsung, Panasonic, LG czy 

Bluesound dołączył właśnie Harman Kardon.

Nowa linia produktów o nazwie Omni ma być do-

skonałym wyborem dla wszystkich szukających 

rozwiązania Multiroom w przyziemnej cenie, za 

którą otrzymamy wysokiej jakości wykonanie i do-

bry dźwięk. W tym momencie oferta Harman Kar-

don z serii Omni to trzy produkty, które może-

my łączyć dowolnie w pary, niczym maturzystów 

w polonezie na bal studniówkowy.

Oczywiście do naszej redakcji dotarła w komple-

cie cała drużyna sygnowana logo Omni. Trene-

rem drużyny można nazwać Adapt, czyli bezprze-

wodowy adapter audio HD, który może okazać 

się kluczowy do zaktualizowania każdego syste-

mu Harmana. Przede wszystkim aktualizacja do-

daje system transmisji strumieniowania w jakości 

24 bit / 96 kHz. Dla wielu użytkowników Harma-

na nowy moduł Adapt może być jak szóstka w tot-

ka. Adapt ze starszym sprzętem łączy się przewo-

dowo, natomiast z nowszymi sprzętami, takimi jak 

Aura czy Onyx, oraz oczywiście serią Omni – bez-

przewodowo. W naszym zespole gra jeszcze pierw-

szy napastnik – Omni 20 i mniej utalentowany, ata-

kujący z ławki Omni 10.

Napastnicy pod postacią Omni 20 i 10 prezentu-

ją się tak, jak to właściciel drużyny Harman Kardon 

Harman Kardon – Omni



ma w zwyczaju, czyli bardzo elegancko. Do wybo-

ru mamy dwa stroje: biały, który wygląda tak, jakby 

przeznaczony był dla naszych iSprzętów, oraz bar-

dziej agresywny – czarny. Są to kolory, które mo-

żemy dobrać do każdego wnętrza. Oba głośniki są 

obłe i nowoczesnym dizajnem nawiązują do ostat-

nich produktów Harman Kardon. Omni 20 jest kon-

strukcją większą i owalną, ze względu na gabaryty 

różnica odczuwalna jest w mocy i jakości dźwięku. 

Za lepsze przetworniki i większą przestrzeń w obu-

dowie musimy zapłacić więcej, ale na pewno bę-

dzie to bardziej rozsądny wybór do większych po-

mieszczeń. Omni 20 gra jak typowy amerykański 

sportowiec. Musi być show i fajerwerki. Tak więc 

w dźwięku mamy sporo atrakcji, jeszcze więcej 

mocy i soczysty bas. Do tego właśnie HK zdążył już 

nas przyzwyczaić. Jeśli pomyślimy o połączeniu 

dwóch Omni 20 w stereo, to sylwester z jedynką na 

telewizorze możemy sobie darować. Takie rozwią-

zanie zupełnie wystarczy i da sobie radę, jeśli nagle 

okaże się, że dwudziestu sześciu znajomych chce 

wpaść do nas na piwo.

Jeśli chodzi o naszego drugiego, rezerwowego na-

pastnika Omni 10, to jest on okrągłą kalką mode-

lu 20. Specyfika dźwięku taka sama, tylko jakby 

w każdym zakresie zmniejszona. Mniej mocy, mniej 

basu, mniej góry. Rozwiązanie do pokoju dziecia-

ka idealne. Jeśli wpadną do niego kumple ze szko-

ły, to też może na dwóch stereofonicznie podłączo-

nych 10 zdenerwować sąsiadów. Najlepszą rzeczą, 

o jakiej pomyślał Harman Kardon, tworząc tę serię, 

jest możliwość synchronizacji i dowolnego mno-

żenia elementów. Przecież wiadomo, że podsta-

wowym czynnikiem, który wpływa na rezultaty 

całego zespołu, jest zgranie. To właśnie komunika-
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cja wszystkich zawodników może doprowadzić do zwycięstwa, 

a więc w tym przypadku można powiedzieć, że chodzi o sukces 

sprzedażowy. Produkcja głośników dla firmy Harman Kardon 

jest jak oddychanie dla człowieka. Zajmują się tym od 1953 roku, 

gromadząc w tym czasie mnóstwo nagród. W tym przypadku 

musieli się jednak zmierzyć z czymś, co w systemach Multiroom 

jest najważniejsze. Chodzi o napisanie odpowiedniego opro-

gramowania, z którego użytkowania klient będzie miał więcej 

radości niż nerwów i powyrywanych włosów. Z tym zadaniem 

Harman poradził sobie całkiem nieźle, ale myślę, że czeka ich 

jeszcze trochę aktualizacji. Aplikacja Harman Kardon Controller 

jest czytelna i ładna, a jej obsługa odbywa się dosyć intuicyjnie.

Cała instrukcja podłączenia zespołu w jedną sieć umieszczo-

na jest właśnie w aplikacji, co znacznie ułatwia zadanie. Krok 

po kroku wypisane są czynności, które musimy poczynić, żeby 

skonfigurować cały nasz Multiroom. Poziom trudności konfiguracji bardziej zbliżony jest do 

zwykłego podania po ziemi niż do strzelenia klasycznego hat tricku, więc bez obaw poradzi so-

bie z tym amator. Po kolei dodajemy sprzęty, które posiadamy, a później tworzymy pomiesz-

Harman Kardon – Omni

Do wyboru mamy dwa 
stroje: biały, który wygląda 
tak, jakby przeznaczony 
był dla naszych isprzętów, 
oraz bardziej agresywny 
– czarny. Są to kolory, 
które możemy dobrać do 
każdego wnętrza.
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czenia i rozdzielamy w nich poszczególnych graczy. Trochę tak jak trener przed meczem, który 

musi taktycznie pokierować swoim zespołem. Cała seria Omni posiada jeden magiczny przy-

cisk, umieszczony centralnie na każdym urządzeniu. Tylko jeden przycisk, za sprawą którego 

możemy decydować, jak nasz zespół ma zagrać.

Jednoprzyciskowe „Follow me audio” powoduje, że wszystkie głośniki w każdym pomieszcze-

niu zagrają to samo, ale to nie zawsze zadowoli wszystkich. Dlatego możemy decydować, jaka 

muzyka gra w poszczególnych pokojach. To właściwie definicja Multiroom i Harman Kardon 

z serią Omni bardzo dobrze sobie z nią poradził.

Trudno w pierwszym sezonie gry od razu wygrać Ligę Mistrzów, ale drużyna Omni ma spory 

potencjał. Potrzebuje jeszcze kilku wzmocnień pod postacią nowych zawodników. Potrzebne 

są jeszcze zmiany taktyczne w aplikacji, czyli wsparcie więcej kanałów muzyki strumieniowej. 

Jednak baza jest świetna, a tak tworzy się drużyny, które mają w przyszłości zwyciężać. Czas 

pokaże, czy Harman Kardon będzie wspierał swój team Omni.

calamuzyka

Harman Kardon – Omni

Harman Kardon – Omni

Ceny: 
Adapt: 549 zł 
Omni 10: 849 zł 
Omni 20: 1299 zł

Specyfikacja: dostępna na  

stronie producenta

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://pl.harmankardon.com/harman-kardon-homepage-pl.html


UCHWYT ROWEROWY Z ZAPIĘCIEM QUAD LOCK  
BIKE MOUNT PRO

NORBERT CAŁA

Najlżejszy, najmocniejszy i najbardziej bezpieczny
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Największy problem z różnymi uchwytami dla iPhone’a jest taki, że inny uchwyt mamy w sa-

mochodzie i nie pasuje do niego telefon z obudową. Z kolei inną obudowę musimy założyć jeśli 

chcemy pobiegać i przypiąć telefon do ramienia, a jeszcze inną - gdy wybieramy się na rower. 

Dlatego praktycznie nie używam uchwytów, tylko trzymam telefon w kieszeniach, w placku lub 

gdzie popadnie. 

Kilka dni temu postanowiłem jednak dać szanse systemowi Quad Lock. Do testów przyjechał 

do mnie uchwyt rowerowy z etui dla iPhone’a 6. W skład zestawu wchodzi etui na telefon, spe-

cjalne przeźroczyste poncho, chroniące cały telefon przed deszczem oraz uchwyt Quad Lock - 

do instalacji na mostku lub kierownicy roweru. 

Etui wykonane jest z dość miękkiej, ale bardzo solidnie wyglądającej gumy w kolorze czarnym. 

W środku guma wyłożona jest neoprenem amortyzującym upadki telefonu. Z tyłu etui umiesz-

czono port systemu Quad Lock. Musze przyznać, że jestem bardzo zaskoczony, że etui z tym 

portem tak niewiele pogrubia telefon. Poncho chroniące cały telefon przed deszczem to po pro-

stu przeźroczyste etui zakładane na przód telefonu. Chroni ekran oraz wszystkie porty i kame-

rę przed deszczem i pozwala na używanie dotykowego ekranu. Sam dotyk jednak działa dość 

topornie. Na szczęście odebrać rozmowę lub wpisać adres do nawigacji się uda. Najważniejsze, 

że iPhone z etui i poncho wygląda na bardzo porządnie zabezpieczony przed deszczem oraz, 

moim zdaniem, nawet przypadkowym, chwilowym całkowitym zanurzeniem w wodzie. Jak ktoś 

Uchwyt rowerowy z zapięciem Quad Lock - BIKE MOUNT PRO



chce się założyć o piwo, to chętnie wrzucę swojego 

iPhone’a w tym „ubranku” do wody. 

Przejdźmy teraz do samego uchwytu Quad Lock. 

Jest to kółko z czterema wypustkami i blokadą. 

Uchwyt wciskamy w port Quad Locka i przekrę-

camy o 90 stopni. Wtedy blokada się zatrzaskuje 

i etui zostaje przymocowane do uchwytu. Połącze-

nie jest bardzo pewne i nie wyobrażam sobie, żeby 

mogło się przypadkowo rozpiąć. Jednocześnie 

pozwala na umieszczenie telefonu w pionie lub 

w poziomie, w zależności od tego, jak nam to pa-

suje. Aby wypiąć telefon musimy podciągać bloka-

dę i znowu obrócić telefon o 90 stopni. To bardzo 

przemyślane rozwiązanie, które zrobiło na mnie 

bardzo dobre wrażanie. Powyższy opis dotyczy 

każdego z uchwytów Quad Locka, a mamy dostęp-

ny uchwyt na ramię, na ścianę, do samochodu oraz 

właśnie rowerowy. Wersja rowerowa jest bardzo 

mała i można ją zamontować na mostku lub na kie-

rownicy. Montażu dokonujemy w typowy dla ro-

werowych uchwytów sposób, czyli za pomocą do-

łączonych gumek i zrobimy to w ciągu kilku minut. 

Pomimo tego, że jestem uprzedzony do różnego 

rodzaju uchwytów, Quad Lock zrobił na mnie bar-

dzo dobre wrażenie. Jest sporo mniejszy niż aktu-

alnie używany przeze mnie uchwyt rowerowy. Etui 

z portem tego systemu jest zadziwiająco cienkie, 

a cena 300 zł na wspomniany komplet nie poraża. 

Mam nadzieję, że producent będzie ciągle rozwijał 

system i np. doda uchwyt samochodowy do kratek 

wentylacyjnych. 

              dostępny w  ZGSklep.pl
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norbertcala

http://www.zgsklep.pl/product-pol-821-Uchwyt-rowerowy-z-etui-dla-iPhone-6-Quad-Lock-Bike-Kit-for-iPhone-6.html
http://www.twitter.com/norbertcala


IPAD W FILCU I SKÓRZE

iPad jest delikatnym urządzeniem. Zawsze staram się go odpowiednio zabezpieczać 

i dlatego nawet w domu używam Smart Covera. Ale w czym go nosić poza domem?

DOMINIK ŁADA

   /   SPRZĘT   /   107iPad w filcu i skórze
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Można w torbie, ale również w niej może się coś 

wydarzyć – porysuje się od kluczy, długopisów 

czy innych szpargałów, które ze sobą nosimy. 

Dlatego nawet do torby warto go też w czymś 

włożyć. Czymś, co zabezpieczy zarówno ekran, 

jak i tył tabletu. Ja ostatnio używam pokrowca 

Mujjo iPad Envelope Sleeve.

Mujjo iPad Envelope Sleeve jest idealnym uzu-

pełnieniem linii pozostałych akcesoriów produ-

centa do urządzeń Apple. Niedawno testowałem 

pokrowiec na MacBooka Pro, który wygląda jak 

jego starszy brat.

Nie będę się rozpisywał na temat tego pokrow-

ca – zdjęcia będą najlepszym opisem. Wspomnę 

iPad w filcu i skórze

http://imagazine.pl/2015/02/03/pierwsze-wrazenia-mujjo-sleeve-dla-macbook-pro-retina-13/
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tylko, że zrobiony jest, jak zwykle w Mujjo, z naj-

wyższej klasy skóry oraz filcu. Podobnie jak star-

szy brat, ma dwie przegrody (na iPada i na do-

datkowe rzeczy typu kable, iPhone, klawiatura) 

oraz miejsce na wizytówki.

Mujjo iPad Envelope Sleeve znajdziecie m.in. 

w iMad, Cortland oraz MacLife, w cenie 209 zł.

dominiklada

iPad w filcu i skórze

http://www.twitter.com/dominiklada


EAGLE DOCK DESKTOP 
CHARGER

iPhone 6 oraz 6 Plus są pierwszymi smartfonami, do których Apple nie oferuje żadnego 

docka. Szkoda – dla mnie to obowiązkowy dodatek. Propozycja CSOP jest bardzo dobrą 

alternatywą, funkcjonalną, a do tego niedrogą.

PAWEŁ HAĆ
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Eagle Dock, bo o nim mowa, to bardzo prosta 

stacja dokująca, pozwalająca na ustawienie iPho-

ne’a na blacie w pionie. Zrobiono go z plastiku, 

który może nie jest najwyższej jakości, ale nie 

trzeszczy oraz się nie odkształca. Wewnątrz uży-

to matowego, czarnego materiału, natomiast ze-

wnętrzna część jest gładka i lekko błyszcząca, 

a w zależności od modelu może być szara lub 

czarna. Spód pokryto gumą, co bardzo się przy-

daje, szczególnie że dok jest dość lekki i bez niej 

mógłby się zbyt łatwo przesuwać. W komple-

cie z dokiem dostajemy średniej długości kabel 

USB – micro USB, który podłączamy z tyłu urzą-

dzenia. Pełni on nie tylko rolę komunikacyjną, 

ale zapewnia też dodatkową podporę konstruk-

cji. Jest to o tyle ważne, że bez niego dok jest 

mało stabilny, po zbyt mocnym dotknięciu ekra-

nu w górnej części telefon wywraca się (spraw-

dziłem, Wy już nie musicie). W zestawie nie ma 

niestety ładowarki.

Do podłączenia telefonu służy złącze Lightning. 

Pomimo tego, że akcesorium nie ma certyfikatu 

MFi (Made for iPhone), nie wyświetlają się powia-

domienia o nieprawidłowym akcesorium, działa 

nie tylko ładowanie, ale i synchronizacja danych. 

Podczas pracy w narożniku wgłębienia na tele-

fon świeci się mała, czerwona dioda. Jej świa-

tło nie jest intensywne, więc nie przeszkadza 

nawet wtedy, gdy dok stoi w ciemnym pomiesz-

czeniu obok monitora, na którym pracujemy. 

Eagle Dock jest ściśle dopasowany do kształ-

tu smartfona, ale nie oznacza to, że nie zmieści 

się tam iPhone w etui. Wystarczy wyjąć plastiko-

wą wkładkę, by zyskać wewnątrz trochę miejsca. 

Robi się go wtedy na tyle dużo, że podłączymy 

Eagle Dock Desktop Charger

Do doka podłączymy 
iPhone’a w oryginalnym etui od 
Apple bądź innym o zbliżonej 
grubości.
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iPhone’a w oryginalnym etui od Apple bądź innym o zbliżonej grubości. Otterbox Defen-

der jednak stanowczo odpada.

Eagle Dock przypadł mi do gustu. Może nie jest to najładniejszy ani najlepiej wykonany 

dock do smartfona, ale stosunek ceny do jakości jest wyśmienity. Kosztuje mniej niż sprze-

dawany przez Apple kabel Lightning. Odkąd go mam, używam go regularnie do łado-

wania telefonu w pracy. Nie dość, że iPhone zyskał stałe miejsce na biurku, to na dodatek 

mogę wygodnie zsynchronizować go z komputerem, bez szukania kabla Lightning. W zu-

pełności mi to wystarczy.

pawelhac

Eagle Dock Desktop Charger          

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena: iPhone 6 – 65 zł, iPhone 6 Plus – 69 zł

Link

Eagle Dock Desktop Charger

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://allegro.pl/stacja-dokujaca-dock-iphone-6-5-5-cala-szara-hit-i5225539259.html


JCPAL MACGUARD 
ULTRA-THIN MACBOOK 
PROTECTIVE CASE

MacBook Pro z Retiną – zgrabny, cienki, lekki. Ale też nieszczególnie wytrzymały na 

uderzenia. Za pomocą obudowy JCPAL można uczynić go zdecydowanie grubszym 

i cięższym, ale też o wiele bardziej odpornym.

PAWEŁ HAĆ

   /   SPRZĘT   /   113JCPAL MacGuard Ultra-thin MacBook Protective Case
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Obudowa JCPAL MacGuard na MacBooka Pro z Retiną to jeden z tych dodatków, na które decy-

dują się nieliczni. Służy bowiem do ochrony komputera nie tylko przed zarysowaniami, ale rów-

nież przed większymi uszkodzeniami. Plastikowa osłona ma trochę ponad 2 milimetry grubości 

i otacza zarówno boki, spód, jak i klapę komputera. Wyjątkiem są porty, mikrofony, wgłębienie 

do otwierania pokrywy, otwory wentylacyjne na krawędziach oraz zawias – te z oczywistych 

względów pozostały niezabezpieczone. Spód ma cztery duże gumowe nóżki, dzięki którym 

komputer stoi stabilnie na biurku. Ponadto dół oraz góra obudowy mają chropowatą fakturę, 

która wygląda bardzo ciekawie. Boki natomiast są gładkie i błyszczące. Wrażenia z korzystania 

z komputera w obudowie są zbliżone do tych, jakie oferuje MacBook Pro bez Retiny – ma on 

podobną wagę i wymiary.

Zamontowanie obudowy jest banalnie proste, wymaga bowiem jedynie nasunięcia na krawę-

dzie komputera zatrzasków. Trzymają ją bardzo mocno, ponadto nie pozostawiły po demontażu 

żadnych śladów na aluminiowej obudowie. Są też na tyle płaskie, że klapa komputera domyka 

się do końca, nie powstaje żadna dodatkowa szczelina. Na dodatek nie ma ich na dolnej krawę-

dzi komputera, więc podczas pisania nie można zahaczyć o nie nadgarstkiem. Pomimo tego od-

czułem, że komputer jest w obudowie – klawiatura znajduje się kilka milimetrów wyżej w sto-

sunku do blatu, niemal na tej samej wysokości co w zwykłym MacBooku Pro bez ekranu Retina. 

Trochę mi to przeszkadza − wolę, gdy klawisze znajdują się zdecydowane niżej. Ponadto obudo-

wa ma niestety ostre krawędzie, o które czasem opieram ręce (zdarza się to jednak sporadycz-

nie, gdy siedzę za nisko względem blatu biurka). Wycięcia na porty są za to wystarczająco duże, 

by podpiąć niemal wszystko, od adaptera MagSafe, przez kabel HDMI, po wtyczki USB. Wyjąt-

kiem są te kable, które mają bardzo szerokie końcówki (w moim przypadku było to jedynie kil-

ka pendrive’ów). Nie musiałem jednak ani razu demontować obudowy, bo uniemożliwia mi ona 

JCPAL MacGuard Ultra-thin MacBook Protective Case
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pracę. Gumowe podstawki zasługują na oddzielną pochwałę. Są o niebo lepsze od tych standar-

dowych i pewnie trzymają komputer nie tylko na płaskim, ale też na lekko pochylonym blacie.

Obudowa ochronna, jak sama nazwa wskazuje, ma chronić. MacGuard robi to doskonale – wo-

ziłem komputer w walizce luzem, bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia i kompletnie nic 

mu się nie stało. Przetrwał też przypadkowe uderzenie o róg stołu, również bez żadnej widocz-

nej szkody. Dzięki temu, że większość powierzchni obudowy jest matowa, nie widać na niej za-

rysowań. A tych powinno się już trochę nazbierać, zwłaszcza że komputer podróżuje ze mną 

ostatnio dość często. Filcowy pokrowiec poszedł jednak w odstawkę – JCPAL MacGuard okazu-

je się wystarczającym zabezpieczeniem.

Gdy kupiłem MacBooka z Retiną, byłem zachwycony jego lekkością i wymiarami, przesiadałem 

się bowiem z poprzedniej, grubszej generacji. Osłona JCPAL MacGuard sprawiła, że wspomnie-

nia sprzed roku wróciły. Robi ona jednak sporą różnicę w pracy, głównie za sprawą zmiany wy-

sokości, na której znajdują się klawisze i gładzik. Nie oznacza to oczywiście, że z komputera nie 

da się korzystać – to stwierdzenie byłoby mocno przesadzone. Do wysokości można się bo-

wiem przyzwyczaić, wolałbym jednak, by krawędzie obudowy były choćby odrobinę zaokrą-

glone. Komfort pracy byłby dzięki nim sporo większy.

pawelhac

JCPAL MacGuard Ultra-thin MacBook Protective Case

JCPAL MacGuard             

• Design: 3,5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena: 149 zł
Link do produktu

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.zgsklep.pl/product-pol-752-Etui-ochronne-dla-MacBook-PRO-Retina-JCPAL-iCurve-Protective-Case.html
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OSO CD SLOT MOUNT

PAWEŁ HAĆ

OSO CD Slot Mount

W swoim samochodzie nie posiadam wbudowanej nawigacji, stąd też zastępuję ją 

smartfonem. Przyczepiony do szyby zasłania jednak sporą część drogi. OSO opracowało 

mocowanie, które zamontujemy niżej, na wysokości radia.
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Uchwyt OSO wykorzystuje ten element radia sa-

mochodowego, z którego korzysta się coraz rza-

dziej. Chodzi oczywiście o napęd CD, a konkretniej 

– o jego szczelinę. OSO CD Slot Mount się do niej 

wsuwa, więc nie umieszczamy go na szybie. Me-

chanizm mocowania jest bardzo prosty, wystar-

czy przekręcić kilkakrotnie pokrętło na dolnej czę-

ści, by rozsunąć plastikowe elementy, blokujące 

uchwyt w szczelinie. Wszystkie te części zrobione 

są z porządnego plastiku, stąd też nie martwiłbym 

się o wytrzymałość, nawet na naszych nie zawsze 

równych drogach. Druga część, czyli uchwyt na 

telefon, wykonana jest już z dużo gorszej jakości 

materiału. To nadal plastik, ale delikatniejszy i go-

rzej spasowany. Nie podoba się mi to, zwłaszcza 

że uchwyt ma kilka ruchomych elementów, któ-

re przesuwają się za każdym razem, gdy wkłada 

się do niego telefon. Boki mocowania pokryte są 

gumą, która bardzo dobrze trzyma telefon, szko-

da tylko, że wnętrze, które styka się z tyłem obu-

dowy smartfona, nie ma już tego zabezpieczenia. 

Na plastikowej obudowie, w której czasem noszę 

iPhone’a, pojawiły się w jego miejscu liczne ryski. Możliwe jednak, że to kwestia jakości etui, 

bo już na obudowie telefonu nie dopatrzyłem się najmniejszych nawet otarć.

Mocowanie telefonu pochodzi z innego uchwytu OSO, nazwanego Push. Po wyjęciu z niego te-

lefonu wystarczy przesunąć dźwignię z tyłu, aby rozsunąć uchwyt, a jednocześnie naciągnąć 

sprężynę. Na środku mocowania wysunie się przycisk – jeśli przyłożymy do niego mocniej te-

lefon, to uchwyt zaciśnie się na nim. Rozwiązanie to ma dwie zalety: bez trudu zamocujemy 

w nim smartfona jedną dłonią, a na dodatek bardzo wygodnie go stamtąd później wyjąć. Ko-

nieczność naciągania sprężyny była dla mnie na początku problematyczna – zapominałem 

o niej, więc cały komfort znikał. Przyzwyczaiłem się jednak do tego tak bardzo, że w momen-

cie, gdy chciałem zaczepić telefon w standardowym uchwycie, odruchowo próbowałem zrobić 

to jedną dłonią. Oczywiście, z rezultatem negatywnym. Wymiary uchwytu są na tyle duże, że 

mieści się w nim największy smartfon Apple, czyli iPhone 6 Plus. I zostaje nawet jeszcze trochę 

miejsca, więc wejdzie tam nawet w etui.

OSO CD Slot Mount
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To, że smartfon znalazł się nagle na wysokości radia w samochodzie, okazało się mieć same za-

lety. Wspominałem już o tym, że nie zasłania niczego za szybą, to jednak dopiero początek za-

let. Bez problemu sięgam do niego dłonią, więc w przypadku, gdy chcę odebrać połączenie 

bądź skorzystać z Siri, nie muszę się do niego wychylać. Ponadto bez trudu wpiszę też adres 

w nawigacji przed wyruszeniem w drogę. Telefon można obrócić też poziomo, a następnie od-

chylić w stronę kierowcy – podejrzewam, że da się go komfortowo ustawić w większości modeli 

samochodów, niezależnie od rozplanowania deski rozdzielczej. Umieszczenie uchwytu w napę-

dzie CD czasem jednak przeszkadza. Co najbardziej oczywiste, nie mogę już korzystać z na-

pędu CD. Na dodatek spora część mojego radia jest zasłonięta i nie mam do niej dostępu. Na 

szczęście są to przyciski, których i tak raczej nie używam, niemniej to zawsze utrudnienie. Po-

nadto w przypadku innego radia problem mógłby być już sporo większy. Musiałem też przy-

zwyczaić się do zerkania na ekran znajdujący się poza obszarem, który obserwuję, prowadząc. 

To odrobinę dekoncentruje, ale w nocy jest nieocenione. Wskazówki wyświetlane na ekranie 

umieszczonym niżej nie rozpraszają tak bardzo, bo nie świeci on w polu widzenia kierowcy.

Do tej pory jeździłem z uchwytem OSO U-Grip i byłem bardzo zadowolony. Nowa wersja, mo-

cowana do napędu CD, jest jednak o wiele lepsza. Pomimo nie najlepiej zrobionego mocowa-

nia telefonu oraz zasłaniania części deski rozdzielczej okazała się wygodniejsza oraz mniej roz-

praszająca niż telefon umieszczony na szybie. Przed zakupem warto jednak sprawdzić, jak 

wygląda radio oraz otaczające je przyciski. Może okazać się, że CD Slot Mount zamiast pomoc-

ny okaże się bardzo uciążliwy.

OSO CD Slot Mount          

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 3,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena: 119 zł
Link do produktu

pawelhac

OSO CD Slot Mount

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.zgsklep.pl/product-pol-825-Uchwyt-samochodowy-do-slotu-CD-OSO-CD-Slot-Mount.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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iHEALTH ALIGN

JAN URBANOWICZ

iHealth Align

Z racji wrodzonego gadżeciarstwa i tego, że mam cukrzycę, co jakiś czas wpadnie mi 

w ręce jakiś gadżet – np. glukometr, który synchronizuje się z moim telefonem. Kiedyś 

w iMagazine opisywałem jeden taki model z oferty iHealth. Teraz przyszedł czas na 

kolejny – model iHealth Align.
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Jest to bardzo ciekawe urządzenie. Małe i dys-

kretne. Działa zarówno z iOS, jak i z Androidem. 

Wystarczy zainstalować na telefonie aplikację 

iGluco, sparować urządzenie i już możemy za-

cząć pomiary glikemii.

Sam glukometr łączymy z telefonem, podłącza-

jąc go do naszego gniazda słuchawkowego. Au-

tomatycznie uruchomi to aplikację, a nam po-

zostanie jedynie włożenie paska testowego 

i naniesienie próbki krwi. Na ekranie telefonu 

wyświetli się wynik, który zapisze się w pamię-

ci aplikacji – później możemy przeglądać historię 

pomiarów, statystyki, trendy glikemii itp.

Najbardziej podobają mi się w tym glukome-

trze jego wymiary i − co za tym idzie – dyskrecja. 

Jest niewiele większy od monety pięciozłotowej 

120iHealth Align
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Czy iHealth Align jest dokładnym glukometrem? 

Sądzę, że tak. Porównywałem jego wyniki z wy-

nikami na innych glukometrach i otrzymane 

wartości były do siebie zbliżone. To bardzo waż-

ne, by wyniki pomiarów były właściwe, bo prze-

cież od tego może zależeć nasze zdrowie.

Czy mógłbym go używać jako mojego głów-

nego glukometru? W moim przypadku nieste-

ty nie jest to możliwe. Jednak nie jest to wina 

samego urządzenia. Ja używam pompy insulino-

wej, do której jest dołączony glukometr pozwa-

lający sterować samą pompą i to głównie dlate-

go nie chcę używać na co dzień innego sprzętu. 

Drugą kwestią są paski testowe. Z racji tego, że 

mam cukrzycę typu 1, dość często mierzę cukier 

w ciągu dnia – czasami nawet 10 razy. W związ-

ku z tym opakowanie pasków (50 sztuk) starczy 

mi na około 5 dni. W związku z tym w miesiącu 

będę potrzebował 6 opakowań, z czego jedno 

opakowanie kosztuje 70 zł – 420 zł miesięcznie za 

i grubości, powiedzmy, iPhone’a 4. Jest przy tym 

bardzo lekki, więc praktycznie nie będziemy go 

czuli, nosząc go w kieszeni. W zestawie otrzymu-

jemy jeszcze nakłuwacz (wraz z lancetami) oraz 

paski testowe. Dodatkowo w pudełku znajdzie-

my również baterie, silikonowe nakładki ochron-

ne na glukometr oraz pokrowiec podróżny.

Najbardziej podobają mi się w tym 
glukometrze jego rozmiary i − co za 
tym idzie − dyskrecja.
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same paski. Niestety, paski testowe iHealth nie są 

w Polsce refundowane, więc musiałbym ponosić 

pełen koszt ich zakupu. W tym momencie paski, 

których używam do mojego glukometru, kosztu-

ją mnie 3,20 zł za opakowanie, czyli sporo, sporo 

taniej. Oczywiście nie jest to wina producenta, że 

NFZ nie refunduje ich pasków, dlatego nie mogę 

tego w pełni zaliczyć do wad.

iHealth Align to bardzo ciekawy glukometr, który 

znakomicie sprawdzi się u osób z cukrzycą typu 

2, gdyż nie muszą one mierzyć poziomów swojej 

glikemii tak często i nie będą wydawać majątku 

na paski testowe. Sam glukometr kosztuje 99 zł 

i sądzę, że jest wart swoich pieniędzy. Jest mały 

i dyskretny oraz synchronizuje się z aplikacją, 

w której możemy później analizować wszystkie 

nasze wyniki. Cieszę się, że na rynku jest coraz 

więcej urządzeń dla diabetyków, którzy jedno-

cześnie są gadżeciarzami, czyli takich osób jak ja.

     

iHealth Align

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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RAZER LEVIATHAN 5.1 CHANNEL 
SURROUND SOUND BAR 
PRZESTRZENNY DŹWIĘK W DWÓCH GŁOŚNIKACH

KAMIL DYRTKOWSKI

Razer od lat zajmuje się pompowaniem dźwięku do naszych uszu. Znamy go głównie 

z produkcji słuchawek dla graczy. Dziś odkryjecie nowe możliwości tego producenta, 

gdyż niedawno na polskim rynku zadebiutował głośnik Razer Leviathan. Jest to 

pierwsza próba dzielenia się dźwiękiem z resztą pokoju.

Razer Leviathan 5.1 Channel Surround Sound Bar − przestrzenny...
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Razer Leviathan jest zestawem głośników, który oferuje dźwięk przestrzenny 5.1. Firma sku-

piła się na połączeniu subwoofera skierowanego w dół z nowoczesnym głośnikiem cen-

tralnym skonstruowanym tak, aby mieścił się pod monitorem. Ów głośnik został wyprodu-

kowany w nowej technologii, dzięki której emisja dźwięku jest zaprojektowana tak, abyś 

mógł odczuwać wszelkie zalety dźwięku przestrzennego.

Do jego podstawowych zadań należą: zapewnianie dźwię-

ku przestrzennego w grach, podczas słuchania muzyki, fil-

mów. Ma zarówno standardowe, jak i optyczne wejście 

audio. Ma też dzisiejsze standardy, czyli Bluetooth 4.0, co 

czyni go idealnym towarzyszem dla telefonów i tabletów. 

Jeśli czujesz taką potrzebę, możesz wypełnić pokój dźwię-

kiem z Angry Birds.

Mój lewiatan został postawiony na półce za monitorem Mac-

Booka Pro. Warto tutaj nadmienić, że producenci przygo-

towali dla głośnika dwa rodzaje nóżek. Pierwsze ustawia-

ją głośnik w pozycji poziomej a drugie pod lekkim kątem ku 

Razer Leviathan 5.1 Channel Surround Sound Bar − przestrzenny...

Leviathan to kolejne 
urządzenie, które 
pozwala mi utrzymać 
lenistwo na wysokim 
poziomie. Wygodne, 
gdyż nie musiałem wcale 
„kablować”.
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górze. Dzięki temu rozwiązaniu możesz sterować kierunkiem emisji dźwięku. Ja wybrałem 

drugą opcję, więc dźwięk uderza mi prosto w twarz.

W celach testowych do głośnika również podłączyłem mojego iPhone’a. Muszę przy-

znać, że w tym rozwiązaniu, mimo pominięcia karty muzycznej, dźwięk był bardzo wyraź-

ny i głęboki. Odtwarzanie zarówno muzyki, jak i dźwięków z gier sprawia dużo przyjemno-

ści i pozwala delektować się dźwiękiem. Było to także wygodne, gdyż nie musiałem wcale 

„kablować”. Brak dużej ilości kabli to kolejna zaleta urządzenia.

Odkąd używam Leviathana, inne głośniki są mi obce. Schowałem mój starszy zestaw 

5.1 Creative – T6160 – mający mnóstwo kabli, w mniejszym stopniu używam słuchawek. 

Kto czytał moje poprzednie recenzje wie, że jestem leniwym użytkownikiem, tak więc Le-

viathan to kolejne urządzenie, które pozwala mi utrzymać lenistwo na wysokim pozio-

mie (przełączanie muzyki bez konieczności ruszania się z kanapy). Głośniki idealnie wpisu-

ją się w moją przestrzeń muzyczną. Mają naprawdę dużą moc, którą denerwuję sąsiadów. 

Soczysty dźwięk z wyraźnym basem poruszającym podłogą w każdej intonacji daje dużą 

przyjemność ze słuchania. Sam subwoofer odgrywa dużą rolę. Dzięki jego budowie 

dźwięk odczuwalny jest przez podłogę i w odróżnieniu od innych modeli głośników baso-

wych odczucia są kompletnie inne. Mimo to brakuje mi możliwości podgłaśniania subwo-

ofera odrębną gałką. Czasami chcę mieć mocny a czasami słaby bas.

Razer Leviathan 5.1 Channel Surround Sound Bar − przestrzenny...
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Nie taki doskonały, jak go malują
Zestaw ma wbudowany tryb oszczędny i po 20 minutach bezczynności sam się wyłą-

cza. Czasami może to uprzykrzyć życie (zazwyczaj jeśli jego większość spędzasz na kana-

pie). Leviathan używa Dolby Pro Logic II do konwersji standardowych sygnałów audio do 

5.1 stereo. To działa. Z pewnością wystarczy, aby zaoferować graczowi rozwiązanie do sły-

szenia strzałów pochodzących z innego kierunku niżeli centralny. Lecz nigdy nie będzie 

to wystarczający dźwięk. To trochę tak jak zobaczyć coś kątem oka. Wiesz, że coś tam się 

znajduje, ale do końca nie wiesz, co to jest.

Moje słowo końcowe
Razer Lewiatan 5.1 to pierwsza próba firmy Razer w podboju nowego rynku głośników bez-

przewodowych. Zestaw ma dużą moc i sprawia dużo przyjemności ze słuchania muzyki. 

Odpowiednia cena i marka sprawia, że warto zakupić sobie tego typu rozwiązanie.

Wyimki:

Możesz wypełnić pokój dźwiękiem z Angry Birds.

Razer Leviathan 5.1         

Plusy
• jakość dźwięku
• zastosowana technologia
• minimalna ilość kabli
• nowoczesny design
• regulacja kąta nachylenia 

głośnika centralnego
• wejście optyczne
Minusy
• brak możliwości regulacji 

głośności basów

• surround – nie do końca

Razer Leviathan 5.1 Channel Surround Sound Bar − przestrzenny...

dyr_k

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/dyr_k
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CREATIVE SOUND 
BLASTER OMNI 5.1 
ABY SŁUCHAŁO SIĘ LEPIEJ I WIĘCEJ

KAMIL DYRTKOWSKI

Creative Sound Blaster Omni 5.1 – aby słuchało się lepiej...

Używam MacBooka Pro już od kilku lat i jako koneserowi dźwięku zawsze brakowało 

mi mocnego uderzenia głośników. Zarówno głośniki wbudowane, jak i zewnętrzne, 

nie były satysfakcjonującym rozwiązaniem. Głównym powodem był brak dobrej, 

wbudowanej karty dźwiękowej.
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Już od dawna za jednego ze wzorowych producentów sprzętu służącego do obsługi dźwięku 

uważałem firmę Creative. Od jakiegoś czasu mamy na rynku dostępny model karty muzycznej 

tej firmy – Sound Blaster Omni Surround 5.1. Jest to zewnętrzna karta o wielkich możliwościach. 

Rynek jest pełen różnego rodzaju kart muzycznych. Wielu producentów dostrzegło niszę i po-

stanowiło ją wykorzystać. Konsumenci mają problem, dokonując wyboru pomiędzy tanim mo-

delem nieznanej marki a zakupem produktu uznanej firmy. Ja opowiadam się za drugim roz-

wiązaniem i dlatego zająłem się recenzją karty Creative. Sprawdzę, czy jest ona świetnym 

przykładem na skupienie wszystkich funkcji muzycznych w jednym miejscu.

Instalacja Creative Sound Blaster Omni jest prosta i następu-

je przez podłączenie kabla mini USB do Maca (kolejne USB 

w laptopie zajęte, a doskonale wiemy, że Apple nie daje nam 

ich wiele). Sama karta jest bogato wyposażona. Ma wyjście 

optyczne, obsługę kanałów 5.1, wbudowany wzmacniacz do 

słuchawek oraz wbudowany mikrofon. W pudełku znajdzie-

my także kabel optyczny. Tak wyposażona karta daje z siebie 

o wiele więcej niż standardowe moduły wbudowane w pły-

tę główną. Widać, że Creative włożyło dużo starań w to, aby 

urządzenie było wygodne w użyciu. Ma ono również gumowe 

podkładki na spodzie, aby zapobiec ślizganiu się po biurku.

Kartę dźwiękową testowałem na dwóch rodzajach głośników. 

Creative Inspire T6160, oraz Razer Leviatan (opisywanym także 

w tym numerze). Wniosek jest jeden: Przyznam, że zdecydo-

wanie warto zakupić sobie zewnętrzną kartę dźwiękową do 

każdego Maca. W przypadku Omni dźwięk jest bardziej żywy 

i pełny. Niskie tony płynące z głośników są naprawdę głębo-

kie i nie ograniczają się do delikatnego trzęsienia, jak to było 

Creative Sound Blaster Omni 5.1 – aby słuchało się lepiej...

Karta daje szerokie 
możliwości wykorzystania 
w wielu urządzeniach.
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z wykorzystaniem wbudowanej karty dźwiękowej. Pełne i dobrze słyszalne stereo (w zależności 

od specyfiki głośników).

Wyjście słuchawkowe testowałem na Steelseries Elite Prism. Muszę przyznać, że wspomaganie 

dźwięku robi różnicę. Głównie jeśli gramy w Counter Strike lub gry z serii RPG 3D. Dodatkowa 

karta muzyczna pozwala usłyszeć o wiele więcej i z o wiele większych odległości.

Omni jest tanią kartą dźwiękową z wbudowanym wzmacniaczem słuchawkowym, obsługą 5.1, 

wyjściem optycznym. Jej wykonanie jest naprawdę niesamowite. Jest lepsza od każdego mo-

delu w tym przedziale cenowym. Jeśli lubisz dźwięk przestrzenny z dobrym basem, to ten ze-

staw jest dla Ciebie. Karta daje szerokie możliwości wykorzystania w wielu urządzeniach.

Creative Sound Blaster Omni 5.1 – aby słuchało się lepiej...

Creative Sound Blaster Omni 5.1     

Plusy:
• Doskonała jakość dźwięku 

w swoim przedziale cenowym
• Dobra jakość wykonania
• Funkcjonalny pakiet 

oprogramowania
• Wbudowany wzmacniacz 

słuchawkowy
• Można używać z wieloma 

urządzeniami – laptop, PC, 
Mac, telefon komórkowy itp.

Minusy:
• Brak możliwości wyłączenia karty
• kolejne urządzenie na biurku
Cena: 279 zł
Link do sklepu

dyr_k

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.376west.com/pl/zewntrzne-karty-dwikowe/195-creative-sound-blaster-omni-surround-51-5390660183348.html
http://www.twitter.com/dyr_k
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MICROSOFT UNIVERSAL 
KEYBOARD

MACIEJ SKRZYPCZAK

Microsoft Universal Keyboard

Firma Microsoft w świecie Apple niektórym osobom kojarzy się negatywnie, jako rywal, 

głównie ze względu na system. Zapominają one jednak, że firma ta produkuje również 

świetny sprzęt.
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Nie chodzi mi tutaj o serię Xbox, tablety czy smartfony. Microsoft od wielu lat produku-

je również peryferia – klawiatury i myszy, które zdobywały sympatię wielu użytkowników 

na całym świecie. Firma z Redmond otwiera się również ostatnio na inne platformy. I tak 

mamy na przykład pakiet Office na iOS, a niedługo ukaże się również na OS X. Co ma jed-

nak wspólnego peryferium i wiele platform? Okazuje się, że wiele – te dwa elementy przy-

czyniły się do powstania Microsoft Universal Keyboard.

Jak już sama nazwa wskazuje, jest to klawiatura uniwersalna, co przejawia się w możliwo-

ści obsługi trzech systemów mobilnych: Windows Phone, Android i iOS. Choć w przypadku 

tego pierwszego nie jest to do końca prawda, a przynajmniej na razie. Obecne wersje mo-

bilnego systemu Windows nie wspierają bowiem zewnętrznych urządzeń. Ma się to jednak 

zmienić wraz z nadejściem Okienek oznaczonych numerem 10. Peryferium to sparujemy 

również z desktopowymi systemami – Windows i OS X. Nas w tej chwili będzie jednak inte-

resowała współpraca tej klawiatury z iOS. Zacznijmy od początku.

Po wyjęciu z pudełka ukaże się nam szara lub czarna bryła, w takich kolorach ten produkt 

występuje. A bryła, ponieważ klawiatura składa się z dwóch części – właściwej z klawiszami 

oraz z klapki.

Klapka spełnia kilka funkcji. Po pierwsze, zapewnia ochronę samej klawiaturze, a raczej jej 

przyciskom. Po drugie, umieszczona jest na zawiasie przymocowanym do klawiatury i jej 

Microsoft Universal Keyboard
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otwarcie powoduje automatyczne uruchomienie produktu, z kolei zamknięcie analogicz-

nie go wyłącza. Po trzecie, na wewnętrznej stronie klapki znajdują się specjalne wypust-

ki, między które wstawimy swój tablet lub smartfon (o szerokości do 10 mm) pod dwoma 

kątami. Klapka jest dodatkowo odczepiana od klawiatury, dzięki czemu ustawimy ją w do-

wolnie wygodnym dla nas miejscu. A ponieważ w całości pokryta jest gumą, nie trzeba się 

martwić, że tablet będzie się przesuwał. To ostatnie rozwiązanie sprawia jednak, że kurz 

czy wszelkie brudy łatwo będą się do tej powierzchni przyczepiać.

Jeśli zaś chodzi o klawiaturę, to cały czas odnoszę wrażenie, że została stworzona głównie 

z myślą o iUrządzeniach. Na przykład mamy tu klawisz Cmd, a nie ma klawisza Win, któ-

ry występuje na klawiaturach Windowsowych. Rozmiar klawiszy jest mniej więcej taki sam 

jak na klawiaturach od Apple. Podobnie jest zresztą z miękkością i wysokością przycisków. 

Oczywiście na klawiaturze znajdują się również przyciski ułatwiające sterowanie urządze-

niami mobilnymi. Na samej górze znajdziemy więc klawisze blokowania, wyciszania, zmia-

ny poziomu głośności, sterowania muzyką czy uruchomienia wyszukiwania (w iOS jest to 

Spotlight). Jest tam również suwak, który służy do przełączania się między urządzeniami 

pod kontrolą któregoś z trzech systemów. Na dole, między klawiszem Ctrl a Option i Cmd 

znajduje się przycisk Home. Niestety, nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, bo w czasie pisa-

nia kilkukrotnie niechcący go wciskałem (nadal mi się to zdarza), co skutkowało wyjściem 

Microsoft Universal Keyboard
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z danej aplikacji do ekranu domowego. Jest to o tyle dziwne, że również przycisk Esc od-

grywa tę samą rolę. W dziwnym miejscu jest także klawisz tyldy – po lewej stronie od 

Backspace, ale wynika to zapewne z faktu, że Esc jest z lewej strony klawisza z numerem 1. 

Dodatkowo przycisk Fn działa w połączeniu z innymi, na których umieszczone są szare iko-

ny. Z ich pomocą wysuniemy klawiaturę ekranową, przełączymy język klawiatury czy uzy-

skamy efekt działania klawisza Delete (czyli usuwanie znaków znajdujących się z prawej 

strony kursora).

Pomijając wspomniane mankamenty, Microsoft Universal Keyboard jest bardzo przyjemną 

klawiaturą. Pisze się na niej świetnie, szczególnie jeśli lubicie klawiatury od Apple – wraże-

nie jest naprawdę bardzo podobne. Fajnym rozwiązaniem jest również dołączana klapka. 

Dzięki niej nie trzeba zabierać dodatkowego standu na urządzenie mobilne. Bateria star-

cza ponoć na 8 godzin pisania, ale mi nie udało się jej rozładować.

Jeśli więc szukacie zewnętrznej klawiatury dla Waszego iPada lub iPhone’a, która będzie 

mobilna i doskonale wykonana, to z całą pewnością mogę polecić Microsoft Universal 

Keyboard.

Microsoft Universal   
Keyboard               

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Producent: Microsoft
Cena: ok. 320 zł

mcskrzypczak

Microsoft Universal Keyboard

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/universal-mobile-keyboard
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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MACIEJ SKRZYPCZAK

Moshi VersaCover dla iPada Air 2

Choć w przypadku iPhone’a preferuję używanie go bez dodatkowych zabezpieczeń, to 

jeśli chodzi o iPada – uważam, że taką przestrzeń trzeba już odpowiednio chronić.

MOSHI VERSACOVER 
DLA IPADA AIR 2
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W tym celu powstało wiele pokrowców czy etui. 

Do mnie trafił przedstawiciel tej drugiej grupy od 

firmy Moshi – VersaCover dla iPada Air 2. Ostatni-

mi czasy etui nie tylko spełniają rolę ochronną, ale 

również użytkową jako podstawki. Nie inaczej jest 

w tym przypadku.

VersaCover już samym wyglądem daje do zrozu-

mienia, że to nie jest tylko zwykła okładka. Jego 

przód jest poprzecinany wgłębieniami rozchodzą-

cymi się od środka ku rogom oraz środkom krawę-

dzi, tworząc coś na wzór gwiazdy. Również od góry 

i od dołu biegną pojedyncze wgłębienia. Dodat-

kowo okładka wyposażona jest w magnesy, któ-

re usypiają bądź wybudzają tablet. To również jest 

już pewien standard wśród tej grupy akcesoriów, 

jednak w przypadku VersaCover magnesy peł-

nią dodatkową rolę. W połączeniu z wyginaniem 

się przedniej okładki, spinają ją w określony spo-

sób. W ten sposób otrzymujemy wyjątkowy sto-

jak dla iPada, a raczej trzy stojaki w jednym. Etui ze 

zgiętym przodem możemy bowiem postawić na 

trzy sposoby, w zależności od czynności, jaką chce-

my wykonać. Po pierwsze, tablet ustawimy w po-

135Moshi VersaCover dla iPada Air 2



   /   SPRZĘT   /   136

zycji pionowej, pod kątem 50°. Takie rozwiązanie 

najlepiej sprawdza się, gdy mamy zamiar coś czy-

tać lub jak to robię teraz – pisać na zewnętrznej kla-

wiaturze. Po drugie – w pozycji poziomej przy na-

chyleniu 60°. To z kolei wyśmienicie nadaje się do 

oglądania filmów. Na przykład przyciski głośno-

ści znajdują się wtedy u góry, więc nie będzie pro-

blemu ze zmianą poziomu głosu. Wreszcie po trze-

cie, tablet ustawimy również w pozycji poziomej, 

ale przy nachyleniu 40°, co stanowi dość wygodną 

podstawę do korzystania z iPada jako narzędzia do 

pisania przy pomocy klawiatury ekranowej.

Praktycznie w każdym ustawieniu pozycja tabletu 

jest bardzo stabilna. Nieco tylko odbiega od tego 

ustawienie do pisania, musimy wtedy odpowied-

nio zagiąć róg okładki i jeśli postawimy etui z ta-

bletem na dość śliskiej powierzchni, to istnieje ry-

zyko, że całość się nam rozjedzie. Całe szczęście 

etui wyposażone jest na pleckach w specjalne gu-

mowe wypustki, które mają za zadanie zminima-

Moshi VersaCover dla iPada Air 2
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lizowanie lub nawet wyeliminowanie problemu przesuwania się tabletu ustawionego w któ-

rejkolwiek pozycji.

Wracając jeszcze na chwilę do tematu przedniej okładki, wykonano ją od zewnątrz z tworzy-

wa przypominającego skórę. Dostępne są cztery wersje kolorystyczne: brązowy (Almond Tan), 

granatowy (Denim Blue), czarny (Metro Black) oraz różowy (Sakura Pink). Do mnie trafił aku-

rat ten pierwszy model (gdybym był Wojtkiem, mógłbym się założyć, że dostałbym ten ostat-

ni) i muszę przyznać, że sprawia bardzo miłe wrażenie. Od środka okładka wyścielona jest mięk-

kim materiałem, który zapewni odpowiednią ochronę dla ekranu, przy okazji również nieco 

go czyszcząc. Tutaj jednak chciałbym odnotować pewien mankament − ponieważ okładka ma 

wspomniane wyżłobienia, odstają one od ekranu. W wyniku tego, po zamknięciu etui i ponow-

nym jego otwarciu po jakimś czasie na ekranie da się zauważyć linie odpowiadające wgłębie-

niom. Po prostu one nie są czyszczone. Mnie to jednak praktycznie nie przeszkadza, no chy-

ba że akurat patrzę na ekran pod światło. Chciałbym jeszcze nadmienić, że wewnętrzna strona 

przedniej części etui jest na tyle „czepliwa”, że półleżąc na łóżku ze zgiętymi ku górze kolanami, 

można na nich oprzeć tablet i nie powinien się z nich zsunąć.

Moshi VersaCover dla iPada Air 2
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Przejdźmy do drugiej, tylnej części etui. Pełni ona 

kilka ról. Przede wszystkim ma za zadanie uchronić 

nasz tablet przed oddzieleniem się od etui. Dzię-

ki temu, że iPada wciskamy w plecki, nie ma szans, 

by sam z nich wyleciał. Oprócz tego tylna część 

zapewnia praktycznie pełny dostęp do wszyst-

kich portów i przycisków w iPadzie, łącznie z tyl-

ną kamerą i mikrofonami. Napisałem „praktycznie”, 

bo jeśli chodzi o wejście audio, to może być pro-

blem z peryferiami posiadającymi szerszą wtyczkę 

– może nie dochodzić do końca. Dodatkowo z tyłu 

etui znajduje się kawałek blaszki, który przytrzy-

muje przednią okładkę, by nie latała i nam nie prze-

szkadzała. W ten sposób oczywiście zasłaniamy so-

bie tylną kamerę, ale w każdej chwili można odgiąć 

okładkę wzdłuż ukośnego wyżłobienia. Wreszcie, 

plecki mają chronić iPada przed porysowaniem. 

W tym przypadku VersaCover stanowi pełną ochro-

nę. Dość gruby plastik zapewnia pewną ochronę. 

Dodatkowo tworzywo to jest przezroczyste, dzięki 

czemu dalej widać kolor naszego urządzenia i jabł-

ko. Oprócz tego z tyłu znajdują się również gumo-

we wypustki, o których pisałem wcześniej.

Podsumowując, Moshi VersaCover to bardzo cie-

kawe rozwiązanie. Jest bardzo pomysłowe dzię-

ki wykorzystaniu podobnej do origami techniki 

składania okładki, co daje aż trzy możliwości usta-

wienia urządzenia. Do tego spełnia swoje pod-

stawowe zadanie – doskonale chroni iPada. A do 

tego całość wykonana jest bardzo dobrze. Po kil-

ku tygodniach intensywnego korzystania z tego 

etui nie zauważyłem żadnych śladów zużycia, jak 

przetarcia czy pęknięcia.

Moshi VersaCover             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: nie dotyczy

• Wydajność: 5/6

Producent: Moshi
Cena: 251 zł
Moshi VersaCover

mcskrzypczak

Moshi VersaCover dla iPada Air 2

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://doapple.pl/moshi-versacover-etui-origami-ipad-air-2-metro,3,3853,4381
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

To kolejna aplikacja od Instagrama. Widać w firmie zauważyli, że ludzie 

wrzucają na Insta dużo fotek złożonych z kilku różnych zdjęć, w formie 

kolażu albo mozaiki. Ogólnie nie ma sensu wykorzystywać do tego celu 

aplikacji innego producenta i dlatego pojawił się Layout. Umieszczanie 

zdjęć jest bardzo proste. Wybieramy te fotki, które nas interesują 

(maksymalnie 8), a potem wybieramy jeden z tytułowych layoutów, 

czyli układów. I po sprawie. Tak stworzone zdjęcie zapisujemy w rolce, 

a potem możemy wrzucić na przykład właśnie na Insta.

Cena: za darmo             Pobierz

LAYOUT FROM INSTAGRAM

YouTube to ogromna kopalnia fajnych filmów, na 

przykład bajek dla dzieci z mojego dzieciństwa. 

Niestety, od kliku do kliku i łatwo przejdziemy 

od Misia Uszatka do „uszu” lub innych rzeczy, 

których nasze dziecko nie powinno oglądać. 

YouTube Kids to YouTube z filmami wyłącznie 

dla dzieci. Ma prosty interfejs i na pewno 

dziecko nie trafi na film, na który nie powinno 

trafić, a sama aplikacja może działać tylko tyle, ile 

chcemy my – rodzice. Niestety, na razie jest tylko 

w amerykańskim App Store.

Cena: za darmo          Pobierz

YOUTUBE KIDS

https://itunes.apple.com/pl/app/layout-from-instagram/id967351793?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/us/app/youtubekids/id936971630?mt=8at=11lHMT
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W polskim kiosku na iPadzie znajdziecie nowy miesięcznik poświęcony podróżowaniu. „Business Traveller 

Poland” to polska edycja najbardziej prestiżowego miesięcznika dla podróżujących biznesmenów, 

obecnego w siedmiu edycjach językowych na całym świecie. To dość nietypowy i zarazem bardzo 

ciekawy magazyn podróżniczy. Nie znajdziemy w nim szczegółowych relacji z podróży, ale za to 

dowiemy się, jak funkcjonować na różnych lotniskach na świecie, jak dobrze spakować walizkę podręczną 

oraz w jakich liniach lotniczych mamy najwięcej miejsca na bagaż. Nie zabrakło oczywiście opisów 

ciekawych miast i kierunków wakacyjnych na świecie. Mnie najbardziej podoba się pomysł na cykl 

o tym, co zrobić w ciekawym mieście przez kilka godzin. Często mając przesiadkę na jakimś lotnisku lub 

czekając na samolot kilka godzin, nie wiadomo, co z sobą zrobić. Sam magazyn, dzięki temu, że ma mało 

wodotrysków, oferuje wysoki komfort czytania, mimo że ma mało popularny, poziomy layout.

Cena: za darmo                          Pobierz

BUSINESS TRAVELLER POLAND

https://itunes.apple.com/pl/app/business-traveller-poland/id526515772?l=pl&mt=8at=11lHMT
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Head-Up Display – czyli po polsku wyświetlacz przezierny. 

Wywodzi się z samolotów, a teraz zagościł w nowych 

samochodach. Pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, 

bo podstawowe informacje wyświetlane są na szybie. 

Jeśli Wasz samochód nie jest wyposażony w takie cudo, 

można do tego celu zastosować iPhone’a. Kładziemy go 

na podszybiu w samochodzie i uruchamiamy aplikację. 

Na zasadzie odbicia będzie on wyświetlał informacje 

nawigacyjne na szybie naszego samochodu. Co ciekawe 

– sprawdziłem i rozwiązanie działa całkiem sprawnie.

Cena: za darmo       Pobierz

HUDWAY — GPS NAVIGATION

Gry i programy z App Store

norbertcala

Sami nie do końca wiemy, jak to działa, ale jest 

naprawdę genialne. Za pomocą tej aplikacji 

zamienicie kilka Waszych urządzeń z iOS 

w jeden dowolnie duży ekran. Wystarczy 

załadować na naszym urządzeniu z iOS zdjęcie, 

a następnie położyć obok kilka innych urządzeń 

z iOS i zamienić je w jeden wielki ekran. Sam 

do końca nie rozumiem, jak to działa, ale działa. 

Może nie jest to bardzo produktywne narzędzie, 

choć zastosowania się pewnie znajdą. Jest to 

jednak bardzo widowiskowe. Aplikacja jest za 

darmo, więc uważam, że warto spróbować.

Cena: za darmo          Pobierz

MOSAIC.IO

https://itunes.apple.com/app/id673146260?mt=8at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala
https://itunes.apple.com/pl/app/mosaic.io/id620300332?mt=8at=11lHMT


Po prostu działaj skutecznie!

Zapracowani ludzie i ich zespoły efektywnie 
zarządzają projektami dzięki aplikacjom 

Nozbe na Maca, Windowsa, Linuksa, 
Androida, iPada oraz iPhone’a.

30-dniowy darmowy okres próbny. 
Potem użyj kuponu IMAGAZINE, aby otrzymać 10% zniżki.

www.nozbe.com

http://nozbe.com
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Przez wiele lat kolory ze zdjęć próbkowałem jak debil – robiłem screenshota wybranego 

fragmentu ekranu lub otwierałem wybrane zdjęcie w Photoshopie i następnie korzystałem 

z wbudowanego w ten program narzędzia do pobrania wartości HEX danej barwy. Okazuje 

się, że… there’s an app for that.

SIP to proste narzędzie, które żyje w naszym pasku menu. Wyzwalamy go za pomocą skró-

tu klawiszowego lub klikając w ikonę. Na ekranie pojawia się lupa powiększająca, za po-

mocą której wybieramy poszczególny piksel, którego kolor nas interesuje. Klikamy i… to 

SIP - PRÓBKOWANIE KOLORÓW 
BEZ ROBIENIA SCREENSHOTÓW

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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wszystko. Kolor zostaje zapisany w historii pro-

gramu lub opcjonalnie od razu przekazany do 

Photoshopa jako kolor foreground lub backgro-

und. Program umożliwia pracę zarówno mysz-

ką, jak i skrótami klawiszowymi, a dodatkowe 

funkcje można odblokować przez in-app pur-

chase. Za dodatkowe 9,99 euro otrzymujemy 

możliwość odblokowania tworzenia palet, mo-

dyfikowania próbek, dzielenia się wszystkim 

z innymi oraz synchronizowania wszystkich da-

nych pomiędzy kopiami aplikacji na różnych 

komputerach przez iCloud.

SIP – Mac – 9,99 euro

morid1n

SIP - próbkowanie kolorów bez robienia screenshotów

https://itunes.apple.com/pl/app/sip/id507257563?mt=12&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n
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Darkroom to bardzo prosta aplikacja do obróbki zdjęć na iPhone’a, która oprócz kilku 

wbudowanych filtrów ma dwie unikalne funkcje. Sam program jest za darmo, a wyposażenie 

go w jedną z nich kosztuje 2,99 euro.

Program, w odróżnieniu od propozycji konku-

rencji, nie oferuje możliwości robienia zdjęć. Bio-

rąc pod uwagę, jak dobry pod tym względem 

jest natywny Camera.app, to nie mam do tej 

kwestii zastrzeżeń. Gdy po raz pierwszy otwiera-

my program, natychmiast witają nas nasze zdję-

cia, byśmy mogli któreś wybrać i jednocześnie 

zaczyna się magia gestów – swipe do dołu po-

woduje powrót do miniaturek aktualnie otwar-

tego folderu, a swipe do góry rozwija narzędzia. 

Do dyspozycji otrzymujemy narzędzie do przyci-

nania zdjęć, do zastosowania jednego z dwuna-

stu wbudowanych filtrów, suwaki do ręcznej ko-

rekty praktycznie wszystkiego, opcję cofnięcia 

się w historii zmian dokonanych na zdjęciu oraz 

perełkę: narzędzie do edycji krzywych, które 

umożliwia działania na wszystkich kanałach RGB 

równocześnie lub na każdym z nich pojedyn-

czo. To właśnie za odblokowanie krzywych trze-

ba zapłacić 2,99 euro i gorąco polecam wykona-

nie tego kroku.

DARKROOM – TWOJA 
WŁASNA CIEMNIA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Dużym plusem jest możliwość tworzenia wła-

snych filtrów na podstawie już istniejących lub 

zupełnie od podstaw. Program umożliwia rów-

nież zapisanie zdjęcia jako kwadratu bez jego 

przycinania – przed zapisaniem pojawia się opcja 

dodania pasków wokół niego, aby móc go umie-

ścić w całości na przykład na Instagramie.

Twórcy program podeszli bardzo profesjonal-

nie do UI aplikacji – jest proste i czytelne, a za-

razem oferuje bardzo duże możliwości edycji 

naszych zdjęć. Niestety w tej chwili brakuje jesz-

cze możliwości edytowania zdjęć bezpośrednio 

z natywnej aplikacji Zdjęcia dzięki Photo Exten-

sions, które zadebiutowały w iOS 8. Liczę na to, 

że program zostanie uzupełniony o tę funkcję 

w przyszłości.

Darkroom – iOS – za darmo (IAP 2,99 euro) 

Darkroom – Twoja własna ciemnia

morid1n

https://itunes.apple.com/pl/app/darkroom-photo-editor/id953286746?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=10lHvd
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ANOMALY 
DEFENDERS 

Seria Anomaly wyrobiła sobie markę dzięki odwróceniu ról w standardowym „tower defense” 

i oddaniu w nasze ręce dowództwa nad oddziałami atakującymi wieże przeciwnika.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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W trzech pierwszych częściach (licząc dodatek Korea) tej serii stawaliśmy na czele ludzkich 

oddziałów, atakujących lub starających się przemknąć pomiędzy wieżami kosmitów. Gdy już 

zdążyliśmy się przyzwyczaić do faktu, że Anomaly to tak właściwie gra typu „tower offense” 

a nie „defense”, na samo zakończenie serii 11 Bit Studios zdecydowało się znów wszystko wy-

wrócić do góry nogami.

Tak, moi drodzy, Anomaly Defenders wraca do korzeni gatunku! W nasze ręce trafia więc 

pełnoprawny „tower defense” i to pisany przez duże T. Odwrócony został nie tylko model 

rozgrywki, ale też i strony – tym razem bowiem przyjdzie nam bronić interesów kosmitów 

przed inwazją ludzi.

Choć wszystkie te zmiany z początku mogą wydawać się dziwne, po przejściu kilku pierw-

szych plansz gołym okiem widać, że wyszły one tytułowi na dobre i wniosły miły powiew 

świeżości do całej serii.

Ale zacznijmy od początku. Jak przystało na grę typu „tower defense”, naszym głównym ce-

lem jest obrona platformy przed nadjeżdżającymi z różnych stron oddziałami przeciwników. 

Aby tego dokonać, musimy strategicznie rozlokowywać nasze wieżyczki i powiększać sieć 

obronną oraz ulepszać możliwości naszych oddziałów, szykując się na kolejne coraz to groź-

niejsze ataki przeciwnika.

Anomaly Defenders 
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Muszę przyznać, że grając w kilka pierwszych 

plansz, byłem nieco zawiedziony. Gra zdawa-

ła się tracić swoją unikalność i aż chciało się 

powiedzieć „Ale to już było”. Jednak w miarę 

upływu czasu Anomaly krok po kroku zaczęło 

ukazywać całe swoje piękno. Gra jest bowiem 

zdecydowanie bardziej strategiczna, niż mo-

głoby się wydawać na pierwszy rzut oka i z każ-

dą kolejną misją zaczyna być coraz bardziej 

wymagająca.

Każda wieża ma bowiem swój unikalny ze-

staw możliwości i lepiej lub gorzej sprawdza się 

w walce z konkretnymi jednostkami wroga. Klu-

czowe jest również odpowiednie wykorzysta-

nie terenu i naturalnych osłon, w celu ochrony 

przed atakami długodystansowymi. Do tego do-

chodzi zbieranie surowców oraz możliwość or-

ganizowania zasadzek.

Anomaly Defenders 
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Na tym jednak nie koniec. Typowe „gwiazdki”, będące swego rodzaju oceną tego, jak poszło 

nam w danej planszy, zostały tu zmienione na punkty technologii, które pozwalają nam roz-

wijać kolejne umiejętności oraz nowe poziomy zaawansowania naszych jednostek.

Gdy połączymy to wszystko w całość, okazuje się, że sposób rozwoju będzie miał bardzo 

duży wpływ na to, jaki styl grania preferujemy. Czy zdecydujesz się na rozwijanie technologii 

snajperskich kosztem ochrony, a może zamiast wykorzystywać teren wolisz rozwinąć tech-

nologię tarcz obronnych i pójść na bezwzględną wymianę ciosów? Czy zdecydujesz się roz-

wijać i ulepszać kilka uniwersalnych jednostek, czy może wolisz mieć do wyboru szerszy, ale 

słabiej rozwinięty park maszyn, skupiając się na lepszym doborze odpowiednich jednostek 

do tego, jakie oddziały wroga będą Cię atakować?

Grając w Anomaly, nie sposób też nie wspomnieć o rewelacyjnej oprawie graficznej. Cała se-

ria przyzwyczaiła nas do tego, że wszystko lśni i świeci się, wiązki energii przeszywają bezli-

tośnie kosmiczną pustkę, a zniszczone jednostki wybuchają jak okazały pokaz fajerwerków. 

Do tego wszystko jest niezwykle kolorowe i bardzo atrakcyjne dla oka.

Oczywiście, taki poziom detali i dopracowania wymusza na nas posiadanie relatywnie no-

wego sprzętu. Choć specyfikacja mówi o możliwości gry już na iPhonie 4 i iPadzie mini 

pierwszej generacji, może nie być to zbyt miłe doznanie. Sam, mimo że preferuję testować 

gry na moim iPadzie mini, gdzie większy ekran (zwłaszcza w tego typu grach) zdecydowanie 

zwiększa komfort rozgrywki, już po pierwszej misji zdecydowałem się na przesiadkę na mo-

Anomaly Defenders 
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jego iPhone’a 6. Na szczęście gra jest uniwersal-

na i nie wymagało to płacenia 2 razy za ten sam 

tytuł.

Technicznie gra stworzona jest naprawdę dobrze 

i od razu widać, że została dopracowana w każ-

dym najmniejszym szczególe. Zmiana typu roz-

grywki czy to, po jakiej stronie przyjdzie nam sta-

nąć, może z początku wydawać się dziwna, ale 

w dłuższej perspektywie widać, że był to jedyny 

możliwy wybór, który uchronił tę część od tego, 

by była średniej jakości „odgrzewanym kotletem”.

Na koniec oczywiście pozostaje odpowiedzieć 

na pytanie o to, czy Anomaly Defenders jest war-

te wydania blisko 5€ i komu może ono przypaść 

do gustu? Fani gier typu „tower defense” oraz 

fani serii Anomaly mogą ten tytuł kupić w ciem-

no. Świetna zabawa jest tu bowiem gwarantowa-

na, o ile tylko będziecie unikać gry na poziomie ła-

twym, gdzie zawsze mamy nadmiar gotówki i tak 

na dobrą sprawę nie musimy niczym się przejmo-

wać. Całej reszcie poleciłbym raczej rozpocząć 

swoją przygodę od poprzednich części serii Ano-

maly, aby lepiej zrozumieć ten tytuł oraz dostęp-

ne w nim jednostki.

Anomaly Defenders       

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 4/6

Dane techniczne:
Plusy i minusy:
+ Jak zwykle fantastyczna oprawa 

graficzna pełna różnego 
rodzaju wodotrysków

+ Ulepszenia czy rozwijanie drzewka 
umiejętności sprawia, że gra 
staje się zdecydowanie głębsza 
niż większość konkurentów

+ Nie sposób się tu nudzić… no, chyba 
że grasz na poziomie łatwym 

- Powrót do korzeni „tower defense” 
sprawia, że gra jest mniej unikalna

- Spore wymagania sprzętowe mogą 
być problemem podczas grania 
na starszych urządzeniach

• Cena: 4,99 euro

Trailer
Link do sklepu

Anomaly Defenders 

https://www.youtube.com/watch?v=J8daLU-r2bQ
https://itunes.apple.com/pl/app/anomaly-defenders/id894624394?mt=8
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TIPS&TRICKS 
MACIEJ SKRZYPCZAK

Jeśli często łączycie się za pomocą Findera z konkretnymi serwerami, to warto sobie ułatwić to za-

danie, dodając je do listy.

W tym celu, gdy jesteśmy w oknie Łą-
czenie z serwerem (które aktywu-

jemy z menu Idź -> Połącz z serwe-
rem… lub za pomocą skrótu Cmd+K), 

wpisujemy standardowo adres do da-

nego serwera.

Następnie, zamiast od razu się łączyć, 

dodajemy adres do listy przez kliknię-

cie znaczka [+], który znajduje się po 

prawej strony od paska adresu. W ten 

sposób możemy dodać kilka adresów, 

a później szybko je wybierać, zamiast 

wpisywać od nowa.

Tips&Tricks 

Zielony przycisk w każdym oknie w OS X pierwotnie powodował powiększenie okna. W OS X Yose-

mite się to jednak zmieniło. Teraz kliknięcie tego przycisku powoduje przełączenie okna w tryb 

pełnoekranowy. Aby uzyskać „stary” efekt, trzeba teraz dodatkowo wcisnąć klawisz Alt. Aby przy-

wrócić poprzednie zachowania, trzeba się posłużyć dodatkowym oprogramowaniem, o którym 

już kiedyś pisałem – BetterTouchTool.

Szybszy dostęp do serwerów z Findera

Przywrócenie działania zielonego przycisku

http://www.boastr.de
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Narzędzie to służy głównie do wzbogacenia akcji, jakie można wykonać za pomocą Apple Ma-

gic Mouse lub Magic Trackpad. Aplikacja ta ma jednak szersze zastosowania, z których jednym 

z nich jest właśnie przywrócenie działania zielonego przycisku.

Od teraz możemy już cieszyć się starym 

zachowaniem zielonego przycisku. A ze 

swojej strony zachęcam do większego 

poeksperymentowania z samą aplikacją 

BetterTouchTool, bo to świetne narzędzie!

Źródło: StackExchange

Uruchamiamy BetterTouchTool, przecho-

dzimy do zakładki Other (1.) i upewniamy 

się, że na liście z lewej strony zaznaczone 

jest Other (2.).

Następnie dodajemy nowy przełącznik, kli-

kając + Configure New Trigger i z menu 

rozwijanego wskazujemy Leftclick Green 
Window Button.

Teraz z menu Predefined Action wybiera-

my Zoom Window Below Cursor.

mcskrzypczak

Tips&Tricks 

http://apple.stackexchange.com/questions/151734/how-to-change-the-default-behaviour-of-the-fullscreen-maximize-button
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
DLACZEGO WARTO POSPRZĄTAĆ 
FACEBOOKA?

KINGA OCHENDOWSKA

Gdy w 2006 roku Facebook podjął decyzję o udostępnieniu serwisu światu, nikt jeszcze nie 

wiedział, w jaki sposób z niego korzystać. Musieliśmy przejść długą drogę, by zdecydować, co 

tak właściwie zrobić z tą usługą.

W ciągu 11 lat swojego istnienia Facebook stał się synonimem słowa „internet”. Na Face-

booku rozmawiamy ze znajomymi, wyszukujemy informacje, robimy zakupy, pracujemy 

w grupach. Dla sporej liczby użytkowników sieci pozostała część internetowej przestrzeni 

może nie istnieć wcale. Problem w tym, że nie do końca wiemy, jak zarządzać swoją pry-

watnością i tym, kto może mieć dostęp do treści, które upowszechniamy. Pomimo wie-

lu starań Facebooka użytkownicy często odmawiają przyjęcia do wiadomości zmian, któ-

re w nim zachodzą. Dotyczy to między innymi zdroworozsądkowego podziału na konta 

prywatne i strony publiczne. Pomimo wielu ostrzeżeń i informacji pojawiających się w sie-

ci, większość użytkowników nadal przyjmuje do grona znajomych każdego, kto o to po-

prosi. Generuje to potencjalne zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale również dla ich 

znajomych i znajomych ich znajomych. Problem tkwi oczywiście w słynnych ustawieniach 

prywatności Facebooka, których nikt nie rozumie ani za nimi nie nadąża. Są listy, dzięki 

którym można udostępniać treści tylko określonym grupom. Są ustawienia ogólne spra-

wiające, że posty widoczne są tylko dla znajomych i ich znajomych, współpracowników 

albo wreszcie – tylko dla samego użytkownika profilu. Można wykluczyć niektóre osoby, 

na przykład pokazać zdjęcie wszystkim znajomym poza Zosią i Kasią. Wszystko to brzmi 

dobrze, jednak w praktyce może okazać się, że nasza udostępniona informacja, podawa-

na przez „znajomych naszych znajomych”, dotrze do ludzi, którym wcale nie chcieliśmy jej 

pokazywać. Normalnie, jak w życiu. Po pewnym czasie zmagania się z ustawieniami pry-

watności każdemu w końcu świta w głowie myśl, żeby pozbyć się tego konta całkowicie 

#lifehacker - Dlaczego warto posprzątać Facebooka?
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albo przynajmniej dokładnie je posprzątać. Ponieważ konto na Facebooku służy czasem 

nie tylko do rozmowy ze znajomymi i rodziną, ale również do pracy w grupach i logowa-

nia się w innych serwisach, zazwyczaj kończy się na sprzątaniu. Dzisiaj postaram się Wam 

ułatwić tę właśnie czynność.

1.  Zdecyduj, jak chcesz korzystać ze swojego konta
Zastanów się, do czego zamierzasz używać Facebooka – czy jest to Twoja ściśle prywatna 

przestrzeń, czy też traktujesz go jako formę prasówki i zbierania informacji ze wszystkich 

stron świata. Jeśli optujesz za opcją numer dwa, nic nie musisz robić. Możesz mieć kilka 

tysięcy znajomych. Pamiętaj tylko, by nie udostępniać swoich informacji prywatnych, ro-

dzinnych, zdjęć czy adresów. Nie jest to rozwiązanie ani bezpieczne, ani dobre, które moż-

na zastąpić na przykład „polubieniem” różnych stron (Pages), które dostarczą Ci poszuki-

wanych treści bez konieczności udostępniania swojego profilu.

2. Zarezerwuj wolny wieczór i przyjrzyj się liście swoich 
znajomych
Musisz ustalić klucz, zgodnie z którym przeprowadzisz weryfikację. Może to być klucz ro-

dzinny, ludzie których znasz IRL (in real life), znajomi, z którymi dzielisz wspólne zaintere-

sowania. Jeśli Twoje konto pęka w szwach, podziel pracę na etapy – w ten sposób będzie 

Ci łatwiej zachować kontrolę nad sytuacją.

3. Usuń zupełnie nieznane profile
Zacznij od usunięcia tych profilów, przy których nazwiska ani zdjęcia nic Ci nie mówią. 

Możesz posiłkować się opcją see friendship, która pozwoli Ci na sprawdzenie, w jakie in-

terakcje wchodził z Tobą właściciel owego konta. Często okazuje się, że ludzie ogranicza-

ją się tylko do wysłania zaproszenia do znajomych i nie wchodzą w żadną relację. Takie 

konta są o tyle niebezpieczne, że łatwo je zgubić w tłumie, a w przypadku, gdy zostaną 

przejęte przez hakera lub żartownisia, są jedną z przyczyn wycieku informacji prywatnych 

z Twojego konta.

4. Fani na koncie prywatnym
Wielu użytkowników przyjmuje zaproszenia od fanów, czyli ludzi zainteresowanych wła-

ścicielem konta, ale niebędących z nim w relacji. Są to między innymi autorzy, blogerzy 

i celebryci. Umieść z wyprzedzeniem informację o tym, że zamierzasz zmienić sposób ko-

rzystania z konta i podaj adres strony, na którą Twoi fani mogą się przenieść. Następnie 

#lifehacker - Dlaczego warto posprzątać Facebooka?
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odczekaj kilka dni, żeby wiadomość dotarła do wszystkich zainteresowanych i usuń profi-

le fanów ze swojego konta.

5. Przejrzyj pozostałe konta
Zastanów się, czy pozostali znajomi to ludzie, z którymi chcesz dzielić się swoimi prywat-

nymi informacjami. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy wśród Twoich znajomych znaj-

dują się ludzie, których w żaden sposób nie możesz usunąć. Na przykład Twój szef. Zga-

dzam się z tym, że z szefem nie należy się dzielić zdjęciami z ostatniej imprezy, chyba że 

na niej był. Podczas ostatniej weryfikacji usuń te profile, z którymi nie chcesz wchodzić 

w interakcje, a te, których usunąć nie możesz, dodaj do listy wyjątków. (Moja nazywa się: 

„Nigdy w życiu!”). Profile pozostaną wśród Twoich znajomych, ale nie będą miały dostępu 

do udostępnianych przez Ciebie wiadomości.

6. Usuń wszystkich eks
Ostatnie badania dowodzą, że posiadanie wśród swoich znajomych byłych partnerów, 

o ile nie rozstaliśmy się z nimi spokojnie i nie pozostajemy w dobrych układach, wpływa 

obniżająco na poziom nastroju oraz generuje stres. Po ich usunięciu od razu poczujesz się 

lepiej. A ich nowy chłopak/dziewczyna i tak się do Ciebie nie umywają. So there.

7.  Zajrzyj do aplikacji i gier
Koniecznie regularnie przeglądaj listę gier i aplikacji, którym udostępniłeś swój profil. Usu-

waj te od dawna nieużywane i niepotrzebne. Nie ma powodu, dla którego mają mieć 

wgląd w listę Twoich znajomych, adresy e-mail czy, nie daj panie, numerów telefonów. 

W ten sposób dbasz nie tylko o siebie, ale i o swoich przyjaciół.

8. Po sprzątaniu utrzymuj porządek
Po zakończeniu procesu pamiętaj o utrzymaniu porządku. Nie przyjmuj zaproszeń od 

przypadkowych osób i raz na jakiś czas sprawdź, jakie usługi mają dostęp do Twojego 

konta.

Powodzenia!

santee76

#lifehacker - Dlaczego warto posprzątać Facebooka?

http://www.twitter.com/santee76


www.iphotobook.pl Poleca:

✔ zeskanuj je

✔ wyślij gotowy plik do nas, a my go wydrukujemy

✔  za pomocą programu iPhoto stwórz samodzielnie

projekt albumu np. w stylu retro

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
http://iphotobook.pl
http://imagazine.pl
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ŹRÓDŁO NADZIEI
JAN URBANOWICZ

Do kin wszedł właśnie film „Źródło nadziei”. Główną rolę gra właśnie Russell Crowe, ale pełni 

on również jeszcze jedną ważną funkcję dla tej produkcji – jest reżyserem. Tak więc nie miałem 

wyjścia i musiałem pójść do kina na film, który reżyseruje jeden z moich ulubionych aktorów.

„Źródło nadziei” to opowieść dziejąca się po I wojnie światowej. Akcja toczy się w dwóch kra-

jach – Australii oraz Turcji. Poznajemy historię australijskiego farmera (Crowe), którego trzej sy-

nowie brali udział w bitwach na froncie w Turcji i zginęli. Ojciec postanawia odnaleźć ich ciała 

i sprowadzić je na rodzinną ziemię w celu odpowiedniego pochówku.

Są tacy aktorzy, których chce się oglądać w każdym filmie, bez względu na to, jaki ten 

film jest lub może być. Po prostu chcemy dane osoby zobaczyć w nowej produkcji 

i obejrzymy ją za wszelką cenę. Dla mnie jednym z takich aktorów jest Russell Crowe.

      

https://www.youtube.com/watch?v=a7p0exroFVI
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Nie lubię, jak zdradza mi się szczegóły fabuły, dlatego sam nie będę się na jej temat 

wypowiadał. Skupmy się może na innych aspektach tego filmu, np. aktorach. Głów-

na rola należy do wspomnianego Russella Crowe. Partneruje mu Olga Kurylenko, 

którą większość może znać jako dziewczynę Jamesa Bonda z „Quantum of Solace”. 

Niestety, pani Olga nie popisała się zbytnio w omawianej produkcji, choć mnie nie 

podobała się chyba żadna jej dotychczasowa rola. Jednak jednego nie można jest 

odmówić – jest przepiękną kobietą i w „Źródle nadziei” momentami wygląda na-

prawdę zjawiskowo. Kurylenko gra tutaj Turczynkę i gdy oglądamy ją w orientalnych 

strojach, możemy się zakochać.

Kolejny akcent aktorski był dla mnie całkiem sporym zaskoczeniem. Kojarzycie na-

zwisko Jai Courtney? To aktor, który grał między innymi syna Bruce’a Willisa w „Szkla-

nej pułapce 5”, a w tym roku zobaczymy go w nowej odsłonie „Terminatora”. Nie 

jestem fanem tego aktora, w większości swoich ról wyjątkowo mnie drażnił i nie po-

kazywał niczego, co mogłoby mi się spodobać. Jednak tutaj było inaczej. Może nie 

stał się on nagle dla mnie gwiazdą i drugim Marlonem Brando, ale – jakby to kolo-

kwialnie ująć – odwalił swoją robotę. Nie była to również bardzo wymagająca rola, 

lecz podobał mi się sposób, w jaki ją zagrał. Ma u mnie plus i może teraz będę pa-

trzył na niego trochę mniej sceptycznie. Czas pokaże.

Świetną rolę miał jednak turecki aktor – Yilmaz Erdogan. Zagrał on tu majora turec-

kiej armii i jego rola, według mnie, była najlepszą w całym filmie. Możliwe, że nawet 

lepsza od samego Russella Crowe. Była autentyczna i szczera, a to sprawiło, że stała 

się dla mnie godna zapamiętania. Na pewno gdy będę wspominał w przyszłości ten 

film, to Erdogan będzie mi się z nim bardzo kojarzył. Zwróćcie na niego uwagę, jeśli 

zdecydujecie się na seans.

No i czas na Crowe. Nie ma sensu się chyba zbytnio o nim rozpisywać. Ten facet to 

wspaniały aktor i rzadko kiedy ma on słabe role. Dodatkowo, i wiem, jak dziwnie 

może to brzmieć, to w dalszym ciągu jest on kwintesencją testosteronu. No, niesa-

mowicie wygląda. Na dodatek nie ma w nim żadnej sztuczności. Nie wiem do koń-

ca, jak to opisać, ale kobiety, które zobaczą film, na pewno mnie zrozumieją. Russell 

Crowe udowodnił, że cały czas ma w sobie to „coś”, co piętnaście lat temu zapre-

zentował ludziom w „Gladiatorze”. Dzięki temu dalej będę go uwielbiał i zamierzam 

oglądać wszystkie filmy z jego udziałem.

Źródło nadziei
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„Źródło nadziei” to film, który nie wszystkim się spodoba. Wiem, że może on być dla 

wielu osób nudny, absurdalny i nieciekawy. Ja również się nim nie zachwycam. Da-

leki jestem od tego. Jednak ma coś w sobie. Jakąś taką magię, która sprawiła, że po-

mimo pewnych minusów i rzeczy, które mnie od filmu odpychały, byłem nim zauro-

czony. Myślę, że tak jak z większością filmów, można go kochać albo nienawidzić. Ja 

nie jestem może zakochany, ale czuję do niego mocne zauroczenie. Myślę, że z chę-

cią wrócę do niego za jakiś czas. Usiądę wygodnie na kanapie, naleję sobie kieliszek 

dobrego wina lub szklaneczkę whisky. Przeżyję na nowo, zobaczę, czy zauroczenie 

przerodzi się w coś nowego.

Na koniec dodam tylko, że szalenie podobało mi się udźwiękowienie tego filmu. 

Efekty były głośne, bas potrafił poruszać moje organy wewnętrzne, ale muzyka rów-

nież rozprzestrzeniała się we mnie, pochłaniała mnie. Nie jest to film, który zasługuje 

na miano arcydzieła, ale ma coś w sobie. I za to „coś” kochamy kino.

yasiek_

Źródło nadziei

http://www.twitter.com/yasiek_
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KOPCIUSZEK
JAN URBANOWICZ

„Kopciuszek” z 1950 roku to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych produkcji 

Walta Disneya. Cudowny, piękny, wręcz wspaniały film, który obejrzało miliony ludzi na ca-

łym świecie i niemal wszyscy go kochają. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to gorąco polecam, 

zwłaszcza że film jest w Polsce również dostępny na Blu-ray, do nabycia za nieduże pie-

niądze. Jednak Disney to nie tylko filmy animowane. Od wielu, wielu lat tworzy najwięk-

sze przeboje kina familijnego i rozrywkowego i niemal każda kolejna produkcja jest filmem 

To, że jestem wielkim fanem animacji Disneya, podkreślałem już niejednokrotnie. Może 

jestem dużym dzieckiem, ale do tej pory cieszy mnie praktycznie każdy film, który 

wyszedł z tej wspaniałej wytwórni. Jednym z największych klasyków jest „Kopciuszek”, 

który właśnie doczekał się swojej nowej, aktorskiej wersji.

     

https://youtu.be/7hLMkokyLp0
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przynajmniej dobrym, a często nawet znakomitym. Dlatego kiedy dowiedzia-

łem się, że Disney planuje również zrealizować aktorskie wersje kilku swoich naj-

popularniejszych animacji, byłem dość spokojny o rezultat. Na pierwszy ogień 

poszedł „Kopciuszek”.

Zawsze jednak pojawiają się pewne obawy, np. 

po zeszłorocznym filmie „Czarownica” z Angeli-

ną Jolie, który to był nowym spojrzeniem na opo-

wieść o Śpiącej Królewnie. Nie wyszło to tak, jak-

bym chciał, choć realizatorsko było naprawdę 

znakomicie.

„Kopciuszka” wyreżyserował Kenneth Branagh 

– brytyjski aktor filmowy i teatralny oraz reżyser. 

I pomimo tego, że zaliczył on kilka reżyserskich 

wpadek, wiedziałem, że za tym nazwiskiem idzie swego rodzaju jakość. Nie po-

myliłem się. Realizatorsko to film rewelacyjny; piękny pod względem zdjęć, 

barw, muzyki i klimatu. W niebywały sposób animacja została przeniesiona 

w aktorski świat i, oglądając film, byłem zachwycony rezultatem. Bardzo przypa-

dło mi do gustu to, że twórcy praktycznie nie dodali nic od siebie. Nie napisali 

tej historii na nowo. Zwyczajnie zrobili aktorską wersję pięknej animacji. I coś ta-

kiego mi się podoba!

Oczywiście sama oprawa to nie wszystko, bo siłą filmu zawsze powinni być ak-

torzy. W tym wypadku film wychodzi naprawdę obronną ręką. W rolę tytułową 

wciela się tutaj Lily James, której to nie miałem okazji widzieć wcześniej w żad-

nej innej produkcji, ale muszę przyznać, że idealnie 

pasuje do tej roli i sprawdziła się w niej wspaniale. 

Jest piękna, ma w sobie olbrzymie pokłady uroku 

i na czas seansu jest Kopciuszkiem. Będę wypatry-

wał tej aktorki na horyzoncie przyszłych produkcji, 

bo przykuła moją uwagę.

W rolę księcia wciela się Richard Madden, które-

go większość osób może znać z roli Roba Star-

ka w „Grze o tron”. Nie jestem jego wielkim fanem 

Kopciuszek

Dodam jeszcze, że o wiele 
lepszym księciem (choć 
tam była ta postać nieco 
inaczej napisana) był Chris 
Pine w „Into the Woods”.

Mistrzowsko zrealizowane 
widowisko, znakomicie 
zagrane, pozwalające 
choć na chwilę uciec do 
magicznego świata bajek.
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(w serialu bardzo mnie zawsze irytował) i po tym filmie nim nie zostanę, choć 

swoją rolę odegrał tak, jak miało to być zrobione. Dodam jeszcze, że o wiele lep-

szym księciem (choć tam była ta postać nieco inaczej napisana) był Chris Pine 

w „Into the Woods”.

Dodatkowo w filmie występują Stellan Skarsgård, Derek Jacobi, Ben Chaplin 

oraz Nonso Anozie. To męska część obsady. Damska bardziej przykuwa uwa-

gę, choć to tylko dwa nazwiska. Matkę chrzestną Kopciuszka gra Helena Bon-

ham Carter i pomimo tego, iż pojawia się ona tylko na kilka minut, to naprawdę 

fenomenalnie się w tej roli sprawdza. Wprowadziła ona do filmu sporo humoru 

i dla samego jej występu obejrzałbym ten film jeszcze raz. Drugą fenomenalną 

aktorką jest Cate Blanchett w roli macochy. Rany, ależ ona jest wspaniała! Blan-

chett to klasa sama w sobie i po każdej jej roli wiem, że nikt inny by tego lepiej 

nie zagrał. W tym wypadku jest podobnie. Jeśli ktoś nie jest jeszcze fanem Cate 

Blanchett (o ile tacy ludzie istnieją), to po tej roli może nim zostać. Warto!

Kopciuszek
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Sam film nie wprowadza w nasze życie właściwie nic nowego. Ale w zasadzie to 

chyba nie musi. Ja oczekiwałem po nim dobrego przeniesienia animacji na film 

aktorski i dokładnie to dostałem. Nie było zmian historii, wszystko było zgod-

ne z oryginałem. Za to muszę Disneyowi podziękować. Mam nadzieję, że przy-

szłe projekty również będą się na tym opierać. „Kopciuszek” jest filmem ide-

alnym zarówno dla młodszych, jak i starszych widzów, którzy to jednak wciąż 

mają w sobie coś z dziecka i lubią takie historie. Ja bawiłem się na nim znakomi-

cie i cieszę się, że wybrałem się do kina. Mistrzowsko zrealizowane widowisko, 

znakomicie zagrane, pozwalające choć na chwilę uciec do magicznego świata 

bajek. Polecam bardzo gorąco.

yasiek_

Kopciuszek

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
KWIECIEŃ 2015

JAN URBANOWICZ

Keanu Reeves jako mściciel, który potrafi zrobić po-

rządek z każdym i to na różne sposoby. Rewela-

cyjne kino zemsty, które nie udaje niczego innego 

i daje nam rozrywkę w czystej postaci. W kinie ba-

wiłem się znakomicie i na pewno zakupię płytę, by 

przeżyć to jeszcze raz. Jeśli ktoś nie widział, musi ko-

niecznie nadrobić.

Jedna z najpopularniejszych serii młodzieżowych 

ostatniej dekady, z piękną Jennifer Lawrence w roli 

głównej. O ile dwie pierwsze części względnie mi 

się podobały (druga jednak zdecydowanie mniej), 

o tyle trzecia jest dla mnie nieporozumieniem. My-

ślałem, że gorzej nie będzie, a jednak się udało. Cóż, 

pozostaje mi liczyć na to, że ostatnia część, któ-

rej premiera w tym roku, będzie dobrym zakończe-

niem całej serii.

JOHN WICK

IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS CZ. 1
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Odświeżona wersja jednego z najznakomitszych 

filmów polskiej kinematografii, w reżyserii Jerze-

go Hoffmana. „Potop” został cyfrowo zrekonstru-

owany i… niestety skrócony o ponad 2 godziny. 

Ma to na celu przybliżenie tego filmu młodszym 

widzom – podany w ładniejszej i bardziej przy-

stępnej formie. Ja do końca tego nie popieram, 

ale nie mnie oceniać. Polecam kupić oryginalną 

wersję, choć może ktoś się skusi i na tę.

POTOP REDIVIVUS

Filmu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Pe-

ter Jackson, który dał światu trylogię „Władcy pier-

ścieni”, tym razem postanowił stworzyć trylogię 

na podstawie „Hobbita”. Nie wszyscy są jej fanami, 

choć ja się do nich zaliczam. Z chęcią zrobię sobie 

maraton wszystkich części, lecz raczej wstrzymam 

się do drugiej połowy roku, kiedy to wyjdzie wer-

sja reżyserska ostatniej części i wtedy zakupię so-

bie cały rozszerzony box trylogii.

HOBBIT – TRYLOGIA

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Bardzo czekałem na tę płytę, bo byłem przekonany, że to bę-

dzie dobry album. Skąd ta pewność? Ponieważ z twórczo-

ścią Ostrego mam tak, że lubię jego co drugie dzieło, a że 

poprzednia płyta nie do końca mi podeszła, to oczekiwania 

związane z kolejnym albumem były większe.

Mój szacunek do Ostrego jest olbrzymi. Mniej więcej jak od-

ległość między Warszawą a Nowym Jorkiem. Jest jednym 

z niewielu raperów w Polsce, których bez problemu możemy 

nazywać prawdziwymi artystami. Przemawia za nim wszyst-

ko: teksty, flow, doskonałe ucho, muzyczne wykształcenie i pracowitość. Jeśli dodamy do 

tego fakt, że sam siebie produkuje, a poziom tych produkcji to wierzchołek góry, niczym 

w grze komputerowej powstaje gracz z maksymalnymi umiejętnościami. Taki właśnie jest 

Adam Ostrowski, czyli O.S.T.R.

Najlepsze jest to, że wszystko, co napisałem, jest dokładnym odzwierciedleniem „Podróży 

zwanej życiem”. Sam Ostry nie ukrywa, że to dzieło życia i chyba trzeba się pod tym pod-

pisać. Najbardziej osobiste zapiski przelane w jedne z najlepszych bitów od wielu lat. No-

woczesność, świeżość, trochę jakby odrodzenie. Jakby zamknął jakiś etap życia i gracz 

przeszedł dalej, na kolejny poziom. Tak jak pisałem na początku, spodziewałem się, że to 

będzie dobry album, ale nawet w największych snach nie pomyślałbym, że będzie tak re-

welacyjny. Pokazał nowym kotom, że na razie to on siedzi przy najlepszym stoliku w knaj-

pie, podczas gdy młodzi gracze muszą jeszcze poczekać w kolejce na wejście do środka. 

Sama oprawa graficzna zasługuje na dużą uwagę, za co wielki hołd należy się Forinowi 

– grafikowi, którego prace od lat zdobią polski hip-hop, a ta wykonana dla albumu „Podróż 

zwana życiem” może okazać się dziełem życia, więc na naszych oczach tworzy się historia.

Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to O.S.T.R z holenderskim kolektywem Killing Skills zro-

bił coś, czego się po nim nie spodziewałem. Jeszcze bardziej zaskoczył mnie sam rezultat 

tej współpracy. Mistrz sampli dosyć mocno z nich zrezygnował na rzecz elektronicznych 

instrumentów i żywego grania. Wyszło na dobre i chyba głównie stąd to wrażenie świe-

żości i odrodzenia. Czekamy na więcej!

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA, RADOSŁAW MISZCZUK

O.S.T.R.
PODRÓŻ ZWANA ŻYCIEM

http://listen.tidalhifi.com/album/43255604
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Prace nad nowym wydaniem Kendricka trwały grubo ponad 

dwa lata. Biorąc pod uwagę oczekiwania po dwóch poprzed-

nich albumach „Section 80” i „Good Kid, m.A.A.d City”, trud-

no się temu dziwić. Pierwszy pomógł mu wbić się w samo 

centrum hip-hopowego światka i sporo namieszać, a drugi 

potwierdził tylko, że talent niepozornie wyglądającego chło-

paka z Compton to nie kwestia przypadku. Atmosfera przed 

wydaniem nowej płyty podgrzewana była kolejno wydawa-

nymi singlami, dwiema nagrodami Grammy i kontrowersyj-

ną okładką, która − nie wiedzieć czemu − tydzień przed zapowiadaną datą albumu nagle 

pojawiła się, wprowadzając wszystkich fanów w stan „WTF?”. Cóż, po pierwszym singlu „I” 

spodziewać się można było bardziej przebojowej płyty. Drugi – „The Blacker The Berry” to 

był dysonans. Lista producentów nie pozwalała jednoznacznie stwierdzić, że nie będzie to 

album określony wokół jednego brzmienia. I właśnie dokładnie tak jest. Flying Lotus tuż 

przed wydaniem albumu zapowiadał, że będzie to petarda, która wyniesie Lamara na inną 

planetę hip-hopu. Trudno się z tym nie zgodzić, kiedy na jednym krążku mamy taki sztab: 

George Clinton, Thundercat i Flying Lotus. Takim sposobem na „To Pimp a Butterfly” moc-

no wpływa funk, thrash metal, elektronika i rzecz jasna hip-hop. Sądzę, że Kendrick mógł-

by podarować sobie wszelkie interludy i wpakować tam dodatkowe kawałki, ale przecież 

to jego dzieło. Pierwszy singiel „I”, w którym Kendrick śpiewa, w założeniu miał się opie-

rać o sample z „That Lady” zespołu Isley Brothers, ale skończyło się na osobistym błogosła-

wieństwie Ronalda Isleya i gościnnym występie w innym numerze. Finalnie dostajemy naj-

lepszy numer wydany w 2014 roku, który może rządzić jeszcze w 2015.

Drugim kawałkiem, który powoduje zakwasy szyi, jest „King Kunta”. Reagowy bas wpro-

wadza piękny klimat, który wydawać by się mogło mówi: „Ta piosenka jest do bujania 

się”. Ale, w przeciwieństwie do 99% mainstreamowych raperów, dotyka dosyć istotnych 

kwestii. I w tym miejscu muszę przejść do „The Blacker The Berry”. Obydwa wspomnia-

ne utwory dotyczą ważnych społecznych tematów w USA, szczególnie gorących po roku 

2014. Po wydarzeniach w Ferguson i innych stanach jako jeden z nielicznych poruszył nie-

jednowymiarowo kwestie tożsamości Afroamerykanów. Stosując przewrotność, czy to 

w kwestii muzycznej, czy tekstowej, zmusza do refleksji, która nie prowadzi do prostych 

i jednoznacznych wniosków. Tak jak zresztą okładka z rewelacyjnym przesłaniem, które 

przypomina skąd jest hip-hop, na czyym wyrósł i gdzie jest teraz.

KENDRICK LAMAR
TO PIMP A BUTTERFLY

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://listen.tidalhifi.com/album/43732748
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MAŁGORZATA ŁADA

Zaczyn drożdżowy:
• 15 dag drożdży

• 3 łyżki cukru

• szklanka letniej przegotowa-

nej wody

• mąka pszenna

Pozostałe składniki:
• 1/2 kg mąki żytniej (może być 

razowa)

• 1 litr maślanki naturalnej

• 1 kg mąki pszennej (zwykłej 

lub razowej)

• 2 łyżki soli

• 1 duże kwaśne jabłko

Smalec do chleba
• 0,5 kg słoniny

• 1 średnia cebula

• 2 ząbki czosnku

• 1 kwaśne jabłko

W dużej misce ucieramy drożdże z cukrem, wlewamy wodę i dodaje-

my tyle mąki, żeby zaczyn miał gęstość śmietany. Odstawiamy pod 

przykryciem w ciepłe miejsce na 2-3 dni. Na początku trzeba często 

mieszać, żeby zaczyn nie wykipiał.

Żytnią mąkę zalać maślanką, dokładnie wymieszać, przykryć i zosta-

wić na ok. 8-9 godzin, może być dłużej, ale nie należy przekraczać 20 

godzin, bo ciasto będzie za kwaśne.

Jabłko obrać, zetrzeć na tarce o grubych oczkach, dodać do mąki 

z maślanką i wymieszać. Zostawić na 10-15 min, a następnie dodać 

do tego 1 kg mąki pszennej, zaczyn i sól. Wyrabiać ok. 30 min ręcznie 

lub drewnianą łyżką, starając się, aby ciasto nabrało jak najwięcej po-

wietrza. Wyrobione ciasto przełożyć do trzech wysmarowanych ole-

jem lub masłem i wysypanych mąką lub otrębami podłużnych fore-

mek. Odstawić na 1,5 do 2 godzin w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 

Piekarnik nagrzać do temperatury 190 stopni i piec w opcji góra-dół 

1 godzinę i 15-20 min. W piekarniku z termo-obiegiem temperatu-

ra 180 stopni i czas mniej więcej ten sam. Najlepiej sprawdzić patycz-

kiem, czy jest suchy. Najlepiej smakuje z domowym smalczykiem, 

oczywiście z jabłkiem.

Słoninę kroimy w dość drobną kostkę, wrzucamy do rondelka i topi-

my. Cebulę obieramy i kroimy w bardzo drobną kosteczkę. Czosnek 

obieramy i przeciskamy przez praskę lub bardzo drobno siekamy. 

Jabłko obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach.

Gdy słonina się stopi, a skwarki zaczną nabierać złotawego koloru, 

dodać cebulę i smażyć na małym ogniu, aż się zeszkli. Następnie do-

dać czosnek i smażyć dosłownie 2-3 min. Dodać starte jabłko i zwięk-

szyć na moment płomień, całość zagotować, uważając, aby nie wy-

kipiało. Odstawić do wystygnięcia, dość często mieszając, żeby 

skwarki nie opadły na dno.

Smacznego!
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