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Hi-Fi na wynos.
Bezprzewodowy głośnik Bluetooth

Głośnik T7 łączy w sobie zaawansowane technologie głośnikowe Bowers & Wilkins 
z  bezprzewodowym strumieniowaniem Bluetooth aptX, kompaktowym rozmiarem 
i pojemną baterią, by zapewniać fantastyczne wrażenia dźwiękowe gdziekolwiek jesteś.

Posłuchaj, a zrozumiesz.

http://www.tophifi.pl/bowers-wilkins-t7.html
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https://www.youtube.com/watch?v=q4_XVz5glRE
https://www.youtube.com/watch?v=Xe-o5IHtEkw
https://www.youtube.com/watch?v=kt28rZaqB8Q
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Wsparcie Apple Music na Sonos to ważny 

krok, który z pewnością na dobre wyjdzie 

obu firmom. Do tej pory posiadacze Sonosa 

wybierali inne serwisy, dla których mieli 

wsparcie, na przykład Spotify, teraz mogą 

wybrać Apple Music.

Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, 

że młodzi ludzie nie funkcjonują bez inter-

netu. Może się wam wydawać, że sprawdzają 

tam sobie plan lekcji albo odrabiają prace 

domowe, ale zapewniam Was, że to sytuacja 

analogiczna do tej z memów na Facebooku.

Nie zdradzę tu nic z fabuły. Nie chcę nikomu 

popsuć seansu, bo dzieją się tu rzeczy, które 

trzeba koniecznie odkryć samemu.

Surface Pro 4 to laptop, który próbuje 

udawać tablet, a iPad Pro to tablet, który 

próbuje udawać laptop – proszę o nieodbie-

ranie żadnego z tych twierdzeń pejoratyw-

nie, nie mam nic negatywnego na myśli.

Przeżyliście święta? Wskoczyło wam kilka zbędnych 

kilogramów? Myślę, że to normalne, nie ma się czego 

wstydzić. W końcu od tego są święta. Teraz jest idealny 

moment do podjęcia noworocznych postanowień. Ja 

idę za ciosem i kontynuuję #fitbitchallenge. Wprawdzie 

przegrałem z Norbertem, ale wygrałem ze swoją wagą 

i chcę kontynuować walkę. Warto się ruszać i być aktyw-

nym, tym bardziej że zbliżają się wyjazdy narciarskie (jeśli 

pogoda na to pozwoli) i trzeba być przygotowanym.

Nowy rok sprzyja też innym zmianom. My też planujemy 

ich kilka. Na pierwszy ogień idzie lekka zmiana organi-

zacyjna w układzie magazynu – wszystko po to, aby się 

wam lepiej czytało. Obserwujcie nas, to będziecie wie-

dzieli o wszystkich naszych planach na bieżąco.

Zapraszam do czytania nowego, pierwszego w 2016 roku 

iMagazine. Znajdziecie w nim iPada Pro, Microsoft Surface 

Pro 4, świetne głośniki i słuchawki, przydatne akcesoria 

i oczywiście największe popkulturalne wydarzenie końca 

roku – Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy.

Zdrowia i spokoju na Nowy Rok!
Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA JAN URBANOWICZ

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

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


BlasterX.com

CLEARER LOUDER 
HARDER BETTER

 

 

HIGH-PERFORMANCE IN-EAR GAMING HEADSET

Sound BlasterX P5

• Profesjonalnie dostrojone przetworniki FullSpectrum o średnicy 7 mm

• Wielokierunkowy mikrofon

• Przetworniki pokryte tytanem 

• Dźwięk o niesamowicie wysokiej czułości 114 dB i doskonałej czystości

• Spiralne wkładki douszne dla zaawansowanej izolacji szumów

• 4-biegunowy wtyk 3,5 mm

 

 

“Even with an open mind,  
I would never have bet that 
the Sound BlasterX P5 could 
deliver even close to the 
performance and comfort 
level that I experienced 
during my review. No corners 
have been cut, and the P5 is 
pleasantly poised even when 
marathon gaming. This is the 
full package, and amazingly,  
I’m in the position to 
recommend an in-ear  
headset for serious  
console and PC gaming.”

            - Brian Hoss, High Def Digest

HIGHLY 
RECOMMENDED

Przez długi czas byliśmy liderem w świecie dźwięku.

Ale teraz z serią Sound BlasterX skupiliśmy naszą 

uwagę nie tylko na niesamowitym dźwięku dla 

graczy, ale także na tym by nasze produkty 

wytrzymywały Twoje tempo.

http://www.morele.net/sluchawki-creative-sound-blasterx-p5-czarne-70gh035000000-817703/
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High fidelity, noise isolating 
in-ear headphone with 
remote and microphone

The stainless steel T10i features a 

handmade dynamic driver (model 

770.1) engineered to reproduce all 

genres of music with high levels of 

accuracy and detail. A unique tuning 

filter system allows for frequency 

response customisation and patent 

pending mouldable over-ear hooks 

ensure a comfortable, noise isolating fit.

Handmade 770.1 
driver for detailed 
and precise audio

Injection moulded 
stainless steel 
construction

3-button remote 
and microphone

Noise isolating 
design

Premium carry  
case and stainless 
steel tip holder

Interchangeable 
tuning filters  
with holder
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 T10i: Izolujące od hałasu, wysokiej klasy słuchawki do-
kanałowe z mikrofonem i pilotem 

Wykonane ze stali nierdzewnej słuchawki dokanałowe 
T10i wykorzystują ręcznie składane przetworniki
dynamiczne RHA 770.1, zaprojektowane do odtwarzania 
każdego rodzaju muzyki z wysoką wiernością.
Dla osób które chciałyby dostroić brzmienie do swoich 
indywidualnych preferencji przygotowaliśmy możliwość 
zmiany dwóch zakresów częstotliwości.
Usztywniony pałąk o opatentowanej konstrukcji
umożliwia łatwe ułożenie kabla od słuchawek wokół 
ucha, zapewniając wygodę noszenia oraz doskonałą
izolację od szumów. 

Ręcznie budowane 
przetworniki 770.1 
dla precyzyjnyjnego 
oraz zbalansowanego 
dźwięku.

Wygodny 3-przyciskowy 
pilot oraz mikrofon w pełni
kompatybilny z urządze-
niami przenośnymi Apple.

Niezwykle wytrzymałe 
słuchawki budowane z 
formowanej ciśnieniowo 
stali nierdzewnej.

Izolujący od hałasu 
kształt oraz ułożenie
w uchu.

Wysokiej klasy etui
oraz stalowa karta
z szerokim wyborem 
wkładek i gąbek.

System filtrów 
dostrajających 
brzmienie.
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OKŁADKA IMAGAZINE DLA 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY! 
Tak wyglądała zeszłoroczna okładka iMagazine w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Już wkrótce na naszym profilu na Facebooku i na naszej 
stronie pojawią się informacje dotyczące tegorocznej edycji. 

Wylicytuj okładkę iMagazine! Wspomóż WOŚP!

https://www.facebook.com/iMagazinePL?fref=ts
https://www.facebook.com/iMagazinePL?fref=ts
http://imagazine.pl
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JCPAL 3D GLASS SCREEN 
PROTECTOR
Niewątpliwie najważniejszym elementem 

smartfona jest ekran. Jednocześnie jest to jego 

najdelikatniejsza część, której jakiekolwiek 

choćby najmniejsze uszkodzenie bądź zaryso-

wanie wpływa w znaczny sposób na obniżenie 

komfortu użytkowania.

Czytaj dalej...

LIVE PHOTOS 
Z NOWYCH IPHONE’ÓW 
NA FACEBOOKU
Aplikacja Facebooka dla iOS doczekała się 

wsparcia dla Live Photo z iPhone’ów 6S 

i 6S Plus. Zdjęcia można wyświetlić na każ-

dym iPhonie.

Czytaj dalej...

SUGESTIE MIEJSC 
W POBLIŻU W IOS 9 
DOSTĘPNE W POLSCE 
O poranku 18 grudnia uruchamiając swojego iPhone’a, 

mogliście być miło zaskoczeni, a przynajmniej ja byłem. 

Funkcja w pobliżu dostępna na ekranie proactive poja-

wiła się w Polsce. To dobra wiadomość, dająca nadzieję 

na pojawienie się kolejnych funkcji w naszym kraju.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/12/21/jcpal-3d-glass-screen-protector/
http://imagazine.pl/2015/12/21/live-photos-z-nowych-iphoneow-na-facebooku/
http://imagazine.pl/2015/12/18/sugestie-miejsc-w-poblizu-w-ios-9-dostepne-w-polsce/


APPLE ZWIĘKSZA LIMIT 
WGRYWANEJ MUZYKI
Jeśli korzystacie z iTunes Match lub macie subskrypcję 

Apple Music, a do tego posiadacie gigabajty własnej 

muzyki, to mamy dla was dobre wieści.

Zapewne po uruchomieniu wspomnianych usług część 

z was było rozczarowanych, gdy okazało się, że limit 

wgrywanych własnych (w sensie posiadanych przez 

nas) utworów wynosi 25 000.

Czytaj dalej...

SWIFT OD TERAZ 
OPEN SOURCE
Apple podjęło decyzję o „uwolnie-

niu” Swifta. Teraz ten język progra-

mowania będzie funkcjonował na 

zasadach Open Source. To szansa na 

jego dalszą popularyzację i rozwój.

Czytaj dalej...

PIERWSZY PORT KODI (XBMC) JUŻ DOSTĘPNY NA 
NOWYM APPLE TV
W ciągu ostatnich tygodni w App Store na nowym Apple TV zaczęły pojawiać się kolejne odtwarza-

cze multimediów. Najpierw pojawił się Plex, dokładnie tydzień temu informowaliśmy was o Infuse. 

Teraz przyszedł czas na port bardzo popularnego opensource’owego Kodi (dawniej XBMC).

Czytaj dalej...

14   /   AKTUALNOŚCI   /   14

http://imagazine.pl/2015/12/07/apple-zwieksza-limit-wgrywanej-muzyki/
http://imagazine.pl/2015/12/03/swift-od-teraz-open-source/
http://imagazine.pl/2015/12/10/pierwszy-port-kodi-xbmc-juz-dostepny-nanowym-apple-tv/
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Model TL-PB5200 został wyposażony w akumulator o pojemności 5200 mAh, co pozwala na 

średnio dwa pełne naładowania smartfona (w zależności od pojemności baterii zasilanego 

urządzenia). Technologia inteligentnego ładowania identyfikuje urządzenie i dzięki moc-

nemu złączu USB, które odpowiednio dostosowuje natężenie prądu, bank energii ładuje je 

w najkrótszym możliwym czasie. TL-PB5200 nie tylko szybko zasili Twój smartfon, ale też sam 

sprawnie się ładuje. Aby jego akumulator był pełny w 90%, wystarczy ładować go niecałe 

W rok po debiucie modelu TL-PB10400 TP-LINK uzupełnia serię banków energii 

o dwa kolejne urządzenia – mniejsze, lżejsze i bardziej poręczne. Niewielkie 

rozmiary i biało-niebieska stylistyka sprawiają, że prezentują się elegancko 

i oryginalnie. Przykuwają jednak uwagę nie tylko swoim wyglądem, ale przede 

wszystkim mocną specyfikacją. Pojemne ogniwa zapewniają dostęp do energii 

zawsze, gdy jej potrzebujesz.

NOWE BANKI ENERGII TP-LINK – TWOJE ŹRÓDŁO 
ENERGII W DRODZE
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2 godziny przy użyciu zasilacza 5V/2,4A. Na 

urządzeniu znajdują się także 4 diody wska-

zujące poziom naładowania.  

TL-PB2600 to najmniejszy bank energii 

z serii – rozmiarami i kształtem przypomina 

szminkę do ust. Został wyposażony w aku-

mulator o pojemności 2600 mAh, co pozwala 

mniej więcej na jedno naładowanie smart-

fona. Model ten jest idealnym awaryjnym 

źródłem energii, które zmieści się w kieszeni 

marynarki czy niewielkiej damskiej torebce. 

Dyskretna dioda pozwala sprawdzić stan 

baterii urządzenia.

W przypadku obu modeli TP-LINK zadbał 

o wysoki poziom bezpieczeństwa, za który 

odpowiada 6 układów, chroniących urządze-

nia przed spięciami, przepięciami, przetę-

żeniami, przeładowaniami, wyładowaniami 

i przegrzewaniem. Dodatkowo wysokiej 

klasy podzespoły gwarantują minimalne 

straty energii podczas ładowania. 

Nowe banki energii TP-LINK współpracują 

z większością urządzeń mobilnych, takich jak 

tablety, smartfony i inne urządzenia łado-

wane napięciem 5V przez port USB.

Banki energii TL-PB5200 oraz TL-PB2600 są 

już dostępne w sprzedaży. Produkty objęte 

są 12-miesięczną gwarancją.

Aby zapoznać się z rodziną banków energii 

TP-LINK, zapraszamy na stronę internetową 

http://www.jedynybank.pl/
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FILM Z TRASY 
KONCERTOWEJ 
TAYLOR SWIFT 
ZADEBIUTOWAŁ 
NA WYŁĄCZNOŚĆ 
W APPLE MUSIC 20 
GRUDNIA
Taylor Swift, młoda piosenkarka pop-

-country, głośno krytykowała Apple 

Music przed jego debiutem. Jednak to 

użytkownicy tej usługi 20 grudnia otrzy-

mali ekskluzywny dostęp do filmu The 

1989 World Tour Live.

Czytaj dalej...

KOLEJNE REKLAMY 
IPHONE’A Z UDZIAŁEM 
GWIAZD
Apple intensyfikuje swoje działania mar-

ketingowe. Tuż po świątecznej rekla-

mie ze Stevie Wonderem pojawiają się 

dwa nowe spoty. Tym razem występuje 

w nich Penelope Cruz i Jon Favreau.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/12/15/film-z-trasy-koncertowej-taylor-swift-zadebiutuje-na-wylacznosc-w-apple-music-20-grudni/
http://imagazine.pl/2015/12/02/kolejne-reklamy-iphonea-z-udzialem-gwiazd/
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JUŻ PONAD 100 APLIKACJI 
APPLE I IBM DLA FIRM
IBM w partnerstwie z Apple, wydał już 100 aplikacje dla 

biznesu w ramach projektu MobileFirst. W przyszłości 

kolejne programy mają lepiej wykorzystywać iPada Pro 

i Apple Pencil.

Czytaj dalej...

IPAD AIR 3 
PRAWDOPODOBNIE 
NA WIOSNĘ 2016 BEZ 
3D TOUCH
Pojawiły się pierwsze plotki związane 

z iPadem Air 3. Nowy tablet Apple’a miałby 

zadebiutować na wiosnę przyszłego roku. 

Jeśli informacje się potwierdzą, nie dosta-

nie on technologii 3D Touch.

Czytaj dalej...

APPLE MUSIC JUŻ DZIAŁA NA SONOS 
Może się to wam wydawać błahym tematem, ale wsparcie dla Apple Music na sprzętach Sonos 

to bardzo duża sprawa. W USA i po części w Europie Zachodniej firma Sonos ma tak duży 

udział w rynku muzycznych sprzętów multiroom, że praktycznie stała się synonimem tego 

typu urządzeń.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/12/16/ipad-air-3-prawdopodobnie-na-wiosne-2016-bez-3d-touch/
http://imagazine.pl/2015/12/16/apple-music-juz-dziala-na-sonos/
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Firma JBL wykorzystała swoją szeroką wiedzę techniczną do utworzenia trwałej konstrukcji 

słuchawek, które nigdy nie wypadają z ucha i przetrwają każdy upadek czy zderzenie. Dzięki 

współpracy z profesjonalnymi lekkoatletami opracowane zostały takie słuchawki, których 

zalety pozwolą użytkownikom wynieść swoje sportowe pasje na nowy poziom. 

Sport i muzyka przekraczają kolejne granice możliwości. W czasie treningów, szczególnie 

tych lekkoatletycznych, upadek jest nieunikniony. Jednak ulubiona muzyka mobilizuje do 

dalszych ćwiczeń i podnoszenia się. Słuchawki serii JBL Grip dotrzymują użytkownikowi 

kroku w każdej sytuacji i pozwalają wynieść swoje sportowe pasje na nowy poziom.

JBL Grip to nowa linia słuchawek sportowych do intensywnych ćwiczeń. Obejmuje 

dwa wyjątkowe modele: JBL Grip 100 i JBL Grip 200. Teraz każdy sportowiec może 

wskoczyć na wyższy poziom w rytmie ulubionej muzyki. 

JBL GRIP
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Dzięki współpracy z zawodowymi sportowcami oraz sze-

rokim testom użytkowym firma JBL stworzyła wyjątkowa 

linię słuchawek Grip, inspirujących do działania i pokony-

wania swoich ograniczeń. Ergonomiczna konstrukcja słu-

chawek sprawia, że nigdy nie wypadną z uszu ani nie będą 

uwierać. Są wykonane z trwałych i elastycznych materia-

łów, które pozwolą cieszyć się sportem tak w parku, jak 

i poza miastem.

Unikalna konstrukcja Twistlock™ gwarantuje niewypadanie, 

a wkładki charakteryzuje wysoka ergonomia. Dzięki temu 

ich użytkowanie jest komfortowe i – jak potwierdzają liczne 

testy i zawodowcy, którzy je sprawdzali – słuchawki nie 

wypadają z ucha! Wysoki poziom dopasowania osiągnięto 

dzięki wykonaniu wkładek z ultramiękkiego materiału 

Flexsoft™, który nigdy nie uwiera ucha, nawet w trakcie dłu-

gich treningów. Ponadto konstrukcja JBL Grip jest trwała 

– są odporne na pot i wykonane z wytrzymałych, elastycz-

nych materiałów. Doceni je każdy miłośnik 

sportowego trybu życia. 

Słuchawki można też w prosty sposób 

transportować lub słuchać muzyki tylko 

z jednego przetwornika. Wyposażono je 

w specjalny zaczep, dzięki któremu jedną 

wkładkę można przyczepić do drugiej. 

Model JBL Grip 200 posiada wbudowany 

pilot zdalnego sterowania z 1 przyciskiem, 

który pozwala sterować odtwarzaniem 

muzyki, przełączać utwory i używać 

mikrofonu do połączeń telefonicznych. 

Specjalna konstrukcja umożliwia również 

kontrolę dźwięków z otoczenia, dzięki 

czemu słuchawki są bezpieczne. 
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TAJEMNICZE 
LABORATORIUM 
APPLE NA TAJWANIE
Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Apple 

pracuje nad własnym układem graficznym. 

Teraz doszły nas wieści, że na Tajwanie znaj-

duje się tajemnicze laboratorium tej firmy.

Czytaj dalej...

NOWE SMARTFONY 
SAMSUNG GALAXY S7, S7 
PLUS, S7 EDGE, S7 EDGE 
PLUS PRAWDOPODOBNIE 
Z 3D TOUCH 
Samsung Galaxy S7 ma być dostępny w czterech 

wersjach, ma mieć też ekran czuły na siłę nacisku. 

Koreańczycy wciąż jednak nie mogą w pełni rywa-

lizować z Apple przez system Google’a.

Czytaj dalej...

APPLE RACZEJ NIE BĘDZIE 
MIAŁO SWOJEJ USŁUGI 
TELEWIZYJNEJ
Apple prawdopodobnie zarzuciło plany stworzenia 

własnej usługi telewizyjnej. Rozmowy z nadawcami 

się nie powiodły. Teraz firma ma skupić się na pro-

mowaniu aplikacji dostępnych dla Apple TV. To wciąż 

nie przekreśla telewizyjnej rewolucji Apple’a.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/12/15/tajemnicze-laboratorium-apple-na-tajwanie/ 
http://imagazine.pl/2015/12/15/now-smartfony-samsung-galaxy-s7-s7-plus-s7-edge-s7-edge-plus-prawdopodobnie-z-3d-touch/
http://imagazine.pl/2015/12/10/apple-raczej-nie-bedzie-mialo-swojej-uslugi-telewizyjnej/
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JUŻ 7% POLSKICH 
INTERNAUTÓW MA 
NOSIDŁA
Do tej pory nie było w Polsce żad-

nych ogólnodostępnych danych na 

temat rynku urządzeń noszonych. 

Okazuje się jednak, że już 7% inter-

nautów posiada swoje własne nosi-

dło. Zainteresowanie tym rynkiem 

nie jest duże. Boomu na „wearables” 

w najbliższej przyszłości nie będzie.

Czytaj dalej...

JEREMY CLARKSON REKLAMUJE AMAZON PRIME AIR 
– DOSTAWĘ DO DOMU ZA POMOCĄ DRONÓW 
Nie ukrywam, że brakuje mi Top 

Geara z Jeremym Clarksonem 

i ekipą. Pozostaje czekać na ich 

nowy program, który będzie 

nadawany na Amazon Prime, co 

z kolei oznacza, że prawdopo-

dobnie legalnie w Polsce go nie 

obejrzymy. A w międzyczasie…

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/12/09/juz-7-polskich-internautow-ma-nosidla/
http://imagazine.pl/2015/12/01/jeremy-clarkson-reklamy-amazon-prime-air-dostawe-do-domu-za-pomoca-dronow/
https://www.youtube.com/watch?v=MXo_d6tNWuY
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Audio-Technica wprowadza na polski rynek nowe modele słuchawek – wokółuszne otwarte ATH-

AVA400 oraz wokółuszne zamknięte ATH-AVC200 i ATH-AVC500. Każdy z nich zapewnia wysoki 

komfort użytkowania i czysty, naturalny dźwięk, a przy tym z łatwością może współpracować 

z domowym sprzętem stereo hi-fi i kinem domowym

TRZY NOWOŚCI FIRMY AUDIO-TECHNICA 
– SŁUCHAWKI ATH-AVA400, ATH-AVC200 I ATH-AVC500

Słuchawki Audio-Technica ATH-AVA400 to 

otwarta konstrukcja, w której pracują 40-mili-

metrowe przetworniki wykonane w technolo-

gii CCAW. Zapewniają one bogate, detaliczne 

brzmienie, pomagając oddać atmosferę nawet 

wymagających wydarzeń muzycznych. Głośniki 

wspomagane są przez perforowane obudowy 

z aluminium, wykorzystujące strukturę przy-

pominającą plaster miodu i gwarantującą czy-

stość dźwięku. Komfort użytkowania modelu 

ATH-AVA400 zwiększa samodopasowujący się 

pałąk nagłowny, który zapewnia wygodę nawet 

podczas wielogodzinnych sesji odsłuchowych. 

Ponadto miękkie, materiałowe pokrycie gąbek 

nausznych ogranicza nacisk słuchawek na głowę, 

jeszcze bardziej zwiększając przyjemność słucha-

nia muzyki. ATH-AVA400 wyposażone są w prze-

wód o długości 3 m, zakończony wtykiem stereo 

mini-jack 3,5 mm. Do zestawu dołączona jest 

także przejściówka 3,5 mm/6,3 mm. 

Dwie kolejne nowości, które właśnie zostają wpro-

wadzone w Polsce do sprzedaży, to zamknięte 
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słuchawki ATH-AVC200 i ATH-AVC500. Pierwszy z modeli 

to propozycja dla osób, które poszukują dobrego jako-

ściowo i brzmieniowo produktu, a nie chcą przy tym 

nadmiernie obciążyć swojego budżetu. Słuchawki wyko-

rzystują 40-milimetrowe przetworniki, które dbają o czy-

stość odtwarzanych dźwięków, a specjalnie opracowany 

kształt nauszników zapewnia komfort słuchania i pomaga 

odtworzyć najniższe częstotliwości. Wygodę użytkowania 

zapewnia szeroki pasek nagłowny, który stabilnie utrzy-

muje słuchawki na głowie.

Najbardziej zaawansowaną z trzech nowości jest model 

Audio-Technica ATH-AVC500. Te wysokiej klasy słuchawki 

są zamkniętą konstrukcją, wyposażoną w 53-milime-

trowe przetworniki wykonane w technologii CCAW. Duże 

głośniki wraz z aluminiowymi obudowami z systemem 

antywibracyjnym gwarantują zachwycające, naturalne 

brzmienie, dzięki czemu ATH-AVC500 doskonale spraw-

dzają się w przypadku domowych systemów stereo hi-fi 

i zestawów kina domowego. Atutem słuchawek jest 

także niezwykle szerokie pasmo przenoszenia, rozciąga-

jące się od 10 Hz do 25 kHz. W odtwarzaniu tak niskiego 

basu pomagają specjalne porty. Najnowsze słuchawki 

zapewniają również wysoki poziom detaliczności, co 

pozwala wniknąć w nawet najdrobniejsze muzyczne 

szczegóły. Słuchawki ATH-AVC500, podobnie jak dwie 

pozostałe nowości, wyposażone są w przewód o długości 

3 m, zakończony pozłacanym wtykiem stereo mini-jack 

3,5 mm, oraz przejściówkę 3,5 mm/6,3 mm. 

Słuchawki Audio-Technica ATH-AVA400, ATH-AVC200 

i ATH-AVC500 już są dostępne w sprzedaży. Poglądowa 

cena detalicznego najtańszego z modeli, ATH-AVC200, 

wynosi 169 zł, za słuchawki ATH-AVA400 trzeba zapłacić 

369 zł. Najdroższą konstrukcją są ATH-AVC500, kosztu-

jące 389 zł. 
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GWIEZDNE JAJO OD 
SAMSUNGA 
– PIERWSZE WRAŻENIA 
W świat głośników multiroom już w 2014 roku 

wkroczył Samsung, jednak to tegoroczny 

model WAM7500 360 robi olbrzymie wrażenie 

przede wszystkim swoim wyglądem. Nie zawo-

dzi on także pod kątem jakości dźwięku. Fani 

Apple’a mogą nie być jednak pocieszeni.

Czytaj dalej...

APPLE WATCH 2 I IPHONE 
6C RZEKOMO W MARCU 
2016
Mark Gurman opublikował 8 grudnia informa-

cję, że Apple planuje na wydarzeniu w marcu 

2016 roku zaprezentować nowego Apple 

Watcha 2 oraz iPhone’a 6c z 4'' ekranem.

Czytaj dalej...

PROGRAMOWANIE TO 
DZIŚ PODSTAWOWA 
UMIEJĘTNOŚĆ – TAK 
PROMUJE JĄ CRAIG 
FEDERIGHI Z APPLE
Craig Federighi odpowiedzialny za oprogramo-

wanie w Apple w wywiadzie dla BBC promował 

warsztaty z kodowania organizowane przez 

firmę dla dzieci w wieku 6 lat. Programowanie 

nazwał nową nauką elementarną.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/12/11/gwiezdne-jajo-od-samsunga-pierwsze-wrazenia/
http://imagazine.pl/2015/12/08/apple-watch-2-i-iphone-6c-rzekomo-w-marcu-2016/
http://imagazine.pl/2015/12/07/programowanie-to-dzis-podstawowa-umiejetnosc-tak-promuje-ja-craig-federighi-z-apple/
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ZEWNĘTRZNA 
BATERIA DLA 
IPHONE’A 6 I 6S OD 
APPLE
W sklepie Apple pojawił się zupełnie 

nowy produkt tej firmy – zewnętrzna 

bateria dla iPhone’ów 6 i 6S. Nowy pro-

dukt nosi nazwę Smart Battery Case 

i występuje w dwóch kolorach: grafito-

wym i białym.

Czytaj dalej...

NOWY CZYTNIK KART SD ZE ZŁĄCZEM 
LIGHTNING OSIĄGA PRĘDKOŚCI USB 3 
Apple do oferty wprowadziło nowy czytnik kart pamięci SD ze złączem 

Lightning. Oferuje on prędkości USB 3 podczas transferu danych w przy-

padku iPada Pro (USB 2 dla pozostałych modeli), a iOS 9 dodaje wsparcie dla 

iPhone’ów, dla obu starszego i nowszego adaptera, od modelu 5 w górę.

Czytaj dalej...

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT 
APPLE A9X Z IPADA PRO
Chipworks dostarczyło AnandTeknow ciekawych 

informacji na temat Apple A9X, który jest montowany 

w iPadzie Pro. Ten SoC jest o tyle wyjątkowy wśród kon-

strukcji Apple z ostatnich lat, ponieważ znalazł dom 

tylko w iPadzie Pro, który zapowiada się na produkt 

niszowy. To z kolei oznacza, że Apple nie musi go produ-

kować w tak ogromnych ilościach jak A9-tkę, która   

już trafiła do kilkudziesięciu milionów sprzedanych  

iPhone’ów 6S i 6S Plus.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/12/08/zewnetrzna-bateria-dla-iphonea-6-i-6s-od-apple/
http://imagazine.pl/2015/12/02/wiecej-informacji-na-temat-apple-a9x-z-ipada-pro/


Designed in USA

Najwyższej jakości kieszonkowe
Power Banki. Na każdą okazję!

Dostępne w sieci sklepów RTV EURO AGD, Komputronik, mediaexpert.

Make Life Simple™

 PowerPack LM3000 

Wbudowane kable ze złączami 
Micro-USB i Lightning pozwolą szybko 
naładaować urządzenia iOS i Android. 
Cztery diody sygnalizują poziom 
naładowania baterii. Pojemność 3000 mAh

PowerPack T2600 Multicolor

Power Bank nie musi być nudny. Różne 
wzory i kolory. Pojemność 2600 mAh.

PowerPack Digital

Stylowa aluminiowa obudowa ze 
szczotkowanym wykończeniem i 
wbudowanym cyfrowym 
wyświetlaczem naładowania. 
Pojemności od 2600 mAh do 10 000 mAh
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iPHONE BEZ BARIER 

iPhone bez barier 

Z Łukaszem Banaszakiem (@LukaszBanaszak6) i Grzegorzem Kozłowskim (@grzekoz) oraz Ellą 

Vine (@ElzbietaVine) rozmawia Kinga Ochendowska

Na początek przedstawcie się czytelnikom iMagazine

Grzegorz Kozłowski:
Jestem osobą głuchoniewidomą – widzę bar-

dzo niewiele – jednym okiem duże przedmioty 

i ludzkie sylwetki bezpośrednio przy mnie, 

budynki i pojazdy z odległości kilku metrów. 

Zwykły druk mogę przeczytać z trudem za 

pomocą silnie powiększającej lunetki mono-

kular, twarzy nie rozpoznaję, „głęboko” więc 

w oczy nie spojrzę. Jeśli chodzi o słuch, to bez 

aparatu słuchowego można się ze mną poro-

zumieć, przykładając wargi do mojej małżo-

winy usznej i krzycząc. Mocny aparat słuchowy 

pozwala mi słyszeć różne dźwięki w otoczeniu, 

ale mowę ludzką rozumiem tylko z maksimum 

pół metra. Na większy dystans mogę rozmawiać, 

tylko stosując tak zwany System FM – rozmówca mówi do mikrofonu przypiętego do 

nadajnika fal radiowych, a ja mam odbiorniki tych fal zamontowane w aparatach słucho-

wych. Wtedy mogę zrozumieć rozmówcę nawet z 20–30 metrów.

Z wykształcenia jestem informatykiem, jednak od ponad 25 lat działam i pracuję w organi-

zacjach pozarządowych zajmujących się osobami z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku 

i słuchu, czyli tak jak ja osobami głuchoniewidomymi. Od roku 2004 jestem przewodni-



czącym Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, które powstało w 1991 roku  

– www.tpg.org.pl i www.niewidzenieslysze.pl. W roku 2012 z trojgiem znajomych zało-

żyliśmy Polską Fundację Osób Słabosłyszących www.pfos.org.pl – w Fundacji piastuję 

funkcję prezesa Zarządu. Angażuję się w różne działania, których celem jest promowanie 

oraz wdrażanie w praktyce rozwiązań mających uczynić przestrzeń publiczną, a także tę 

wirtualną, dostępnymi dla ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, w tym głównie dla 

ludzi z uszkodzeniami sensorycznymi – wzroku i słuchu. Zawsze interesowały mnie nowo-

czesne technologie (ich rozwój śledzę, od kiedy się pojawiły), zwłaszcza w tym kontekście 

– ich wykorzystania do włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami. Na tym 

polu ważną rolę odgrywa na przykład Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni – nieformalna 

grupa przedstawicieli kilkunastu organizacji i fundacji działających na rzecz takich osób.

Łukasz Banaszak: 
Jestem dziennikarzem, blogerem i doktoran-

tem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jako jeden 

z sześciu przedstawicieli – ekspertów – repre-

zentuję Polskę w European Disability Forum 

w Brukseli. W ramach prac komisji zajmuję się 

dostępem do opieki zdrowotnej i stereotypami 

związanymi ze zdrowiem. W kraju aktywnie pro-

paguję ideę technologii bez barier. Prywatnie 

kocham pracę na urządzeniach Apple.

Dotychczas zrealizowałem pierwszą w Polsce 

kampanię na iPhone’a bez barier „Shot on 
iPhone 6 Wroclove #bezbarier”  oraz pierwszą 

w Europie kampanię na iPada bez barier „Shot 
on iPad air 2 Wroclove European Capital of 
Culture 2016”

Jako osoba z niepłynnością mowy (mówię jak redaktor Adam Michnik) w swojej biografii 

edukacyjnej doświadczyłem dyskryminacji i hejterstwa. Wyrobiło to we mnie tak zwaną 

„grubą skórę” i pewnego rodzaju determinację. Paradoksalnie uczy to pokory i dystansu 

do siebie i innych.
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http://www.tpg.org.pl
http://www.niewidzenieslysze.pl
http://imagazine.pl/2015/08/26/shot-on-iphone-6-wroclove-bezbarier-patronat-imagazine/
http://imagazine.pl/2015/08/26/shot-on-iphone-6-wroclove-bezbarier-patronat-imagazine/
http://imagazine.pl/2015/11/20/shot-on-ipad-air-2-wroclove-european-capital-of-culture-2016/
http://imagazine.pl/2015/11/20/shot-on-ipad-air-2-wroclove-european-capital-of-culture-2016/
http://imagazine.pl/2015/11/20/shot-on-ipad-air-2-wroclove-european-capital-of-culture-2016/


Zawsze pracuję więcej niż inni, nigdy się nie poddałem i  nie ugiąłem – podobnie jak fil-

mowy Vincent z „Gattaca – szok przyszłości”, wolę dopłynąć na drugi brzeg, niż się poddać. 

Ella Vine: 
Jestem trzykrotną mistrzynią Polski juniorek 

w szachach. Pochodzę z Legnicy, obecnie miesz-

kam od ponad ośmiu lat w Wielkiej Brytanii, pod 

Londynem, gdzie zajmuję się pracą społeczną 

i polityką. Pracuję jako Dyrektor Naczelny kra-

jowej organizacji pomagającej osobom z fibro-

mialgią, jestem też Sekretarzem i członkiem 

zarządu Europejskiej Sieci Stowarzyszeń do 

spraw Fibromialgii. Działam ponadto w Partii 

Pracy (Labour), prowadzę Labour Friends of 

Poland, jestem aktywna w związku zawodowym 

i kandyduję w różnych wyborach. Od paru lat 

występuję na rzecz Polonii na Wyspach, jako 

wolontariuszka prowadziłam przez trzy lata 

Fundację Pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii, obecnie nadal walczę z dyskryminacją, 

walczę o nasze prawa i poszanowanie. Nie jest łatwo, ale trzeba to robić. 

Można powiedzieć, że jestem bardzo zabieganą mamą i technologia ułatwia mi łączenie 

pracy, rodzicielstwa, prowadzenia domu, pracy społecznej i polityki. 

KO: Pracujecie jako  interdyscyplinarny zespół na iPhone’ach 6 plus. Jesteście lide-
rami krajowych i międzynarodowych organizacji. Jak iPhone 6 plus pozwala Wam 
przekraczać własne bariery?
GK: Z racji pełnionych funkcji oraz udziału w bardzo wielu spotkaniach, zebraniach, kon-

sultacjach, pracach grup i komitetów eksperckich, muszę niemal non stop kontaktować 

się z wieloma osobami i to często w trakcie przemieszczania się w różne miejsca, nie tylko 

po Warszawie, ale i na terenie całego kraju, a bywa, że i za jego granicami. Nie wyobrażam 

sobie efektywnej komunikacji bez użycia iPhone’a 6 plus – często w autobusie, tramwaju, 

pociągu. Korzystam z tego urządzenia zarówno jako z telefonu (rozmowy głosowe i SMS-y), 

ale także jako z komunikatora (na przykład przez Skype czy Facebook Messenger) oraz 

oczywiście z poczty elektronicznej. Wobec mnogości spraw, jakie muszę „ogarniać”, 

zginąłbym z kretesem, nie mając wygodnego i poręcznego kalendarza i przypomnień 
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– tu znowu kłania się iPhone. Dzięki iPhone’owi mogę również samodzielnie zlokalizo-

wać miejsce, do którego mam się udać, a następnie wyznaczyć trasę i środki transportu, 

z jakich najlepiej skorzystać. W czasie spotkania czy konferencji bardzo przydatna jest 

możliwość nagrania notatki głosowej, czy zanotowanie na bieżąco ważnego kontaktu. 

Dzięki temu, że iPhone posiada wbudowaną syntezę mowy oraz daje możliwość powięk-

szania obrazu – a więc i tekstu – mogę go samodzielnie obsługiwać, podłączając słu-

chawki lub nadajnik systemu FM do wyjścia audio i odsłuchiwać treść SMS-ów, e-maili 

albo innych tekstów. Bywa, że z uwagi na mój bardzo słaby słuch, mowa syntetyczna oka-

zuje się niewystarczająco wyraźna, wówczas w sukurs przychodzi monokular, za pomocą 

którego odczytuję nieco powiększony tekst na wyświetlaczu.

ŁB: iPhone 6 plus jest moim podstawowym narzędziem pracy naukowo-dziennikarsko-

-eksperckiej. Pozwala mi efektywnie współpracować z zespołem naukowym Zakładu 

Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, prowadzić wykłady i zajęcia ze 

studentami. Idea chmury iCloud, powiadomień i synchronizacja danych między iUrządze-

niami zwiększa moją efektywność pracy o ponad 80 procent. W trakcie licznych wyjaz-

dów mogę natychmiast odpowiedzieć na pytania dziennikarzy i współpracowników. 

iPhone pozwala mi być w trzech miejscach jednocześnie, prowadzić wideokonferencje 

i, co ważne,  skutecznie działać na rzecz tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej bez 

barier w Polsce. 

EV: Nie wyobrażam sobie życia bez iPhone’a 6 plus. Towarzyszy mi wszędzie. Jest pierw-

szą rzeczą, na którą spoglądam rano i ostatnią, na którą spoglądam wieczorem, spraw-

dzając e-maile, wiadomości, kalendarz i media społecznościowe. Wstaję z łóżka, dopiero 

po sprawdzeniu najpilniejszych wiadomości na nim. I tak towarzyszy mi przez cały dzień, 

jako niezbędne narzędzie w mojej pracy. Oszczędza czas. W podróżach czy w przy pro-

stych czynnościach, takich jak gotowanie wody na kawę, każdą wolną chwilę spędzam na 

pracy z iPhone’em 6 plus – dotyczy to mojej pracy zawodowej, politycznej i społecznej. 

Dzięki aplikacjom, takim jak mapa metra londyńskiego oraz mapy ulic, mogę się łatwo 

i szybko odnaleźć i zaplanować podróż, dzięki kalendarzowi planuję swój grafik, a dzięki 

aplikacjom do mediów społecznościowych wiem, co się dzieje na świecie i mogę robić 

networking, gdziekolwiek jestem. Aplikacja Skype pozwala mi rozmawiać bez barier mię-

dzynarodowo, prowadzić konferencje i zebrania. 
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KO: W ramach kampanii reklamowej Apple promuje zastosowanie iPhone’a 6/6 
plus w codziennym życiu. Czy z Waszej perspektywy jest to możliwe? Czy ma on 
zastosowanie w edukacji i sektorze publicznym?
GK: Tak, jak najbardziej. Powiedziałem już, w jaki sposób korzystam z iPhone’a, mimo 

bardzo słabego wzroku i słuchu. Podłączając nadajnik systemu FM lub wspomagając się 

monokularem, mogę przeglądać strony internetowe i zapoznawać się z treścią wiadomo-

ści i artykułów z wielu dziedzin – w tym na przykład doniesień i wypowiedzi politycznych 

czy z zakresu kultury, gospodarki, sportu... Mogę pobierać i czytać książki, mogę uczest-

niczyć w wirtualnych rozmowach z wieloma osobami. To byłoby poza moim zasięgiem, 

gdyby nie nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Niby to samo uzyskam dzięki 

komputerowi wyposażonemu w specjalistyczne oprogramowanie, ale iPhone bije kom-

putery na głowę (nawet laptopy) małymi wymiarami, poręcznością i tym, że nie muszę 

się z nim rozstawać – w wielu sytuacjach z komputera nie można skorzystać. iPhone przy-

daje się też w bardziej prozaicznych zastosowaniach – jako choćby wibrujący budzik czy 

minutnik (gdy śpię, zdejmuję aparaty słuchowe, ale nawet mając je na uszach, dzwonka 

budzika nie usłyszę). A gdy poruszam się w ciemnym pomieszczeniu, mogę oświetlić 

drogę latarką. Bardzo pomocne jest dla mnie użycie aparatu fotograficznego jako pod-

ręcznego powiększalnika elektronicznego – mogę zobaczyć poszukiwany obiekt z więk-

szej odległości, zrobić zdjęcie, które później dodatkowo powiększę, aby „wypatrzyć” 

więcej szczegółów. Kiedyś wykorzystałem iPhone’a, by dzięki połączeniu wideo poprosić 

nieobecną w sklepie małżonkę o wskazanie, którą kurtkę mam kupić. Ogromną barierą 

dla mnie, jako dla osoby głuchoniewidomej, jest utrudnione komunikowanie się z ludźmi. 

Aparat słuchowy oraz system FM nierzadko okazują się niewystarczające i wtedy również 

przydaje się iPhone – mój rozmówca może przekazać mi informację, pisząc na nim tekst. 

I jeszcze jedno nietypowe zastosowanie – otóż w wielu sytuacjach informacje muszą być 

mi przekazywane z użyciem dotykowej metody komunikacji opracowanej specjalnie dla 

osób głuchoniewidomych – alfabetu Lorma. Polega on na dotykaniu miejsc na dłoni lub 

kreśleniu na niej linii odpowiadających poszczególnym literom. W iPhonie mam zdjęcie 

rysunku obrazującego w czytelny sposób, jak poszczególne litery przekazywać. To zdjęcie 

mogę w każdej chwili pokazać osobie, która musi mi w ten sposób podać informację na 

mojej dłoni, a nie zna lub nie jest biegła w posługiwaniu się tym sposobem komunikacji.

ŁB: iPhone 6 plus może być genialnym narzędziem pracy nie tylko w sektorze edukacji, 

ale również zdrowia publicznego. Platforma medyczna HealthKit to przyszłość komuni-

kacji pomiędzy lekarzem a pacjentami. Skuteczna diagnostyka i leczenie tak zwanych 
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rzadkich chorób. Monitorowanie aktywności fizycznej, jakości i parametrów. W ten spo-

sób niedawno pewien młody człowiek w USA uratował swoje życie.  

EV: Tak, oczywiście. Sposoby jego wykorzystania są niezliczone. Przykład wykorzystania 

go w życiu publicznym: na początku tego roku kandydowałam w wyborach do samo-

rządu lokalnego i rozmawiałam z mieszkańcami mojej dzielnicy, używając aplikacji My 

Council (Mój Samorząd), by za jej pośrednictwem zgłaszać problemy lokalne, takie jak 

dziury w drogach, zalania, śmieci i inne. Miałam około 140 takich spraw w mojej dziel-

nicy do uporania się; aplikacja pozwoliła mi w łatwy sposób nimi zarządzać. iPhone’em 

6 plus robiłam zdjęcia lokalizacji, na przykład dziur w drodze, i na miejscu, przy miesz-

kańcach, wysyłałam je do odpowiedniego działu, zgłaszając problem. Usprawniało to 

pracę i oszczędzało czas, co oznacza, że ludzie mieli szybciej rozwiązane problemy, 

z którymi się zgłaszali. 

KO: W jaki sposób iPhone pozwala wam tworzyć przyjazną przestrzeń publiczną?
GK: Za bardzo ważne w kreowaniu dostępnej, przyjaznej przestrzeni uważam uświada-

mianie i edukowanie tych, od których decyzji zależy to, czy będą wdrażane i finanso-

wane rozwiązania prodostępnościowe. Będąc w miejscach, w których są zastosowane 

prawidłowe rozwiązania, robię zdjęcia, aby pokazać je później tym, którym trzeba 

wytłumaczyć, na czym polega dostosowanie przestrzeni do możliwości ludzi z ogra-

niczeniami. Analogicznie dokumentuję zdjęciami rozwiązania negatywne, których 

powinno się unikać. Później wykorzystuję te zdjęcia podczas spotkań z projektantami 

czy decydentami. 

ŁB: Podobnie jak Grzegorz wykorzystuję iPhone’a do dokumentacji, zbierania, analizy 

i wysyłania materiału badawczego. Napisałem na nim nawet komentarz do projektu 

ustawy, nie wspominając o raportach dotyczących przyjaznej przestrzeni publicznej. 

EV: W swojej pracy zawodowej pracuję z ludźmi – i dla ludzi – z fibromialgią, nieuleczal-

nym schorzeniem, na które w Wielkiej Brytanii choruje 2,7 miliona ludzi i które często 

prowadzi do niepełnosprawności. Pracuję również z iPhone’em 6 plus dla europejskiej 

organizacji zajmującej się  fibromialgią i używam iPhone’a do upowszechniania infor-

macji wśród wielomilionowej europejskiej społeczności dotkniętej fibromialgią. Jest to 

fantastycznie urządzenie, dzięki któremu czujemy, że nie ma barier – ani tych geogra-

ficznych, ani innych w komunikowaniu, dzieleniu się wiadomościami oraz przy organi-

zacji kampanii społecznych. 
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KO: Jakie aplikacje wykorzystujecie w codziennej pracy?
GK: Korzystam z wielu różnorodnych aplikacji, które ułatwiają albo wręcz umożliwiają 

mi bycie osobą aktywną i samodzielną. Używam więc aplikacji obsługujących konta 

w bankach, w których mam rachunki – mogę samodzielnie sprawdzać stan konta i robić 

przelewy. Rezerwuję bilety kolejowe i kupuję je – wcześniej sprawdzam rozkłady jazdy 

i wyszukuję optymalne połączenie. Bardzo intensywnie wykorzystuję też aplikacje GPS, 

ułatwiające mi poruszanie się w przestrzeni  – zarówno te przeznaczone dla wszystkich, 

jak Gogle Maps, czy specjalnie przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku – przy-

kładowo SeeingAssistantMove. Dzięki tym aplikacjom wiem, gdzie jestem, na którym 

przystanku wysiąść, jak dojść do konkretnego miejsca. Dla mnie ta funkcjonalność iPho-

ne’a jest o tyle istotna, że nieraz bardzo trudno jest mi komunikować się z nieznajomymi 

na ulicy czy w autobusie lub tramwaju. Inne użyteczne w tym kontekście aplikacje to 

na przykład Jakdojadę lub ZTM Warszawa, udostępniające rozkłady jazdy komunikacji 

miejskiej oraz wyszukujące optymalne połączenia. Przydaje mi się też aplikacja Prayo, 

która mnie poinformuje, w jakich godzinach odbywają się nabożeństwa w kościołach 

znajdujących się w pobliżu miejsca, w którym akurat jestem. A w przyszłości przymie-

rzam się do wykorzystywania aplikacji KNFB Reader umożliwiającej zrobienie zdjęcia 

kartce z dokumentem lub dowolnym tekstem, a następnie odczytanie tegoż tekstu (po 

jego rozpoznaniu) przez iPhone’a z użyciem zainstalowanego w nim głosu. Użytecznych 

aplikacji przybywa szybko, problemem staje się więc nie ich brak, ale możliwość ich 

opanowania i wykorzystywania.

ŁB: Posługuję się pakietem iWork, Office 365, Google Maps,  Skype, Periscope, Office 

Lens, aplikacjami do mediów społecznościowych, aplikacjami fitnesowymi, używam 

trzech chmur, aplikacji szyfrujących dane oraz aplikacji do podcastów, iTunes U. Często 

korzystam z aplikacji Marka Moi  – PointOut. 

EV: Jak już wspomniałam, podstawowe narzędzia pracy to e-maile, z funkcjami czytania 

załączników i pracą z dokumentami (jak Word), dostęp do mediów społecznościowych 

– te są absolutnie niezbędne. Do tego Skype, mapy oraz wiele innych aplikacji obsłu-

gujących zdjęcia i wideo. Obróbka zdjęć na iPhonie 6 plus jest fantastyczna, a funkcja 

łatwego dzielenia się nimi przez e-maile oraz media społecznościowe jest ciągle przez 

mnie wykorzystywana. 
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KO: Czy jako innowatorzy technologiczni w waszych środowiskach pracy zetknę-
liście się Państwo ze zjawiskiem hejterstwa bądź dyskryminacji? Z jakimi podsta-
wowymi problemami się spotykacie?
GK: Osobiście nie zetknąłem się z tego typu problemami, nie miałem z tym do czynienia. 

Obserwuję natomiast zjawisko następujące: zarówno firma Apple, jak i producenci róż-

nego typu aplikacji nie zawsze szybko i skutecznie reagują na problemy pojawiające się 

w momencie zmiany systemu iOS na wyższy. Występujące wtedy problemy sprawiają, 

iż aplikacje działające w danej wersji systemu przestają prawidłowo działać w wersji 

nowszej, a nie wszyscy użytkownicy (na przykład osoby niewidome) mogą się doprosić 

i doczekać na dostosowanie bardzo ważnych dla siebie i użytecznych aplikacji. Sam tego 

doświadczyłem w momencie przejścia na z iOS 8.4 na iOS 9. Wspomniana wcześniej apli-

kacja SeeingAssistantMove zaczęła mówić bardzo cicho i choć znalazły się sposoby, aby 

„kuchennymi drzwiami” ten problem obejść, to dopiero po dłuższym czasie ta poważna 

niedogodność została wyeliminowana.

ŁB: Razem z Bartłomiejem Skrzyńskim – rzecznikiem Prezydenta Wrocławia aktywnie 

promujemy ideę europejskiej technologii bez barier. W skali kraju propaguję przyjazną, 

dostępną technologię. 

Zrealizowałem dwie kampanie: pierwszą Polską kampanię iPhone’a 6 bez barier oraz 

pierwszą kampanię iPada bez barier w Europie. W kampanii iPada bez barier aktywnie 

wspierała nas wspaniała Agata Roczniak, Eva Minge z jej Fundacją Blaack Butterflies, 

Rahim Blak i jego agencja social media Click Community oraz zespół Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016, w tym wszyscy partnerzy i patroni medialni. 

EV: Prowadzę już parę lat kampanię na rzecz poszanowania praw i godności migrantów 

z Europy w Wielkiej Brytanii. iPhone 6 plus służy mi jako podstawowe narzędzie – mogę 

prowadzić kampanię bez względu na to, gdzie jestem i co robię. Prowadziłam też kra-

jową kampanię „Europejczycy Głosują”, zachęcającą naszych rodaków oraz przed-

stawicieli innych europejskich mniejszości narodowych do wykorzystywania swoich 

podstawowych praw demokratycznych i głosowania w wyborach w Wielkiej Brytanii. 

Kampania była bardzo dużym sukcesem – setki Polaków na Wyspach poszło głosować, 

wielu z nich pierwszy raz. 

Jeśli chodzi o walkę o poszanowanie praw i godności Europejczyków, którzy urodzili się 

poza Wielką Brytanią, to jest ona bardzo trudna. Niestety, Polacy i inni Europejczycy, któ-
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rzy tu przyjechali, są wykorzystywani jako narzędzie w rękach polityków i prasy – pra-

wie tak samo, jak iPhone jest wykorzystywany jako narzędzie w moich rękach. 

KO: Jak iPhone 6 plus wpływa na waszą produktywność?
GK: Wszystko, co powiedziałem wcześniej, jest, jak sądzę, dobitnym potwierdzeniem 

faktu, że dzięki wykorzystywaniu iPhone’a moje funkcjonowanie społeczne, skutecz-

ność pracy zawodowej i działalności społecznej są znacznie większe, niż byłyby bez 

tego urządzenia. Jestem bardziej mobilny, samodzielny, niezależny, łatwiej mi podej-

mować różne ważne decyzje, łatwiej podtrzymywać kontakt ze współpracownikami, 

przyjaciółmi, znajomymi. Wierzę, że w przyszłości te możliwości wzrosną, trudno 

bowiem wyobrazić sobie zatrzymanie się tego postępu technologicznego. Trzeba tylko 

pilnować się, aby te wspaniałe urządzenia nie stały się, w paradoksalny sposób, czyn-

nikiem utrudniającym bezpośrednie relacje międzyludzkie, bezpośredni kontakt – aby 

nie zabiły w nas chęci i gotowości do tego, aby podać rękę drugiemu człowiekowi, aby 

umówić się z przyjaciółmi na kawę „w realu”.

ŁB: Tak jak powiedziałem wcześniej: iUrządzenia zwiększają moją produktywność o 80 

procent. Jadąc pociągiem, mogę jednocześnie pisać komentarz do projektu ustawy, 

tworzyć zarys nowej kampanii związanej z technologią bez barier oraz rozmawiać 

z zaprzyjaźnionym Japończykiem, geekiem pracującym w IBM. Mamy tutaj do czynie-

nia z namacalną egzemplifikacją przekraczania barier i tworzeniem nowej jakości przy-

jaznej przestrzeni publicznej. 

EV: Jak już mówiłam, nie wyobrażam sobie życia bez niego. Dzięki iPhone’owi 6 plus 

jestem w stanie zrobić 100% więcej, niż gdybym go nie miała lub dysponowałabym 

innym modelem telefonu. Dużym plusem dla mnie, niespecjalnie technicznie uzdolnio-

nej, nielubiącej gadżetow i bardzo zabieganej, jest łatwość i szybkość zarządzania iPho-

ne’em 6 plus. Dla mnie to bardzo ważne. Nie mam cierpliwości do gadżetów i urządzeń, 

potrzebuję łatwo, szybko, bez zbędnego myślenia i kombinowania „zrobić rzeczy” 

i iPhone 6 plus mi to umożliwia. Jest bardzo intuicyjny. Dzięki niemu mogę wykorzystać 

pozytywnie każda minutę swojego dnia. 

   /   WYWIAD   /   36

santee76

iPhone bez barier 

http://www.twitter.com/santee76


http://tp-link.com.pl
http://connectedmagazine.pl
http://connectedmagazine.pl
http://tp-link.com.pl


   /   LIFESTYLE MACUSERA   /   

LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

UNIKKE DESIGN BIŻUTERIA 3D – CENY RÓŻNE 
Bardzo często styliści powtarzają, że dodatkami można 

stworzyć kreację. Rynek kipi od rodzimych artystów ofe-

rujących ręcznie wytworzone w wielu przypadkach arcy-

dzieła. Dla klientów to powód do radości, bo mamy w czym 

wybierać, ale producenci muszą co chwilę szukać nowych 

technik, chcąc być dostrzeżonymi.

Mnie zachwyciła biżuteria Unikke Design wykonana w tech-

nologii 3D. Jest lekka, trwała, piękna i oryginalna. W połą-

czeniu z kryształem nada uroku każdej stylizacji. W swojej 

ofercie mają naszyjniki, wisiory, bransolety oraz pierścionki.

Firma oferuje gotową biżuterią oraz jest otwarta na realiza-

cję indywidualnych projektów.

MII – RÓŻ MINERALNY – 115 PLN 
Sztuka robienia makijażu nie jest prosta, szcze-

gólnie jeżeli chcemy podkreślić swoją urodę tro-

chę bardziej, niż tylko nakładając puder i tusz do 

rzęs. Do tej pory zawsze miałam problem z różem 

do policzków – żebym nie wiem, jak się starała, to 

wyglądałam jak matrioszka. W efekcie nie korzy-

stałam z niego w ogóle. Było tak aż do momentu 

odkrycia mineralnego różu angielskiej firmy Mii. 

Oczywiście główną jego zaletą są naturalne skład-

niki pochodzące w 100% z kamieni szlachetnych, 

ale spokojnie w szranki z tą cechą stawać może 

prostota jego wykorzystania. Korzystając ze spe-

cjalnie do niego przeznaczonego pędzla, praktycz-

nie nie ma możliwości, żeby coś poszło nie tak.
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TRENING 36 MINUT – 3 MIESIĄCE 690 PLN
Za nami Święta, przed nami karnawał, a patrząc w dłuższej perspektywie – lato. Najwyższy 

czas rozejrzeć się za jakąś aktywnością fizyczną. Dla osób, które z powodu braku czasu 

odkładają tę decyzję na później, powstała koncepcja „36 minut”. Wystarczy tylko 36 minut 

dwa razy w ciągu 10 dni, co daje 3,5 godz. w miesiącu. Tyle znajdzie nawet zapracowana 

mama.

Przed pierwszym treningiem wykonuje się szczegółowe badania, dzięki którym jest możliwe 

zaprogramowanie właściwego obciążania. Nie ma więc obaw, że przeciążymy organizm. 

Wszystko jest zapisywane na karcie magnetycznej, którą wkładasz do urządzenia i… już jest 

ono dostosowane do twoich możliwości.

Kolejna wymówka wyeliminowana, do dzieła! Pierwszy miesiąc jest gratis. 
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JACKFISH SURVIVAL CARD HOLDER 
– CENA OKOŁO 400 PLN
Każdy z nas ma mnóstwo kart kredyto-

wych, lojalnościowych itp. A gdyby trzy-

mać je w specjalnym pokrowcu, który 

może uratować życie w kryzysowej sytu-

acji? Niewiele większy od kary kredytowej 

uchwyt jest wykonany z twardego anody-

zowanego aluminium lub z tytanu, w kolo-

rze czarnym lub szarym. Oprócz uchwytu 

na kilka kart, znajdziemy tam też 11 róż-

nych przedmiotów. Pamięć USB, bardzo 

ostry nóż, kompas, gwizdek 120 decybeli, 

uzdatniacz wody do picia, nieprzemakalne 

zapałki, różne śrubokręty czy też długopis. 

Marzenie każdego faceta.

MEBLE [REC. ON] – CENY RÓŻNE
Marka [REC. ON] tworzy unikatowe przed-

mioty w nurcie upcyclingu, przekształcając 

zużyte części samochodowe w funkcjonalne, 

designerskie obiekty. Ich wyroby są bez-

kompromisowe i stworzone od początku do 

końca z części samochodów. Na przykład 

lampa biurkowa z korbowodów lub mecha-

nizmów skrzyni biegów z abażurem ze zuży-

tej poduszki powietrznej. Lampa podłogowa 

z układu wydechowego, a krzesło z wałków 

rozrządu. Każdy wyrób jest oznakowany 

jednostkowym numerem seryjnym, nie ma 

bowiem dwóch całkowicie identycznych 

modeli. Jeśli chcielibyście wykonać dla sie-

bie konkretny przedmiot, to Paulina i Bartek 

Bieleccy, założyciele marki [REC.ON], mogą 

go dla was zrobić.
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UBRANIA REYKJAVÍK 
DISTRICT – CENY 
RÓŻNE
Nie lubię ubrań z sieciówek i cią-

gle szukam alternatyw. Jedną 

z nich jest na pewno Reykjavík 

District. To studio tworzące ory-

ginalną, autorską odzież męską. 

Stawiają na nowoczesny skandy-

nawski wizerunek, a każda rzecz 

ma się wyróżniać w tłumie, ale 

raczej wysmakowanym minima-

lizmem niż szaleństwem. Swój 

styl określają jako oryginalny 

i elegancki casual, choć w ich 

ofercie znajdziecie też ubrania 

bardziej formalne. Specjalizują 

się w górnych częściach garde-

roby – bluzy, marynarki, płasz-

cze to znaki rozpoznawcze 

Reykjavík District. Wszystkie 

ubrania są ręcznie szyte w bar-

dzo małych seriach z doskona-

łych włoskich materiałów. Na 

metce mamy „Made in Poland”.
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dostępne na www.goalzero24.pl

PRZENOŚNE
Ładowarka słoneczna nie obciąży Cię zbytnio 

w trakcie wędrówek. Panele pasują do plecaka,
a akumulator waży poniżej 1kg.

PROSTE

SKALOWALNE

UNIWERSALNE

NIEZAWODNE

Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych kabli,
przejściówek i sterowników. Nasz system dostarcza

natychmiastowej energii wszędzie i dla każdego.

W zależności od potrzeb, możesz łączyć modułowo
kolejne panele słoneczne, wybrać rózne akumulatory

i odpowiednie źródła światła.

Łatwe rozwiązania zasilania od telefonów komórkowych
do sprzętu domowego. Wiele wbudowanych złącz

do podłączenia różnych urządzeń.
 

Niezależnie od pory dnia i nocy. Nasze panele i ładowarki
zostały zaprojektowane tak, aby w każdych warunkach

naładować Twój sprzęt tak samo szybko jak w domu.
 



PODRÓŻ OD A DO Z

TOMASZ SZYKULSKI

Gdzie szukać tanich biletów? Dokąd 

polecieć? Jak zarezerwować niedrogie 

noclegi? To tylko część pytań, z którymi 

spotykam się na co dzień. Postanowiłem, 

że dobrym pomysłem będzie zebranie 

wszystkich porad dotyczących 

planowania podróży w jednym artykule. 

Do tego celu posłużę się przykładem 

mojej zimowej wycieczki do USA. 
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Pierwsze kroki 
Proces organizacji wyjazdu zaczynam od stworzenia listy miejsc, które chciałbym odwie-

dzić w danym regionie. Najczęściej zależy mi, by w stosunkowo krótkim czasie zaliczyć 

kilka różnych punktów, które wybieram z pierwotnej dłuższej listy. W jej stworzeniu poma-

gają mi serwisy TripAdvisor oraz Lonely Planet, które zawierają szczegółowe informacje 

dotyczące atrakcji, noclegów, transportu oraz cen w tysiącach lokalizacji na całym świecie. 

Ostateczny plan podróży powstaje po przeanalizowaniu pozostałych aspektów – przede 

wszystkim przelotów/przejazdów, w sposób, który w rozsądnym czasie i cenie pozwoli 

odwiedzić wiele interesujących miejsc. 

Mój zimowy wyjazd do USA będzie dobrym przykładem. Jego jedynym obowiązkowym 

punktem był Nowy Jork. Lista potencjalnych miejsc zawierała San Francisco, Los Angeles, 

Wielki Kanion, Las Vegas, Miami, Chicago, Toronto oraz wodospad Niagara. Korzystne ceny 

przelotów na zachodnie wybrzeże spowodowały, że pierwszą połowę pobytu spędzimy 

w Kalifornii i Nevadzie. 

Loty 
W przypadku większości wyjazdów najistotniejszą kwestią będzie rezerwacja przelotów. 

Proces ten dla wielu osób może wydawać się skomplikowany – w kolejnych fragmentach 

pokażę, że tak nie jest.  

Podstawową metodą znajdowania biletów są klasyczne wyszukiwarki. Według mnie naj-

prostszą i najwygodniejszą z nich jest Skyscanner.pl – w przejrzysty sposób przedstawia 
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ona dostępne połączenia oraz listę stron prze-

woźników i pośredników, na których możemy 

je kupić. Niestety, minusem Skyscannera jest 

brak możliwości wyszukiwania bardziej złożo-

nych podróży, na przykład open jaw (różny punkt 

przylotu i wylotu). Skomplikowane połączenia 

wygodnie wyszukamy w zagranicznym serwi-

sie Expedia.com oraz bezpośrednio na stronach 

internetowych konkretnych przewoźników. To 

właśnie Expedia pomogła mi zarezerwować loty 

na zimowy wypad do USA – punktem przylotu 

z Warszawy jest San Francisco, podróż powrotną 

natomiast rozpoczniemy w Nowym Jorku. 

Metoda ta wymaga więcej czasu, jednak pozwala 

znacznie zredukować koszty w porównaniu do 

rezerwowania dwóch oddzielnych biletów. 

Mój szczegółowy poradnik dotyczący rezerwacji 

tanich biletów lotniczych znajdziecie tutaj.

Miejsce w samolocie 
Wiele osób kompletnie nie zwraca uwagi na 

warunki przydziału miejsc w samolocie. Warto 

wiedzieć, że większość linii lotniczych pozwala 

na niemal dowolny wybór fotela – wymaga to 

dokonania odprawy internetowej (zazwyczaj 

24 godziny przed rozpoczęciem podróży) lub 

skorzystania ze specjalnego automatu na lotni-

sku. Wyjątkiem są tutaj tanie linie lotnicze, które 

losowo przydzielają miejsca na pokładzie – samo-

dzielny wybór to zazwyczaj koszt kilkudziesię-

ciu złotych. Dlaczego warto poświęcić chwilę 

na wybranie dobrego miejsca, jeśli mamy taką 

możliwość? Niektóre fotele mogą mieć ograni-

czone miejsce na nogi, znajdować się w pobliżu 

toalet, nie mają okna lub brak w nich możliwości 
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rozkładania się. Wady te będą uciążliwe zwłaszcza w przypadku wielogodzinnych, 

międzykontynentalnych podróży. Z kolei inne miejsca mogą charakteryzować się 

większą przestrzenią, dodatkowymi schowkami itd.  

W wyborze najlepszego miejsca na pokładzie pomoże serwis SeatGuru.com, w któ-

rego bazie znajdują się mapy siedzeń większości modeli samolotów dziesiątek linii 

lotniczych. Po znalezieniu odpowiedniego planu (informację o samolocie można 

sprawdzić w rezerwacji podróży) możemy kliknąć dowolne miejsce, by dowiedzieć 

się o jego wadach i zaletach. Więcej o serwisie SeatGuru pisałem tutaj.

Noclegi 
Do rezerwacji noclegów od zawsze wykorzystuję serwis booking.com. 

Charakteryzuje się on niezwykle bogatą bazą miejsc na całym świecie, bardzo 

dobrym i miarodajnym systemem recenzji użytkowników, zniżkami dla stałych 

klientów oraz (w przypadku większości miejsc) możliwością gwarancji rezerwacji 

bez opłaty z góry z możliwością bezpłatnego odwołania jej na krótko przed plano-

wanym wyjazdem. Więcej o tym serwisie pisałem tutaj.  

Czasami zdarza się, że ceną za niski koszt biletów lotniczych jest długa przesiadka 

na lotnisku. W takiej sytuacji warto zapoznać się z serwisem SleepingInAirports, 

który zawiera sprawdzone porady użytkowników dotyczące nocowania i udogod-

nień w lotniskowych terminalach na całym świecie. Portal ten szczegółowo opisy-

wałem tutaj.

Na miejscu 
Przed dotarciem do celu warto zainstalować kilka aplikacji i poznać kilka stron inter-

netowych, które ułatwią poruszanie się oraz zwiedzanie interesujących miejsc. 

Poniżej przedstawiam kilka wpisów, w których opisałem poszczególne serwisy 

i usługi. 

City Maps 2Go – turystyczne mapy offline z bogatą bazą interesujących miejsc 

i atrakcji  

CityMapper – komunikacja miejska w największych miastach świata  

Rome2Rio – serwis pozwalający wyszukać różne środki transportu między dwoma 

miejscami 

Podróż od A do Z

http://imagazine.pl/2015/06/15/seatguru-wybierz-najlepsze-miejsce-w-samolocie/ 
http://imagazine.pl/2015/08/05/booking-com-noclegi-na-calym-swiecie/
http://imagazine.pl/2015/07/19/sleeping-in-airports-jak-spac-na-lotniskach/
http://imagazine.pl/2015/06/14/city-maps-2go-turystyczne-mapy-offline/
http://imagazine.pl/2015/09/21/citymapper-komunikacja-miejska-w-pigulce/
http://imagazine.pl/2015/06/14/rome2rio-podrozniczy-must-have/


Inne porady 
Bagaż podręczny – warto wiedzieć, co wolno, a czego nie wolno zapakować 

do torby, walizki lub plecaka, które zabierzemy na pokład samolotu. Pozwoli to 

uniknąć problemów w czasie kontroli bezpieczeństwa oraz ewentualnej utraty 

wybranych przedmiotów. Najbardziej istotne będzie tutaj ograniczenie objętości 

płynów – pojedyncze opakowanie nie może być większe niż 100 ml, a wszystkie 

muszą zmieścić się do przezroczystej torebki o objętości 1 litra. O bardziej niety-

powych przepisach bagażowych pisałem tutaj.

Zbieranie mil – większość linii lotniczych nagradza lojalność swoich pasaże-

rów milami, czyli punktami zbieranymi za przeloty, których odpowiednią liczbę 

możemy wykorzystać na darmowy lot, podwyższenie klasy rezerwacyjnej lub 

prezent. Z tego powodu przed podróżą warto zainteresować się tym tematem. 

Więcej o zbieraniu mil pisałem tutaj. 

Dziennik lotów – świetnym sposobem na utrwalenie naszej podróży jest serwis 

FlightDiary, który w prosty i wygodny sposób przedstawia statystyki dotyczące 

naszych dotychczasowych przelotów samolotami. Serwis ten opisywałem na 

łamach iMagazine. t_szykulski
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Rozszerzalny do 448 TB

TS-453 Pro

Dowiedz się więcej

Dostępny w:
  

„Najcenniejszymi rzeczami, które mam, są moje zdjęcia i stworzone 
przeze mnie pliki. Używałem QNAP-a 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, 365 dni w roku przez ostatnich 6 lat. Codziennie powierzam 
QNAP-owi moją przeszłość i przyszłość."

Vincent Versace, ambasador Nikona, USA

„Używając QNAP-a, nie muszę być ekspertem IT, aby mieć wszystkie swoje 
dane zarchiwizowane. Nie znam lepszego rozwiązania do wspólnej pracy, 
synchronizacji i archiwizacji niż ekosystem QNAP-a.”

Martin Edström Photography, sławny na scenie międzynarodowej dziennikarz 
wykorzystuje trzy NAS-y QNAP-a z powodu ich niezawodności, prostoty w użyciu 
i łatwości w dostosowywaniu do własnych potrzeb

Seria TS-x53 Pro 

Seria TVS-x71  

Wydajne, godne zaufania, z możliwością rozbudowania 
dla profesjonalnych fotografów

Wydajne 10GbE i przygotowane pod odtwarzanie wideo 4K, 
jego transkodowanie i edycję

ZAPISUJ‧ARCHIWIZUJ‧WSPÓŁDZIEL
Skupiaj się na swojej pracy, resztę zostaw nam

TS-453miniTS-653 Pro

TVS-871TVS-671TVS-471

Backup i odzyskiwanie danych – prościej się nie da
Wieloplatformowy i wielosystemowy kompletny backup i synchronizacja. 
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzięki odzyskiwaniu danych w czasie 
rzeczywistym oraz przywracaniu danych z usług w publicznych chmurach.  

QTS 4.2 z Rich Apps wsparciem dla twojego biznesu     
Intuicyjne, wielofunkcyjne Rich Apps pozwalają na optymalizację przestrzeni, 
pracę grupową, współpracę w projektach z każdego miejsca na świecie 
i dostęp do prywatnej chmury bez miesięcznej opłaty. 

Porywające doświadczenie multimedialne
Zgromadzenie całej biblioteki mediów w jednym 
miejscu i strumieniowanie za pośrednictwem DLNA, 
Plex i AirPlay lub bezpośrednie odtwarzanie na telewizor 
lub monitor przez HDMI. 
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ZIMOWY PARALIŻ, 
CZYLI 4 DNI NA LOTNISKACH W USA

TOMASZ SZYKULSKI

Latanie nie zawsze jest łatwe i przyjemne. W noworocznym wydaniu iMagazine postanowiłem 

przypomnieć najbardziej niezwykłą historię, jaka przydarzyła mi się podczas moich podróży. 

Od opisywanych wydarzeń mijają właśnie dwa lata, a ja w momencie pisania tych słów 

przygotowuję się do kolejnego wyjazdu do Ameryki. 

Zimowy paraliż, czyli 4 dni na lotniskach w USA
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Jestem wielkim fanem filmów z Tomem Hanksem. Uwielbiam je bez wyjątku – od genial-

nego „Forresta Gumpa”, równie dobrej „Zielonej Mili”, przez niezwykły „Cast Away”, aż do 

przeciętnych adaptacji książek Dana Browna („Anioły i Demony”, „Kod da Vinci”). Nigdy jed-

nak nie spodziewałem się, że przez kilka dni będę się czuł jak jeden z bohaterów odgrywa-

nych przez mojego imiennika. Kogo mam na myśli?

Viktor Navorski to turysta z Europy Wschodniej i główny bohater filmu „Terminal”. Po przy-

locie do Nowego Jorku dowiaduje się on, że na skutek wojny domowej w ojczyźnie jego 

dokumenty utraciły ważność, co uniemożliwiło mu opuszczenie lotniska i wstęp do USA. 

Skomplikowana sytuacja prawna zmusza go do spędzenia kilku lat w strefie międzynarodo-

wej jednego z lotniskowych terminali.  

Co łączy mnie z Viktorem? Koczowanie na amerykańskim lotnisku (a właściwie dwóch lot-

niskach, ale o tym później) po przylocie z Europy. I chociaż moja historia jest mniej drama-

tyczna, bo w Polsce nie wybuchła wojna, a czas utknięcia był znacznie krótszy, to wielu z was 

i tak może wydawać się nieprawdopodobna. 

Okoliczności
Cała historia zdarzyła się na początku stycznia 2014 roku, gdy wraz z czwórką znajomych 

wracaliśmy na uczelnię w Erie (USA) po przerwie świątecznej spędzonej w Polsce. Oryginalny 

plan podróży zakładał przeloty na trasie Warszawa – Amsterdam – Detroit – Erie. Pierwszy 

i ostatni odcinek miałem pokonać wspólnie ze znajomymi, środkowy – samotnie innym 

samolotem. Przyznam, że już kilka dni przed wylotem wiedziałem o trudnych warunkach 

pogodowych we wschodniej części USA. Intensywne opady śniegu i ujemne temperatury 

spowodowały długotrwały paraliż komunikacyjny. Tuż przed podróżą jednak wydawało się, 

że sytuacja wróciła do normy, a my dotrzemy do celu bez większych problemów. Stało się 

jednak inaczej…

Dzień 1, poniedziałek, 06.01
Podróż rozpoczęliśmy na Lotnisku Chopina w Warszawie. Poranny lot do Amsterdamu odbył 

się bez żadnych atrakcji – bezproblemowo i o czasie. Za początek problemów mogę uznać 

pierwsze spojrzenie na tablicę odlotów na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Okazało się 

bowiem, że z powodu pogody za oceanem mój rejs do Detroit będzie opóźniony o nieco 

ponad dwie godziny. Na tym etapie nie miałem powodu do obaw, gdyż margines czasowy 

na przesiadkę w Detroit był bardzo duży. Wcześniejszy samolot ze znajomymi wystartował 

o czasie. 
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Dziewięciogodzinna podróż na pokładzie Airbusa 

A330-300 linii Delta Airlines nie wyróżniała się 

niczym szczególnym. Start, obiad, film, drzemka, 

film, kolacja, wypełnienie dokumentów celnych, 

lądowanie.

Problemy zaczęły się po wylądowaniu. 

Wieczorem w Detroit  sypał śnieg, a temperatura 

spadła do -25°. Po długim kołowaniu do termi-

nala kapitan oznajmił, że przydzielone stanowisko 

nie jest gotowe do przyjęcia naszego samolotu, 

przez co tkwiliśmy na pokładzie kolejne 30 minut. 

W międzyczasie znajomi oczekujący na mnie 

przekazali najgorszą możliwą wiadomość – wie-

czorny lot do Erie odwołano, a na lotnisku zapa-

nowało wielkie zamieszanie.

Po wejściu do terminala i standardowej proce-

durze imigracyjnej czekała mnie kolejna niemiła 

niespodzianka. Okazało się bowiem, że z powodu 

pogody obsługa lotniska ma problem z dosta-

niem się do luku bagażowego samolotu. W rezul-

tacie wszyscy pasażerowie mojego lotu, a także 

rejsu z Pekinu, zmuszeni byli do niemal trzygo-

dzinnego oczekiwania przy pustych taśmach 

bagażowych. Po tym czasie i tak nie zdążyłbym na 

odwołany lot do Erie. 

Tu małe wyjaśnienie dla niewtajemniczonych: 

amerykańskie przepisy wymagają odebrania 

bagażu po przylocie do USA, przejścia kontroli 

celnej, a następnie – w przypadku dalszej podróży 

– ponownego nadania go. Nieodebranie walizki 

i wcześniejsze wejście do strefy odlotów nie 

wchodziło więc w grę. Gdy na taśmie pojawiły się 

bagaże, sytuacja nie wydawała się jeszcze bezna-
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dziejna. W ciągu kwadransa udało mi się odbyć kontrolę celną i zmienić odwo-

łany lot na pierwsze poranne połączenie. Pomimo zmęczenia kilkunastogodzinną 

podróżą, wizja spędzenia nocy na lotniskowej ławce nie była dla mnie czymś 

przerażającym. Wielokrotnie decydowałem się na takie rozwiązanie, planując 

tanie lotnicze wyprawy po Europie. Moment odnalezienia znajomych w terminalu 

wydawał się końcem problemów. Okazał się jednak ich prawdziwym początkiem.

Dzień 2, wtorek, 07.01 
Po nocy spędzonej na ławkach w terminalu mojego ulubionego amerykańskiego 

lotniska udaliśmy się pod bramkę, z której planowano odlot porannego samo-

lotu do Erie. Do ostatniej chwili wszystko wydawało się w porządku: pod bramką 

zbierali się pasażerowie, a na ekranach obok numeru lotu widniał napis „on 

time”. W pewnym momencie ktoś zauważył, że informacja o locie do Erie znik-

nęła z ekranu. Szybkie spojrzenie na tablicę odlotów potwierdziło nasze obawy: 

„cancelled”. Lot odwołany. Nie pozostawało nam nic innego niż kolejna zmiana 

rezerwacji. W tym czasie dołączyła do nas znajoma z uczelni, która podróżowała 

z Hondurasu. Od tego momentu nasza grupa liczyła sześć osób. 

Najbardziej pomocnymi i uprzejmymi osobami, które spotkacie w USA, są zde-

cydowanie kobiety po pięćdziesiątce. Te kryteria idealnie spełniała Susan, jedna 

z asystentek pracujących przy stanowisku Delta Airlines. Warto było się z nią 

zaprzyjaźnić, gdyż dzięki temu przy kolejnych wizytach obsługiwała nas bez 

kolejki (a ta w szczytowym momencie było bardzo długa).
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Drugi lot do Erie również został odwołany. W tym momencie postanowiliśmy 

spróbować czegoś innego i zmieniliśmy rezerwację na połączenie na większe 

lotnisko w Pittsburghu, skąd miał nas odebrać amerykański znajomy. Nic z tego. 

Zanim zdążyliśmy odejść od stanowiska Delty… lot odwołano. Podobnie jak 

ostatni wieczorny lot do Erie, na który również próbowaliśmy się dostać. W ten 

sposób nasza sytuacja wróciła do punktu sprzed 24 godzin – kolejna noc spę-

dzona w podróży i zmiana rezerwacji na pierwsze poranne połączenie. W mię-

dzyczasie otrzymałem od Susan voucher o wartości $50 do wykorzystania 

na inne loty jako rekompensatę za długie oczekiwanie na bagaż po przylocie 

z Amsterdamu. Znajomi nie mieli tyle szczęścia.

Pomimo świadomości, że kolejny dzień może (i będzie) wyglądał tak samo, zare-

zerwowaliśmy pokoje w jednym z hoteli w pobliżu lotniska. Niestety, na odbiór 

bagaży nie było szans – wg pracowników lotniska w magazynach były ich tysiące. 

Pozostało nam wykorzystanie tak zwanych „amenity kits” otrzymanych od pra-
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cowników lotniska – w ich skład wchodzą podstawowe przybory toaletowe, 

kosmetyki, a także biały T-shirt z logo linii lotniczych. 

We wtorek odwołano około 90% lotów z i do Detroit. Tutaj ciekawostka – przez 

większą część dnia pogoda była niemal idealna. Pomimo ujemnej temperatury 

nie padał śnieg, a zza chmur nieśmiało przebijały się promienie słońca. Dlaczego 

więc odwoływano kolejne loty? Według uzyskanych informacji były to skutki cha-

osu i zimowego paraliżu we wcześniejszych dniach. 

Linie lotnicze dążą do tego, aby 

samoloty spędzały jak najwię-

cej czasu w powietrzu, a nie na 

ziemi. Rozkład połączeń wyko-

nywanych przez daną maszynę 

jest napięty do granic możliwości, 

co w przypadku nawet krótko-

trwałych problemów pogodo-

wych może zaburzyć poprawne 

wykonywanie operacji lotniczych 

nawet przez kilka kolejnych dni. 

W takim przypadku, z powodu 

braku możliwości normalnego 

działania, setki załóg i samolotów 

znajdowały się na złych lotniskach, a tysiące połączeń musiały zostać odwołane. 

Skutki tej sytuacji były odczuwalne przez kilka kolejnych tygodni, a straty noto-

wane codziennie przez linie lotnicze liczono w milionach dolarów. 

Całodzienne funkcjonowanie na dużym amerykańskim lotnisku nie należy do naj-

gorszych doświadczeń. W przeciwieństwie do większości europejskich portów 

mamy do dyspozycji nielimitowane Wi-Fi, a także niedrogie punkty gastrono-

miczne – na lotnisku w Detroit znajduje się między innymi McDonald’s. W sytu-

acji, w której się znaleźliśmy, linie lotnicze oferowały nam również vouchery 

o wartości kilku dolarów do wykorzystania w lotniskowych barach i sklepach, 

a także darmowe napoje i przekąski w strefie obsługi pasażera Delta Airlines. 

Wracając do relacji...
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Dzień 3, środa, 08.01
Noc w hotelowym łóżku była spełnieniem 

marzeń po dwóch dobach spędzonych 

w podróży. Na tym niestety skończyły się dobre 

informacje. Po wczesnej pobudce wsiedliśmy do 

tak zwanego Airport Shuttle, czyli busa dowożą-

cego pasażerów na lotnisko. Już w trakcie jazdy 

okazało się, że poranne loty były odwoływane. 

Nie inaczej stało się z pierwszym połączeniem do 

Erie. Szybka wizyta u Susan poskutkowała zmianą 

rezerwacji na lot przedpołudniowy, który rów-

nież odwołano. 

Mając świadomość, że tego dnia będziemy mieli 

jeszcze tylko jedną szansę odbycia podróży, 

postanowiliśmy wypróbować inne rozwiązanie. 

Do niewielkiego Erie można dostać się jedynie 

z trzech lotnisk – Detroit (gdzie utknęliśmy; baza 

Delta Airlines), Cleveland (z jeszcze gorszymi 

warunkami pogodowymi; baza United Airlines) 

oraz Philadelphia (baza US Airways). Ostatnie lot-

nisko było jedynym, z którego tego dnia odby-

wały się loty do Erie. Efektem kolejnej wizyty 

u Susan była zmiana planu na podróż łączoną 

Detroit–Philadelphia (Delta Airlines) najbliższym 

samolotem i Philadelphia–Erie (US Airways) kolej-

nego dnia rano. Otrzymaliśmy nietypowe, ręcznie 

wypisywane bilety upoważniające do otrzyma-

nia właściwych kart pokładowych w Philadelphii. 

Wynikało to z faktu, iż  linia lotnicza (Delta) zgo-

dziła się pokryć koszty naszej podróży na pokła-

dzie innej linii (US Airways). 

Po godzinnym locie na pokładzie Airbusa A320 

dotarliśmy do Philadelphii. Stolica Pennsylvanii 

przywitała nas doskonałą pogodą bez najmniej-
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szych oznak opadów śniegu. Pierwszą czynnością była wizyta u tak zwanej czer-

wonej kamizelki, czyli kierownika Delta Airlines, który sprawnie dodał do systemu 

nasz ostatni (planowany) odcinek podróży. Jako że zbliżał się wieczór, udaliśmy 

się do małego terminala F, gdzie oczekiwaliśmy na poranny lot do Erie. Około 

21:30 pomyślałem, że dla własnego komfortu lepiej będzie wydrukować karty 

pokładowe wieczorem, a nie tuż przed lotem. I tu po raz kolejny sytuacja się 

skomplikowała. Po podejściu do maszyny biletowej okazało się, że wystawienie 

kart pokładowych jest niemożliwe. Wszelkie próby odnalezienia naszych rezerwa-

cji w systemie komputerowym spełzły na niczym, a nieuprzejma pracownica US 

Airways poinformowała nas, że to Delta wystawiła bilety i tym samym odpowiada 

za odzyskanie miejsc. Problem polegał na tym, że po godzinie 22:00 pracowników 

tej linii można odnaleźć jedynie w strefie odbioru bagażu innego terminala. W tej 

sytuacji połowa naszej grupy zostały na miejscu, a ja wraz z dwiema pozosta-

łymi osobami udałem się do wskazanego punktu. Cała sprawa stała się komiczną 

farsą, gdy po długich wyjaśnieniach i słownych przepychankach zaproponowano 

nam dalszą podróż do Erie przez… Atlantę i Cleveland. Sytuację uratował telefon 

od znajomych, którzy zostali w terminalu. Okazało się, że kierownik US Airways 

w jakiś sposób przywrócił większość z naszych miejsc i w rezultacie kolejnego 

dnia cztery osoby (w tym ja) miały polecieć bezpośrednio do Erie, a dwie pozo-

stałe – z krótką przesiadką w Cleveland. Koniec problemów? Nie.

Stanowisko w strefie bagażowej opuściliśmy kilka minut po 23:00. Co to ozna-

czało? Koniec pracy strażników z Transportation Security Administration (TSA) 

i zamknięcie kontroli bezpieczeństwa. Jakie były tego konsekwencje? Spędzenie 

nocy w pustej, zimnej hali (nie było tam nawet jednej ławki). Sytuację utrud-

niał fakt, że nie mieliśmy ze sobą nic poza zawartością kieszeni. Doraźną pomoc 

zapewnili pracownicy lotniska – otrzymaliśmy od nich małe poduszki z logo lotni-

ska i… strażackie, foliowe koce termiczne. Za miejsce do spania służyła podłoga 

w łączniku między terminalami, gdzie było tylko odrobinę cieplej niż w hali.

Dzień 4, czwartek, 09.01
4:30 nad ranem. Pobudka, kontrola bezpieczeństwa, spotkanie z resztą grupy, 

wydruk nowych kart pokładowych, lekkie śniadanie i oczekiwanie na nasze loty. 

Na typ etapie zakończyły się podróżnicze przygody dwójki znajomych, którzy 

około 7 rano bezproblemowo polecieli do Cleveland, a następnie do Erie. Wraz 

z pozostałą trójką spokojnie oczekiwaliśmy na samolot, który niecałe dwie godziny 
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później miał zabrać nas bezpośrednio do celu. Do ostatniej chwili wydawało się, że 

to koniec problemów. Gdy jednak samolot US Airways pojawił się przy stanowisku, 

okazało się, że… z powodu usterki technicznej lot został odwołany. 

Kolejna wizyta przy stanowisku US Airways była niezwykle frustrująca. Wyjątkowo 

nieuprzejma pracownica zrzucała ewidentną winę za awarię samolotu na Deltę, czyli 

linię, która odpowiadała za nasze bilety i odmawiała jakiejkolwiek pomocy. W tym 

momencie puściły mi nerwy, co miało częściowo pozytywny skutek: na miejscu 

pojawił się kierownik. Niestety, winą ponownie obarczono Delta Airlines i nie pozo-

stawało nam nic innego niż ponowna wizyta przy stanowisku tej linii w Terminalu C. 

Muszę przyznać, że po raz kolejny obsługa Delty zapracowała na wzorową 

ocenę. Nasze rezerwacje szybko zmieniono na podróż kolejnego poranka na tra-

sie… Philadelphia–Detroit–Erie. Innymi słowy, Delta zapewniła nam darmową, 

dwudniową wycieczkę na lotnisko w Philadelphii. Co istotniejsze, otrzymaliśmy 

voucher na nocleg w hotelu, który oferował przyzwoity standard, a także po trzy 

vouchery na posiłek, każdy o wartości 7 dolarów. 
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Dzień 5, piątek, 10.01 
Nareszcie! Piątek okazał się ostatnim dniem podróży. Od samego rana wszystko 

przebiegało bez problemów: szybki transfer z hotelu na lotnisko, kontrola bez-

pieczeństwa, śniadanie i krótkie oczekiwanie pod bramką. Pierwszy odcinek miał 

dla mnie dodatkowy smaczek – lecieliśmy na pokładzie pięknego McDonnella 

Douglasa MD90, czyli maszyny bardzo rzadko spotykanej w Europie. Ostatni lot 

do Erie nie wyróżniał się niczym szczególnym. Wyobraźcie sobie minę Susan, asy-

stentkę linii Delta na lotnisku w Detroit, która po długiej walce i wielu staraniach 

dwa dni wcześniej wysłała nas do Filadelfii… 

Ciekawa jest również kwestia naszych bagaży. Z powodu chaosu i wielokrotnych 

zmian rezerwacji pozostawały one cały czas na lotnisku w Detroit. Szczęśliwie 

dotarły do Erie jeszcze przed nami, a my bez problemów odebraliśmy je po 

przylocie.

Podsumowanie 
Planowany czas podróży wynosił 19 godzin. Do Erie dotarliśmy po ponad… 108 

godzinach.

Wiele osób pytało, dlaczego nie zdecydowaliśmy się wynająć samochodu na 

lotnisku w Detroit i w ten sposób udać się do oddalonego o kilka godzin Erie. 

Powodów było kilka: po pierwsze, ze względów prawnych jest to niemal nie-

możliwe w przypadku zagranicznych studentów poniżej 21 roku życia. Po drugie, 

według relacji znajomych i telewizji wiele dróg było nieprzejezdnych. W tym cza-

sie nie kursowały nawet pociągi. W ten sposób nie mieliśmy żadnej alternatywy. 

Minusami całej historii było zmęczenie, stres, utrata całego tygodnia zajęć na 

uczelni, a także sporej sumy pieniędzy wydanej w cztery dni na lotniskach. Z dru-

giej strony było to niezwykle ciekawe doświadczenie. Wiem, że perspektywa 

lotniczego maniaka odbiega znacząco od normy, ale przez kilka dni faktycz-

nie czułem się jak bohater filmu „Terminal” (swoją drogą był to pierwszy film, 

który całą grupą obejrzeliśmy po powrocie na uczelnię). Dodatkowo kilka dni po 

powrocie do Erie otrzymałem informację od linii lotniczych Delta, że w ramach 

rekompensaty za gigantyczne opóźnienie przyznano mi aż 25,000 bonusowych 
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mil, które wkrótce potem wykorzystałem na zakup biletów do Kalifornii. Więcej 

na ten temat pisałem w artykule o wyprawie do siedziby Apple w Cupertino. 

Czy po tej przygodzie przestałem lubić latanie? Wręcz przeciwnie! 

* * *

Na koniec ciekawostka. Gdy w środę na lotnisku w Detroit odwołano pierwsze 

dwa z trzech lotów do Erie, zdecydowaliśmy się na opisaną wcześniej podróż 

z przesiadką Philadelphii. Na miejscu okazało się, że… ostatni tego dnia rejs 

Detroit-Erie odbył się bez problemów… 

t_szykulski

   /   PODRÓŻE   /   59Zimowy paraliż, czyli 4 dni na lotniskach w USA

http://imagazine.pl/2015/06/16/wyprawa-do-cupertino-czyli-z-wizyta-w-siedzibie-apple/
https://twitter.com/t_szykulski


TORBY I ETUI DO SMARTFONÓW, 
TABLETÓW I NOTEBOOKÓW

MY KNOMO ID
Każda torba KNOMO posiada unikalny numer. 

W przypadku zgubienia, znalazca może 
skontaktować się z firmą KNOMO, 

która bezpłatnie odeśle torbę do właściciela. 

DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI: 
Alstor sp. j. | ul. Wenecka 12, 03-241 Warszawa | tel. (022) 510 24 00 | www.alstor.pl

http://www.icorner.pl/producenci/knomo/
http://www.cortland.pl/index.php?cid=0&subcats=Y&type=extended&pname=Y&sort_by=popularity&match=all&q=knomo&dispatch=products.search#1
http://ispot.pl/produkty.html?query=knomo


   /   SPRZĘT   /   61

RECENZJA SURFACE PRO 4 
OKIEM MACUSERA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja Surface Pro 4 okiem Macusera

To jedno z najbardziej fascynujących urządzeń, które pojawiło się na rynku w 2015 roku, 

ze względu na szokującą wręcz ilość kompromisów oraz kontrowersji z nim związanych. 

Nie mogłem się doczekać, aż w końcu dojedzie do redakcji i nie zawiodłem się – jest 

prawie taki, jak go sobie wyobrażałem.



Świat pecetów
Na rynku laptopów, notebooków i podobnych od wielu lat nie było dużego wyboru, jeśli 

chodzi o sprzęt z wyższej półki. Kiedyś w tej kategorii dobrze radził sobie IBM, szczególnie 

w sektorze biznesowym, ale potem sprzedał cały dział Lenovo. Dell i HP nigdy mnie niczym 

nie zachwycali, a Sony Vaio, choć zapowiadało się bardzo interesująco, to miało sporo wad 

konstrukcyjnych, które całkowicie dyskwalifikowały ten sprzęt w moich oczach.

Kilka lat temu swój pierwszy komputer zaprezentował w końcu Microsoft – firma, która 

dotychczas nie konkurowała ze swoimi OEM-ami. Dzisiaj, cztery generacje później, mogę 

śmiało powiedzieć, że Surface Pro 4 jest tym, czym powinien był być od samego początku. 

Nadal jednak jest pole do poprawy jak u każdego producenta.

Kontra iPad Pro
Mając równocześnie w posiadaniu oba sprzęty, nie do końca 

rozumiem bezpośrednie porównania do iPada Pro. Surface to 

laptop, który opcjonalnie może być tabletem. Drugi to tablet, 

na którym łatwiej wykonywać laptopowe zadania. Oba mają 

swoje zalety i wady, a wybór należy dokonać na podstawie 
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Surface to laptop, który 
opcjonalnie może być 
tabletem.
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tego, co jest dla użytkownika ważniejsze, jakiego oprogramowania potrzebuje oraz który 

ekosystem do niego przemawia.

Różnią się też, jeśli chodzi o obudowy – Surface jest sporo grubszy w ręce i pomimo 

mniejszego ekranu, mniej wygodny. Dodatkowa waga w tym nie pomaga. Jest dokładnie 

odwrotnie, jeśli wysuniemy jego stojak i postawimy go na nogach lub biurku – iPad Pro bez 

wspomagania tego nie potrafi. Nie sprawdzałem jeszcze Smart Keyboard do tego ostat-

niego, ale nie podejrzewam, aby miała szanse obok klawiatury microsoftowej, nad którą 

zachwycam się w dalszej części tekstu. To jednak będę w stanie zweryfikować dopiero 

w styczniu.

Podsumowując: Surface Pro 4 to laptop, który próbuje udawać tablet, a iPad Pro to tablet, 

który próbuje udawać laptop – proszę o nieodbieranie żadnego z tych twierdzeń pejoratyw-

nie, nie mam nic negatywnego na myśli. Bardzo mocno wpłynęło to na mnie i na sposób 

korzystania z obu.

Hardware – jako laptop
Microsoftowi udało się zmieścić do obudowy prawie tabletowej pełnoprawny komputer. 

Jego „pełnoprawność” będzie oczywiście zależała od potrzeb kupującego – nie spodziewam 

się, aby zainteresował się nim ktoś, kto zawodowo, codziennie montuje wideo.

Na wyjątkową pochwałę zasługuje jego klawiatura – napisałem już na niej kilkadziesiąt 

tysięcy słów i poza kilkoma ograniczeniami, wynikającymi głównie z samego Windows, 

a nie klawiatury, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Niestety nie miałem akurat pod ręką 

MacBooka 12”, ale z tego, co o niej pamiętam, to prawdopodobnie wolałbym Microsoftową, 

nie licząc przycisku Fn oraz klawiszy funkcyjnych. Nowa Magic Keyboard jest już natomiast 

lepsza, ale to akurat nie dziwi – jest to w końcu „pełna” klawiatura, a nie cieniutka i giętka 

konstrukcja. Bardzo przypadł mi do gustu rozstaw klawiszy – nieznacznie ciaśniejszy niż ten 

znany z MacBooków Pro czy Apple Wireless – oraz ich skok. Jest po prostu dobrym kompro-

misem – nie robię na niej prawie żadnych błędów, piszę bardzo wydajnie i co najważniejsze: 

mam ochotę do niej siadać.

Recenzja Surface Pro 4 okiem Macusera
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Po drugiej stronie medalu znajduje się trackpad, który jest akceptowalny tylko po warun-

kiem przesuwania kursora jednym palcem. W tym okazuje się całkiem dobry, pomimo jego 

ograniczonej powierzchni. Niestety implementacja multitouch w nim pokazuje, jak daleko 

w tyle za liderami rynku w tej kwestii stoi Microsoft. Te kilka tygodni korzystania z trackpada 

była jedną wielką frustracją – nie robił tego, co po nim oczekiwałem i niektóre elementy 

stron w ogóle nie chciały się przewijać. Gdybym miał pracować na Surface z tym trackpa-

dem przy biurku, to miałbym podłączoną myszkę. To właśnie dlatego preferowałem w IBM-

ach TouchPoint i niewiele się przez ostatnią dekadę zmieniło.

Zaskakująco pozytywnie muszę ocenić natomiast wygodę korzystania z Surface zarówno na 

biurku, jak i na kolanach. Stojak z nietypowym zawiasem spisuje się wzorowo i po zadaniu 

mu odpowiedniego kąta otwarcia, utrzymuje go zgodnie z oczekiwaniami. Chciałbym jed-

nak, aby był jeszcze bardziej rozbudowany i umożliwiał postawienie Surface również w pio-

nie, do czytania.

Wspominałem już, jak dobrze pisało mi się na klawiaturze Type Cover? Zrobiła na mnie 

zaskakujące pozytywne wrażenie, podobnie jak jej cena – 649 złotych brutto – należy ją po 

prostu doliczyć do ceny komputera, bo to obowiązkowe akcesorium (nie jest dołączana do 

żadnej wersji Surface).

Hardware – jako 
tablet
Ta odsłona Surface Pro 4 zupeł-

nie mnie do siebie nie prze-

konała, a stoi za tym kilka 

powodów. Miałem w rękach 

tablety z najprzeróżniejszymi 

proporcjami ekranu i jeśli to, 

co trzymam w rękach, ma być 

wygodne, to preferuję propor-

cje 4:3. Ekran Microsoftu ma 

proporcje 3:2, co jest świetnym 

kompromisem, gdy korzystamy 

z niego w ustawieniu pozio-

mym – jako laptop, ale w pionie 

już nie zdaje egzaminu równie 
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dobrze. Zapewne każdy ma w tym zakresie inne preferencje, ale dla mnie, przy 3:2 i ustawie-

niu portretowym, ekran jest za wąski i za wysoki, aby z niego wygodnie korzystać na przy-

kład do czytania.

Obudowa jest też nieznacznie za gruba, by wygod-

nie leżała w ręce. Waga w tej kwestii też oczywi-

ście nie pomaga. Najwygodniej korzystało mi się 

z niego w poziomie, opierając go o nogę.

Microsoft Surface Pro 4 wspiera również zaskaku-

jąco dobrze wykonanego stylusa. Microsoft użył 

dla niego bardzo trafnej nazwy – „Pen” – bo żywo 

przypomina dosyć gruby długopis z „ciosanymi” 

ściankami. Do samego stylusa nie mam większych zastrzeżeń. Testowałem go w kilku aplika-

cjach, w tym Fresh Paint oraz OneNote. Zachowuje się w nich tak, jak można się spodziewać, 

czyli bez żadnych zauważalnych minusów.

Niestety, znalazłem dwie słabości ekranu, używając go w trybie tabletowym. Po pierwsze, 

jeśli ekran ma powłokę redukującą pozostawianie odcisków palców, to jest ona albo za 

słaba, albo nie działa jak powinna. Po drugie, gdy ekran naciskamy piórkiem, LCD zmienia 

kolor wokół punktu nacisku – robi się w tym miejscu taka tęcza, trochę podobna do efektu 

uzyskiwanego przy naciskaniu palcem ekranu niezabezpieczonego szkłem. Widać też 

punkt, w którym szkło się nieznacznie ugina. Na dłuższą metę to nie przeszkadza, ale nie 

powinno być czegoś takiego w komputerze za taką cenę – w iPadzie Pro nie ma. Ostatnie 

zastrzeżenie mam do odległości między ekranem a szybą, po której się pisze lub rysuje. 

Przez to, że między nimi zostawiono pustą przestrzeń, to ma się wrażenie, że piórko nie 

dotyka bezpośrednio ekranu. Normalnie to nie przeszkadza, ale przy szkicowaniu musia-

łem nauczyć się brać na to poprawkę.

Prawie zapomniałem! Type Cover jest zaprojektowany tak, aby korzystając z niego, zakła-

dać go na tył obudowy, a Surface występuje w roli tabletu. Nie wiem, co projektant miał na 

myśli, ale zupełnie nie potrafię go w ten sposób używać. Skończyło się na tym, że za każdym 

razem odczepiam klawiaturę od komputera. Na szczęście magnesy są na tyle dobrze wyko-

nane, że przy zakładaniu nie zdarzyło mi się „nie trafić”.
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Windows 10
Ze świata Windowsa bardzo świadomie uciekłem 

już prawie dekadę temu. Do dzisiaj pamiętam, że 

bez reinstalacji raz na trzy miesiące się nie obe-

szło, choć komputer był prawie czysty poza nie-

zbędnymi narzędziami do pracy. Żadnych gier, 

żadnych fajerwerków, a kilka miesięcy wystar-

czało, aby topowy IBM zwalniał kilkukrotnie i tylko 

pełny format ratował sytuację.

Od tamtej pory ten system operacyjny zdecydo-

wanie się zmienił, ale nadal zostało w nim kilka 

rzeczy, które miały już dawno zniknąć. Z samego 

Windowsa 10, gdybym nie miał wyboru, mógł-

bym korzystać – większość rzeczy jest w miarę 

logiczna, a do reszty można się przyzwyczaić. 

Niestety, w moim przypadku dotyczy to tylko 

sytuacji, gdy korzystam z niego jak z kompu-

tera – bez dotyku, za pomocą myszki i klawia-

tury. Kiedyś potrafiłem poruszać się po całym 

Windowsie za pomocą wyłącznie klawiatury, co 

znacząco przyśpieszało pracę. Dzisiaj niewiele się 

w tej kwestii zmieniło i szybko przypomniałem 

sobie, co trzeba.

Niestety Windows 10, choć jest reklamowany 

jako jeden system dla wszystkich urządzeń – lap-

topów i tabletów – to zdecydowanie wymaga 

więcej pracy na starcie przy tym drugim. W przy-

padku Surface spędziłem dobrą godzinę na kon-

figurowaniu go dla siebie. Domyślne ustawienia 

są zdecydowanie skierowane do użytkowników 

o skrajnie innych potrzebach niż moje. Z prze-

rażeniem jednak zauważałem kolejne elementy 

systemu zupełnie niedostosowane do obsługi-

wania ich palcami. Z tego, co czytałem, Microsoft 
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nadal nad tym pracuje, liczę więc na to, że w przyszłości sytuacja się zmieni. Zdumiała mnie 

też mnogość opcji w panelu ustawień systemowych. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, 

gdzie to było, ale jeden z elementów miał ustawienia zaawansowane, które otworzyły okno 

z mikroskopijnymi przyciskami zaprojektowanymi pod kursor myszki, w którym znalazłem 

kolejne zaawansowane ustawienia. Już widzę, jak to komuś tłumaczę:

– Wejdź do ustawień zaawansowanych ustawień zaawansowanych, ustawień ekranu – rze-

kłem z powagą na twarzy.

Niestety z Windowsem nie polubiłem się też na wielu innych płaszczyznach, poczynając od 

znanych Microsoftowi bugów, których kolejne uaktualnienia jeszcze nie rozwiązały, choć 

rzekomo miały. Największy z nich dotyczy migotania ekranu przy ustawieniu jasności niż-

szym niż około 40-50%. Objawia się to tym, że ekran… migocze – jakby jasność skakała mu 

z 39% do 41% i z powrotem, zamiast trzymać się stałych 40%. To migotanie ma częstotliwość 

kilka razy na sekundę, po chwili miałem więc wrażenie, że dostaję oczopląsu. Kolejny pro-

blem stwarzał czujnik natężenia światła. W ciemności ekran ustawił się na mniej więcej 30% 

jasności i migotał w najlepsze, choć w ustawieniach powyłączałem mu te funkcje według 

paru osób zarządzające tym. Nie pomogło, przywróciłem więc odpowiednie ustawienia 

i pisałem dalej. Przerwałem pisanie, zamknąłem Surface Pro 4, nakładając mu na ekran kla-

wiaturę. Gdy wróciłem i go wybudziłem w niezmienionych warunkach oświetleniowych, 

poczułem się jak na przesłuchaniu – ekran świecił na 100% mocy. Uśpiłem go i ponownie 

wybudziłem. 60%. Uśpiłem i wybudziłem. 0%. Uśpiłem i wybudziłem. 15%. Mam wrażenie, 

że czujnik posiada jakiś dodatkowy algorytm, którego celem jest maksymalne zdenerwowa-

nie użytkownika. Ewentualnie dąży do tego, by totalnie go oślepić lub wręcz wypalić gałki 

oczne, jeśli użytkownik znajduje się w całkowitej ciemności.

Wszystkich problemów nie jestem w stanie oczywiście wymienić, ale pięknym przykładem, 

dlaczego Surface „udaje tablet”, jak to wcześniej nazwałem, jest próba jego wybudzania. 

Na iPadzie wystarczy wcisnąć przycisk Home, Sleep/Wake lub odsłonić Smart Cover, a ekran 

natychmiast budzi się do życia. W Surface tak nie jest. Odsłonięcie ekranu poprzez odchyle-

nie klawiatury nie robi nic. Naciśnięcie klawisza na klawiaturze czasami go budzi, a czasami 

nie. Przycisk Sleep/Wake działa natomiast za każdym razem, ale należy uzbroić się w cierpli-

wość. Najpierw zapali się ekran z napisem Surface i kręciołkiem pod spodem, potem zga-

śnie i dopiero po w sumie 5–10 sekundach (najczęściej po pięciu) pojawi się lockscreen. Teraz 

wystarczy przesunąć palcem po ekranie lub nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze, aby 

móc wpisać hasło i zalogować się do swojego konta.

Recenzja Surface Pro 4 okiem Macusera



   /   SPRZĘT   /   68

Takich „drobiazgów” jest mnóstwo, a szkoda, bo od strony sprzętowej Surface prezentuje się 

bardzo dobrze. Microsoft powinien maksymalnie skupić się na eliminacji tego typu źródeł 

frustracji, aby software stał się przeźroczysty i nie przeszkadzał w obcowaniu z Surface. No 

i zdecydowanie powinna być możliwość wstawiania znaków en-dash i em-dash (dywiz i pół-

pauza) bez konieczności posiłkowania się aplikacją Character Map.

Bateria
Nie robiłem szczegółowych testów baterii ze względu na to, że nie miałem jak zainstalować 

oprogramowania, z którego normalnie korzystam pod OS X. Mam jednak niewielkie poję-

cie o tym, czego się spodziewać. Przy lekkiej, biurowej pracy każdy powinien „wyciągnąć” 

do około siedmiu czy ośmiu godzin pracy. Instalacja Dropboxa, który często synchronizuje 

się z chmurą, odejmuje godzinę z tego wyniku, a średnie obciążenie skraca czas do czterech 

godzin. Nie próbowałem na Surface grać, bo nie jest to urządzenie do tego celu stworzone.

OneDrive
Osobiście korzystam z dwóch chmur – Dropboxa do trzymania moich „śmieci”, do których 

potrzebuję mieć dostęp, oraz iClouda do wszystkiego innego. Nie korzystam z tego ostat-

niego do plików poza arkuszami z Numbers. OneDrive pasuje do Windows, bo jest z nim 

ściśle zintegrowany, podobnie jak iCloud pod OS X. Na innych platformach bardziej przypo-

mina Google Drive, do którego dostęp jest przez przeglądarkę www. Pewne rzeczy można 

oczywiście obejść na kilka różnych sposobów, ale finalnie wybrałbym chmurę zależnie od 

swoich potrzeb i ekosystemu. Realnie patrząc, byłyby to iCloud z Dropboxem pod OS X oraz 

OneDrive z Dropboxem pod Windows.
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Na koniec
Bardzo polubiłem się z Surface Pro 4, szczególnie gdy pełnił funkcję maszyny do pisania 

– naprawdę dobrze pisało mi się na tej klawiaturze (poza brakiem możliwości wstawiania 

em- i en-dash – tego znienawidziłem). To potencjalnie świetny wybór dla osób szukających 

notebooka, na którym będą mogli też trochę poczytać w internecie („trochę”, bo specjalnie 

przeznaczonych aplikacji jest jak na lekarstwo), a po odczepieniu klawiatury porobić notatki, 

używając Microsoft Pena (polecam bardzo dobry OneNote) i robić wszystko inne za pomocą 

klawiatury i myszki, tak jak są do tego przy-

zwyczajeni. A w razie potrzeby biorą całość 

pod pachę i przemieszczają się, gdziekolwiek 

potrzebują, nie martwiąc się o dodatkowe 

akcesoria, jak stojaki czy klawiatury. Surface 

z klawiaturą i stylusem stanowią całość (cho-

ciaż Pena akurat nosiłbym w kieszeni, bo 

łatwo się odczepia od obudowy, do której jest 

mocowany magnesami).

Braków i bugów, szczególnie jeśli chodzi 

o Windows, jest sporo w moim przypadku, 

ale każdy to musi zestawić z własnymi potrze-

bami. Powiem tylko jedno…

Gdybym szukał dzisiaj komputera z Windows, 

to interesowałbym się wyłącznie Surface Pro 

4 lub nowym Surface Bookiem.

morid1n
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Surface Pro 4             

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 4/6

Dane techniczne:
• Producent: Microsoft
• Model: Surface Pro 4
• Ekran: 12,3”, 2736 x 1824 

px, 267 ppi, 3:2
• Procesor: Intel Core m3/i5/i7
• Pamięć: 4/8/16 GB
• SSD: 128/256/512 GB
• Wymiary: 292,1 x 201,42 x 8,45 mm
• Waga: 786 g
• Łączność: Bluetooth 4.0, 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
• Porty: USB 3.0, microSD, 

miniJack, Mini DisplayPort
• Aparat: 5 MP (przedni), 

8 MP (tylni)
• Głośniki: stereo, z Dolby 

Audio Premium
• Klawiatura: opcjonalna Type 

Cover (czarna) – 649 PLN
• Piórko: Microsoft Pen 

(w zestawie)

Cena: od 4299 PLN do 10499 PLN 
(bez klawiatury Type Cover) 

http://www.twitter.com/morid1n
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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iPAD PRO 
– RECENZJA (CZĘŚĆ 1)

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPad Pro – recenzja (część 1)

Można by powiedzieć, że w iPadzie Pro zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Stało 

się to na lotnisku Heathrow w Anglii, gdzie leżał sobie spokojnie jako jedyny wśród 

braci. Z początku myślałem, że to Air obok iPada mini, obok iPhone’a 5,5". Myliłem się. 

Uruchomiłem Safari, wczytałem stronę iMagazine i wiedziałem, że muszę go mieć.
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Wielokrotnie wspominałem, że żyjemy w niesamowitych czasach. Pamiętam, jak nie było 

internetu, jak trzeba było łączyć się z BBS-ami za pomocą modemów z prędkością 9600 bps 

i jak monitory komputerowe ważyły po kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów. Pamiętam, 

że policzyłem wtedy, że potrzebuję przynajmniej 100–120 centymetrowej głębokości blat, aby 

komfortowo umieścić na nim CRT wraz z klawiaturą. Dzisiaj mam w kieszeni komputer o mocy 

wielokrotnie większej, o płaskim dotykowym ekranie, do którego mogę mówić, a bateria 

w nim starcza na cały dzień korzystania z internetu i wszystkiego, co oferuje. To okno może 

być oczywiście różnych rozmiarów, ale dopóki nie powstał pierwszy iPad, nie było na rynku 

tak prostego urządzenia, oferującego coś, co kiedyś było absolutnie niewyobrażalne.

iPad Plus
Nowy iPad Pro ma ekran o przekątnej 12,9“, o rozdzielczości 2732 x 2048 pikseli. W praktyce 

daje to nam przestrzeń roboczą odpowiadającemu biurku o rozdzielczości 1366 x 1024 punk-

tów. Trudno to jednak porównać do OS X, ponieważ iOS jest zupełnie innym systemem ope-

racyjnym. Dodatkowe piksele są momentami całkowicie zmarnowane, a w innych miejscach 

iPad Pro – recenzja (część 1)
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trudno sobie wyobrazić powrót do mniejszej przestrzeni. Jak już wspominałem, mnie urze-

kło to, że mogę trzymać w rękach stronę internetową zaprojektowaną na ekran tradycyjnego 

komputera, a nie jej wersją mobilną. Jednocześnie widać, że prace nad iOS jeszcze trwają, 

a Apple nie ma jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania. Dla przykładu: ekran domowy jest 

dokładnie taki sam jak w iPadzie o ekranie 9,7” i 7,9" – jeśli chodzi o jego wygląd, a zmieniła się 

jedynie pusta przestrzeń między ikonami.

Nie bez powodu użyłem określenia „iPad Plus”. To przede wszystkim większy iPad Air (lub 

ogromny mini, jak kto woli). Nazwa „Pro” niekoniecznie określa jakiekolwiek profesjonalne 

funkcje, ale raczej zapowiada potencjał, który może, ale nie musi, wykorzystać jego posiadacz. 

Jednocześnie nie oznacza to, że sam iPad Pro to po prostu większy Air 2. Nic bardziej mylnego. 

Ma wyraźnie szybszy procesor, jeszcze szybszy GPU, sprzętowe i dosyć wyjątkowe wsparcie 

dla urządzenia wskazującego (w tym przypadku Apple Pencil) oraz nowy Smart Connector, 

który służy obecnie do podłączania zewnętrznych klawiatur.

Ekran
Od razu podpowiem, że zgodnie z wynikami niezależnych testów, ekran iPada Pro pod wzglę-

dem wszelkich parametrów (jasność, reprodukcja kolorów, gamut i wiele więcej) jest porówny-

walny z iPadem Air 2, czyli więcej niż bardzo dobry. Jako ciekawostkę dodam, że obecnie iPad 

mini 4 przoduje w tych kwestiach. Ale to nie wszystko, co istotne w przypadku ekranu iPada 

Pro…

iPad Air 2 jako pierwszy wprowadził odświeżanie ekranu przy 120 Hz, co miało poprawić 

i przyśpieszyć wykrywanie dotyku na ekranie. iPad Pro potrafi dynamicznie zmieniać często-

tliwość odświeżania ekranu: 60 Hz przy wyświetlaniu treści, 120 Hz podczas dotykania ekranu 

palcem oraz 240 Hz podczas wykorzystania Apple Pencil. To ten ostatni tryb jest najbardziej 

interesujący…

Ekran jest w każdym razie niesamowity, sprawia takie wrażenie szczególnie w łóżku, przy czy-

taniu lub przeglądaniu internetu, RSS-ów czy innych treści pisanych. A do oglądania wideo jest 

jeszcze lepszy! Rozmiar ekranu, tak blisko twarzy, powoduje, że całkowicie zatracam się w tym, 

co oglądam. Wcześniej dłuższe treści przełączałem na ekran TV za pomocą AirPlay i Apple TV 

– już tego nie robię.

Głośniki
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Wrażenia wizualne są wzmocnione przez cztery głośniki umieszczone na rogach iPada. Dolna 

para zawsze gra niższe tony, a górna wyższe. Niesamowite jest też przejście dźwięku, gdy 

obracamy ekran podczas odtwarzania audio. Jeśli ktoś nie jest audiofilem, to iPad Pro może 

być ciekawą alternatywą do grania muzyki w domu, na przykład w kuchni czy na ławie lub 

w tle spotkania za znajomymi.

iPad Pro z Apple Pencil
W życiu korzystałem z wielu różnych urządzeń, których głównym zadaniem było przeniesienie 

odręcznej kreski do formatów komputerowych. Tablet graficzny od Wacoma zrobił na mnie 

takie wrażenie, że kilka lat temu nabyłem własnego Intuosa. Celem nie był rysunek, ale retusz 

zdjęć w Lightroomie i Photoshopie. Piórko po prostu zapewnia zdecydowanie większą precy-

zję niż myszka, nawet taka dla graczy, a przy okazji pozwala również na sterowanie rozmiarem 

pędzla (lub innego narzędzia) przez wykrywanie nacisku. Jeszcze większe wrażenie zrobiła 

na mnie seria Cintiq, która do technologii indukcji magnetycznej Wacoma dodała ekran LCD. 

Dotykanie piórkiem bezpośrednio pikseli było wyjątkowe, ale przeszkodę stanowiła cena oraz 

to, że Cintiqi nie są przesadnie mobilne. Niestety, nie wszystko jest idealne w tej technologii 

– jej największą przeszkodą jest opóźnienie podczas rysowania. To objawia się w taki sposób, 

że fizyczny dotyk ekranu piórkiem nie jest w czasie rzeczywistym przenoszony przez oprogra-

mowanie. Przy retuszu nie jest to aż takie ważne, ale współczuję zawodowym artystom/ilu-

stratorom/rysownikom, chociaż przyznaję, że z czasem człowiek uczy się kompensować.
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Pencil daje niesamowite doznania, w zasadzie od pierwszej interakcji. Po pierwsze, spra-

wia zupełnie inne wrażenie niż piórka producentów trzecich, z którymi dotychczas miałem 

doświadczenia na szklanych ekranach. Nie wiem, czy to kwestia jego końcówki, faktury ekranu 

czy obu tych rzeczy, ale jest odczucie większego tarcia podczas pisania czy rysowania. Po dru-

gie, jest bardzo interesujący od strony sprzętowej, szczególnie porównując bezpośrednio do 

Microsoft Pen dołączanego do Surface Pro 4. Nazwa „Pencil” tutaj pasuje idealnie, tak jak „Pen” 

do rysika firmy z Redmond – po prostu przypominają swoje analogowe odpowiedniki. Po trze-

cie, pierwszy raz w życiu jestem w stanie robić notatki, pisać listy czy rysować na ekranie iPada, 

prawie dokładnie tak, jak robiłbym to na zwykłej kartce papieru. Nigdy wcześniej nie było to 

możliwe (pisanie), a przynajmniej nie w takiej jakości i precyzji.

Zewnętrzna klawiatura
Do swoich iPadów od paru lat mam duet, który pomaga mi pisać dłuższe teksty i potrze-

buję do tego zewnętrznej klawiatury. To Origami Workstation z Apple Wireless Keyboard. 

Zdecydowałem się na ten zestaw z jednego powodu – klawiatura jest dokładnie taka sama, jak 

w moim MacBooku, moje palce więc nie cierpią, a pamięć mięśniowa nie walczy z mózgiem.

Zaprzestałem pisania na iPadach po przesiadce na mini 2, ale wróciłem do tego niedawno, bo 

iOS 9 rozwinął się i poprawiono w nim obsługę zewnętrznych klawiatur – chociaż nadal jest 

daleko do ideału. W systemie operacyjnym nadal występuje mnóstwo niedociągnięć, które od 

lat rozwiązano w OS X. Przykładowo, skrót klawiszowy CMD+Spacja otwiera Spotlighta w iOS 

9, zupełnie jak w OS X. Jednak po wpisaniu hasła do wyszukania, nie można strzałkami nawi-

gować po liście wyników. Tego typu braków jest mnóstwo i podejrzewam, że wynika to z pro-

stej przyczyny: za mało osób w Apple korzysta z zewnętrznych klawiatur. Spodziewam się, że 

to wszystko i jeszcze więcej zostanie poprawione przed ukazaniem się iOS 10.

Smart Keyboard
„Część 1” w tytule odnosi się do fragmentu, który powinien znajdować się w tym miejscu, ale 

nie mógł, ponieważ Apple nie oferowało swojego Smart Keyboard w Polsce do 11 grudnia 

2015 roku. Sfrustrowany napisałem prośbę do Tima Cooka i Phila Schillera, by go wprowadzili 

do sklepu na terenie naszego kraju. Już niecałe dwanaście godzin później mogłem go zamó-

wić i informuję, że powinien dotrzeć zaraz po Nowym Roku – czas oczekiwania wynosi nie-

stety od trzech do czterech tygodni.

Przypadek? Mam nadzieję, że nie.
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Za miesiąc postaram się napisać coś więcej temat tej bardzo drogiej klawiatury i jednocześnie 

pierwszego akcesorium korzystającego z nowego Smart Connector.

Multitasking
Niesamowitą rzeczą poprawiającą wydajność pracy na iPadzie Pro jest, znany z innych iPadów 

i wprowadzony w iOS 9, Split View i Slide Over. Różni się względem ekranów 9,7“ i 7,9” jedną 

istotną rzeczą: pozwala przy poziomym ustawieniu wyświetlić dwie pionowe iPadowe apli-

kacje obok siebie. Różnicę robi ich rozmiar, który zdecydowanie zwiększa komfort pracy. iPad 

Air 2 czy mini 4 oferują to samo, ale jeśli na ekranie włączymy równocześnie dwie aplikacje, to 

często przypominają one rozciągnięty w pionie widok z iPhone’a. Na iPadzie Pro otrzymujemy 

pełne UI w nich, z wszystkimi kontrolkami, przyciskami itp. Dla przykładu, w Safari w Split View 

nadal widzimy zakładki pod paskiem adresu. Przekonałem się, że to sprawia różnicę i to sporą.

Spójrzcie na to tak, jak na przesiadkę z laptopa 13“ na iMaca 27” – zwiększona przestrzeń teore-

tycznie nie oferuje nic więcej, ale w praktyce trudno potem wrócić do małego ekranu.
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Komfort
Z każdego rozmiaru iPada korzysta się nieznacznie inaczej. Dotyczy to tego, jak go trzymamy, 

jak na nim piszemy oraz jak i gdzie go wykorzystujemy. iPada mini bez wahania używałem 

w komunikacji miejskiej, ale iPada Air już nie – fizycznie większy ekran nie tylko zmniejszał 

komfort noszenia go w jednej ręce, ale przede wszystkim zwracał na siebie uwagę. iPada Pro 

nie spodziewam się używać w ten sposób, chociaż w samolocie nie narzekałem – było całkiem 

wygodnie.

Zauważyłem przez ostatnich kilka lat, że potrzebuję około tygodnia, aby przyzwyczaić się do 

nowego formatu iPada, nawet jeśli obracam się obrębie jednej przekątnej ekranu. Sama waga 

powoduje na tyle dużą różnicę, że przy zmianie na inny model uczyłem się nowego wygod-

nego dla mnie sposobu trzymania go. Na iPada Pro już dawno znalazłem sposób i najbardziej 

zaskoczył mnie fakt, że bardzo często używam go w ustawieniu poziomym. Podejrzewam, 

że wynika to z faktu, że ekran jest tak wysoki w pionie – dobrze, że ma proporcje 4:3 zamiast 

3:2 czy 16:9, dzięki którym nie uderzam nim o sufit.

iPad Pro waży mniej więcej tyle, co pierwsza generacja iPada, z tą różnicą, że jest znacznie 

cieńszy, a waga rozłożona jest na o wiele większej powierzchni. To ma większe znaczenie, niż 

może się wydawać. W praktyce, iPada Pro mogę bez większych problemów trzymać jedną 

ręką, ale nie potrafię już jednocześnie przewijać ekranu kciukiem, tak jak robiłem to na Air 2 (to 

szczególnie dotyczy Twittera). Nie potrafię? Bzdura. Ten tekst właśnie sprawdzam i poprawiam 

na iPadzie Pro. Trzymam go w pionie lewą ręką, przewijam ekran lewym kciukiem, a w prawej 

trzymam szklaneczkę whiskey. Może to wpływ tego ostatniego?

Choć układ poziomy w Pro jest tak wygodny, nadal sporo czasu spędzam w pionie, a na 

klawiaturze nadal piszę kciukami. Nie jest tak wygodnie, jak na iPadzie Air 2 (mylę klawisz 

Kropki ze Slashem), ale w żaden sposób nie ograniczyło to mojej chęci pisania w ten sposób. 

Ekranowa klawiatura barw nabiera dopiero w układzie poziomym, w którym prawie osiąga 

rozmiar fizycznej klawiatury Apple Wireless. Nigdy nie przepadałem za pisaniem na niej w tym 

ustawieniu na iPadzie Air 2, ale Pro pod tym względem jest znakomity. Siedząc na kanapie, 

przyjmuję pozę „na Steve’a Jobsa” (jak prezentował pierwszego iPada, siedząc na scenie) 

i piszę już prawie bezwzrokowo.

Zagadką dla mnie jest fakt, że ekranowa klawiatura, niezależnie od ustawionego języka w iOS, 

zawsze przyjmuje układ amerykański, z poziomym klawiszem Enter oraz Backslashem pomię-

dzy nim, a Backspacem. Niestety, z tego ostatniego korzystam bardzo często i bez przerwy 
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w niego nie trafiam – jest za wąski jak na mój 

gust. Układ amerykański jest dla mnie pro-

blematyczny, ponieważ na co dzień używam 

międzynarodowego UK, z pionowym Enterem. 

Skoro to jednak wszystko siedzi w oprogramo-

waniu, chciałbym, by Apple pozwoliło tu na 

niezależność – możliwość wyboru układu kla-

wiszy niezależnie od ustawionego języka.

Zamiast laptopa?
Minęły trzy tygodnie odkąd używam iPada 

Pro i z każdym dniem uczę się czegoś 

nowego. Największym zaskoczeniem dla 

mnie jest fakt, że znacznie więcej rzeczy 

robię teraz na nim zamiast na Macu. Jeszcze 

nie 100% z moich zadań, bo do niektórych 

preferuję komfort myszki i skrótów klawiszo-

wych w Photoshopie, ale zaskakująco dużo. 

Nie mogę doczekać się Smart Keyboard – to 

może wiele zmienić w tej kwestii, bo o ile 

Origami Workstation jest bardzo wygodny na 

stole, to na kolanach już mniej.

Prawda jest taka, że to, czy tablet zastąpi 

ludziom komputer, czy nie, zależy tylko od 

tego, jak bardzo mają otwarty umysł, czy są 

chętni na zmianę swojego workflow oraz 

od tego, co dokładnie robią na urządzeniu 

– jak nie wszystko da się zrobić na OS X czy 

Windows, tak samo iOS nie nadaje się do każ-

dego zadania idealnie. Są jednak ludzie, któ-

rzy robią na nim absolutnie wszystko, łącznie 

z prowadzeniem całej firmy. Michał Śliwiński 

jest tego najlepszym przykładem. iPad Pro 

ułatwia przesiadkę, bo daje większe poczucie 

wolności na jego większym ekranie, ale należy 
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pamiętać, że poza Smart Keyboard i Apple Pencil, każdy inny iPad oferuje dokładnie to samo, 

ale w mniej komfortowym wydaniu.

Dla kogo?
iPad Pro jest zdecydowanie mniej mobilny niż jego mniejsi bracia, co oznacza, że noszę go 

w torbie Knomo zamiast kopercie Mujjo. To może się jednak zmienić, jak tylko przyjadą do 

mnie dwa akcesoria, na które czekam. Dlatego właśnie będzie część druga tej recenzji.

W tej chwili mogę powiedzieć jedynie tyle, że jeśli ktoś chce lub musi korzystać z Apple Pencil 

(który na łopatki rozkłada dotychczasowe iOS-owe rozwiązania), to nie ma wyboru i to dla 

niego właśnie jest iPad Pro. Wszyscy inni powinni pójść do najbliższego Apple Store’a lub 

resellera i spędzić z nim pół godziny (tak, przynajmniej 30 minut, a nie dwie–trzy, które nie 

dadzą żadnego pojęcia o nim).

Mnie przekonał jeszcze w jednym względzie: znakomicie nadaje się do czytania komiksów!

iPad Pro – recenzja (część 1)
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

DxO ONE

To nie pierwszy nietypowy dodatek fotograficzny do iPhone’a, ale to pierwszy, 

który mnie zainteresował i zainspirował. To też pierwszy, który zmienił moje zdanie 

po spędzeniu z nim paru dni, zanim więc go przekreślicie, przeczytajcie poniższe 

słowa. Niestety, obawiam się, że będziecie musieli moje wnioski zestawić z własnymi 

potrzebami, aby określić, czy to potrzebny, czy zbędny wam przyrząd.

DxO ONE
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Hardware
DxO ONE to kompletny zewnętrzny aparat, 

z matrycą, kartą pamięci i obiektywem, podłą-

czany do iPhone’a, który służy jako wizjer czy też 

ekran LCD. Od razu podpowiem, że można go 

używać bez podpiętego smartfona, ale nie ma 

to większego sensu – kadrowanie w ciemno to 

sztuka, której nie potrafię opanować.

Wnętrze zawiera dużą, 1”, matrycę BSI CMOS, 

znaną z innych aparatów kompaktowych, o roz-

dzielczości 20,2 MP. Ma ona rozmiar 13,2 x 8,8 mm, 

a poszczególne piksele są wielkości 2,4 µm. 

Sparowano z nią obiektyw o ogniskowej 11,9 mm 

(odpowiednik 32 mm w małym obrazku), czyli 

o nieznacznie węższym kącie widzenia niż w iPhonie 

(około 30 mm). Szkło jest jasne – osiąga „pełną 

dziurę” przy f/1,8 – i można je domknąć do f/11. 

Całość zapewnia oczywiście wszystkie standar-

dowe ustawienia i specyfikacje, znane z innych 

aparatów: trzy różne pomiary światła (punktowy, 

centralnie ważony i wielostrefowy), różne pro-

gramy (Auto, Sport, Landscape, Night, Program, 

Aperture Priority, Speed Priority, Manual), autofo-

cus ciągły lub nie i... wiele więcej. Ciekawostką są 

również dostępne czasy naświetlania od 1/8000 s 

do 15 s, a obiektyw ostrzy od 20 centymetrów do 

nieskończoności i nie ma dedykowanego trybu 

makro.

Im większa matryca w aparacie tym (uogólniając, 

bo nie zawsze tak jest) lepiej. Każdy piksel może 

zbierać więcej światła, a zdjęcia są dzięki temu 

lepszej jakości, mniej zaszumione i ostrzejsze. 

Większa matryca w połączeniu z jasnym obiek-

DxO ONE
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tywem pozwala też uzyskiwać mniejszą głębię ostrości, co ma znaczenie, gdy ktoś chce 

oddzielić temat od tła.

Jak to działa – software
To akurat jest bardzo proste. Przy pierwszym podłączeniu ONE do iPhone'a, pojawia się 

ekran z pytaniem o instalację aplikacji do sterowania nim, a przy każdym kolejnym, zainsta-

lowany program uruchamia się automatycznie. App służy jako wizjer oraz umożliwia stero-

wanie całością, w tym wyborem między trybem foto i wideo oraz wszelkimi parametrami.

Aplikacja jest prosta w obsłudze i z czasem zauważyłem, że po prostu zostawiam ją w try-

bie priorytetu przysłony, z automatycznym dobieraniem ISO oraz czasu, i zmieniam jedynie 

przysłonę zgodnie ze swoimi potrzebami – w praktyce pomiędzy f/1.8 i f/8. Jedyny problem, 

jaki napotkałem, to zawieszanie się obrazu wyświetlanego na 

żywo na iPhonie – potrzebne było wtedy odłączenie ONE od 

iPhone'a i ponowne ich połączenie. Irytujące, ale zakładam, że 

zostanie to rozwiązane w kolejnej wersji aplikacji.

Jak to działa – hardware
Najbardziej mnie martwiło to, jak wygodne będzie DxO ONE. 

Nie da się nie zauważyć, że to urządzenie wymagające wyję-

cia z kieszeni nie tylko jego samego, ale również iPhone’a. 

Po pierwsze, zaskoczyło 
mnie, jak solidnie DxO 
ONE siedzi w gnieździe 
Lightning 

DxO ONE



   /   SPRZĘT   /   83

Następnie należy odblokować ekran iPhone’a (co jest akurat banalnie szybkie i proste dzięki 

Touch ID) i dopiero potem włożyć DxO w port Lightning. Jeśli iPhone nie będzie na ekranie 

domowym, to aplikacja do obsługi ONE nie zostanie automatycznie uruchomiona – to aku-

rat ma sens, bo jeśli robimy coś innego, to nam niespodziewanie nie przerwie wykonywanej 

czynności.    

Po pierwsze, zaskoczyło mnie jak solidnie DxO ONE siedzi w gnieździe Lightning – nosi-

łem zestaw, trzymając tylko ONE i tylko iPhone’a, i w żadnym z przypadków nie obawiałem 

się, że jeden z nich upadnie na ziemię. Co nie zmienia faktu, że DxO raz wyleciał mi z rąk 

przy wyciąganiu go z kieszeni kurtki, ale winię niską temperaturę, skostniałe palce i własną 

ofermowatość.

Po drugie, zaskoczyło mnie, jak poręczny jest DxO ONE. Jest na tyle mały, że mieści mi się 

w prawej przedniej kieszeni jeansów (chociaż jest w niej ciasno). Jako że to okres kurtkowy, 

preferowałem trzymanie go w niej, ale w lecie bez większych problemów wrzucałbym go 

do spodni. Tego nie zapewnia w zasadzie żaden inny aparat, poza tymi wybudowanymi 

w smartfony.

Potwierdziła się trzecia rzecz, której się obawiałem. Nie ma jak tego zestawu, gdy jest połą-

czony, na chwilę schować. Być może w tej kwestii łatwiej jest kobietom korzystającym z tore-

bek lub mężczyznom noszącym zawsze torby na ramieniu, ale w innym przypadku złapałem 
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się na tym, że nosiłem go w ręce, szukając miej-

sca na następny kadr – po prostu nie chciało mi 

się rozłączać zestawu na kilka minut. Lenistwo? 

Raczej wygoda i ergonomia. To największa wada 

DxO ONE, niestety nie jedyna.

Wady
Jak wspominałem, DxO ONE pozwala na 15-sekun-

dową ekspozycję. Nie mogłem się doczekać, by 

to sprawdzić. Tej funkcji zawsze bardzo brakowało 

mi w smartfonach. Wziąłem ze sobą niewielki sta-

tyw, udałem się do Łazienek Królewskich i plano-

wałem zrobić wieczorem kilka zdjęć na dłuższych 

czasach. Dopiero na miejscu zorientowałem się, 

że brakuje mocowania dla statywu… Erkhm…

A pierwszego dnia, zaraz po rozpakowaniu DxO 

ONE, pomyślałem, że to będzie świetne urzą-

DxO ONE
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dzenie do nagrywania vloga oraz że w końcu 

zmotywuję się do tego. Niestety, jeśli ONE’a pod-

łączymy odwrotnie, obiektywem skierowanym 

w naszą stronę, to on to wykrywa i przełącza 

się w tryb „selfie”. Wadą tego trybu jest to, że 

nie oferuje możliwości przełączenia się z trybu 

robienia zdjęć na nagrywanie wideo. To ograni-

czenie czysto software’owe i mam nadzieję, że 

to się zmieni – DxO zapowiada się jako idealne 

urządzenie do vlogowania.

Niestety, to nie koniec złych wiadomości. Z oka-

zji otwierania nowego salonu iSpot, udałem się 

tam z bohaterem tej recenzji i dosyć dużo kręci-

łem nim wideo. Oferuje tylko tryb 1080/30p lub 

720/120p, zdecydowałem się więc na ten pierw-

szy. Po pięciu minutach ONE był już cały gorący 

i rozgrzewał się coraz bardziej… Po piętnastu już 

trudno było go trzymać.

Po dłuższych testach muszę też skrytykować prędkość działania AF – o ile jakość zdjęć (pod 

warunkiem, że nie wychodzi się powyżej ISO 3200) można porównywać do lepszych kom-

paktów czy nawet lustrzanek, to AF ma zdecydowanie wolniejszy niż każdy współczesny 

smartfon. Na szczęście nie było to problemem przy moim stylu fotografii, chociaż raz straci-

łem ciekawe ujęcie z powodu czasu potrzebnego na złożenie zestawu.

Zapomniałbym… Nie trzyma też specjalnie długo 

na jednym ładowaniu. Warto zabierać ze sobą 

powerbank, jeśli się udajemy się na cały dzień 

„strzelania”.

Zalety
DxO ONE ma jednak sporo zalet. Po pierwsze, ofe-

ruje kilka opcji, jeśli chodzi o zapisywanie zdjęć. 

Można zdecydować się na kilka formatów oraz okre-

ślić, gdzie mają być zapisane.

DxO ONE

Mój wewnętrzny esteta 
natomiast chciałby obrobić 
każdy plik RAW z osobna, 
aby uzyskać maksymalnie 
wysoką jakość. 



   /   SPRZĘT   /   86

Udostępniono trzy formaty zapisywania zdjęć: JPG, DNG i DXO. Ten pierwszy jest już prze-

tworzony przez aparat i można go zapisać na kartę microSD (wspierane są najszybsze karty 

microSD UHS-I U3) lub do iPhone’a i na kartę. DNG zawsze są zapisywane na karcie, chociaż 

można z tej funkcji zrezygnować. Dzięki temu, że firma zdecydowała się na otwarty standard 

Adobe, nie musiałem czekać aż Adobe doda wsparcia dla DxO ONE do Lightrooma – to było 

miłe zaskoczenie. Ciekawym formatem jest też 

DXO SuperRAW. Polega on na tym, że aparat robi 

cztery zdjęcia, jedno po drugim, które potem 

można przetworzyć na Mac lub PC za pomocą 

odpowiedniego oprogramowania (DxO Connect). 

Pliki DXO ważą sporo, bo mniej więcej od 120 do 

170 MB na zdjęcie, ale oferują jeszcze lepszą jakość 

zdjęć, szczególnie przy wyższych ISO.

Mam mieszane uczucia co do plików RAW i JPG. 

Wrodzony leń podpowiada, żeby korzystać tylko 

z tych drugich, tym bardziej że automatycznie 

są zapisywane do Photos dla iOS i backupo-

wane do iCloud Photo Library. Mój wewnętrzny 

esteta natomiast chciałby obrobić każdy plik 

RAW z osobna, aby uzyskać maksymalnie wysoką 

jakość. Ostatecznie każdy musi zdecydować sam, 

ale na koniec stwierdziłem, że JPG będzie moim 

DxO ONE
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domyślnym formatem, a RAW będę używał wyłącznie jako ratunku, gdyby coś z jpegiem 

było „nie tak”.

Zapomniałbym napisać o jednej świetnej funkcji, którą bardzo sobie cenię: DxO ONE korzy-

sta z GPS’a w iPhonie i przypisuje współrzędne do każdego zrobionego zdjęcia (również do 

plików DNG i DXO), dzięki czemu wiemy dokładnie, gdzie było zrobione. W moim przypadku 

wyklucza to konieczność noszenia ze sobą dedykowanego data loggera, pobierania potem 

z niego ścieżek i synchronizowania ich ze zdjęciami.

Nie testowałem DxO ONE z iPadami, ale jeśli dla 

kogoś ekran iPhone’a jako wizjer jest za mały, to 

wspiera on następujące iUrządzenia:

• iPhone 5/5C/5S,

• iPhone 6/6 Plus,

• iPhone 6S/6S Plus,

• iPad mini 2/mini 3/mini 4,

• iPad 4/Air/Air 2.

Mój wewnętrzny esteta 
natomiast chciałby obrobić 
każdy plik RAW z osobna, 
aby uzyskać maksymalnie 
wysoką jakość. 

DxO ONE
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Marzenie
Chodząc po mrocznych i zimnych Łazienkach Królewskich, szukając w ponurej zimowej 

atmosferze ciekawych kadrów, zacząłem się zastanawiać, jak ONE spisałby się na wyjeździe 

wakacyjnym. Oferuje jakość zdjęć zbliżonych do kompaktów i tańszych lustrzanek, a jest 

w porównaniu z nimi mikroskopijnie mały. Pomimo gorszej ergonomii oraz konieczności 

łączenia z iPhone’em, to może być znakomity zestaw na takie wyjazdy – powinien zmie-

ścić się do większości kieszeni bez żadnych przeszkód. Jest mały. Nie zajmuje wiele miej-

sca. Można go ładować z każdej ładowarki USB. A do tego zapisuje zdjęcia bezpośrednio na 

iPhonie, dzięki czemu możemy się nimi natychmiast podzielić, w jakikolwiek sposób chcemy. 

A jeśli korzystamy z iCloud Photo Library, to przy okazji będziemy mieli automatyczny 

backup.

Na koniec
DxO ONE to bardzo ciekawy i kompaktowy sprzęt, robiący więcej niż dobre zdjęcia, przy 

którym jednocześnie trzeba zdecydować się na pewne kompromisy. Jeśli jednak przebole-

jemy pewne braki czy cechy oraz konieczność każdorazowego podłączania go do iPhone’a, 

to otrzymujemy solidny produkt, który może inspirować do robienia lepszych zdjęć. Liczę 

też na to, że okresowe wieszanie obrazu transmitowanego na żywo zostanie rozwiązane 

w aktualizacji app na iOS, a tryb „selfie” otrzyma możliwość nagrywania wideo.

Cena i dostępność
Cena DxO ONE wynosi 2595 złotych brutto. Przez ograniczony czas kupując DXO One, klienci 

otrzymują w prezencie:

• DxO OpticsPro 10 Elite – cena oprogramowania kupowanego oddzielnie: 781,75 zł  + VAT,

• DxO FilmPack 5 Elite – cena oprogramowania kupowanego oddzielnie: 486,75 zł + VAT.

• Można go kupić w Color Confidence, a dystrybucją zajmuje się XP Distribution.

DxO ONE            

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 4/6

DxO ONE

morid1n

http://shop.colourconfidence.com/pl/product.php?xProd=5318
http://shop.colourconfidence.com/pl/product.php/5320/dxo-filmpack-5-elite
http://shop.colourconfidence.com
http://www.xpdistribution.com
http://www.twitter.com/morid1n


HARMAN KARDON 
– ESQUIRE 2

JAROSŁAW CAŁA

Wiele głośników mobilnych gościło już u mnie w domu i często zdarzało się, że zdecydowanie 

bardziej przypadały one do gustu mojej żonie. Od dawna producenci stawiają na estetykę 

i ten trend robienia rzeczy ładnych przybliżył elektronikę do tajemniczego, kobiecego świata. 

Były już głośniki do złudzenia wyglądające jak różowa kosmetyczka, ale to, co pokazał Harman 

Kardon, uważam za największy krok w stronę zdobycia pięknej strony konsumentów. 
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Głośnik Esquire 2 doprowadził do sytuacji, w której 

to nie ja chwaliłem się nowym gadżetem, tylko robiła 

to moja żona, która pokazywała z zachwytem swoim 

koleżankom, co właśnie testuję. Szok i niedowierzanie. 

Oczywiście, dziewczyny nawet nie trudziły się z włącza-

niem sprzętu, wystarczyły efekty wizualne i przymierza-

nie głośnika do ręki. Dlaczego do ręki? Ponieważ Harman 

Kardon Esquire 2 wygląda dokładnie tak, jak kopertówka. 

Czyli torebka, której istnienia nie zrozumie żaden facet. 

Esquire 2 jak sama nazwa wskazuje, jest kontynuacją nie-

zwykle udanej i nagradzanej konstrukcji. Wcześniejszą 

odsłonę testowaliśmy w iMagu i została przyjęta przez 

Norberta dosyć dobrze. Harman Kardon poszedł za cio-

sem i dosyć szybko pokazał nowy model Esquire 2, który 

tak samo jak poprzednik zdobył prestiżową nagrodę Red 

Dot Award. Niewątpliwie mocną stroną projektu jest 

wykonanie i materiały użyte do stworzenia tego dzieła. 

Jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób wszystko 

Harman Kardon – Esquire 2
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zostało zaplanowane i konsekwentnie przeprowadzone. Od świetnego opakowania, po bardzo 

przemyślane rozwiązania ułatwiające życie. Szczegółów można doszukiwać się długo, a wszyst-

kie smaczki powodują efekt WOW! Do mnie trafił kolor złoty, a aluminium o tym kolorze w połą-

czeniu ze skórą wygląda tak dobrze, jak wytatuowany David Beckham bez koszulki w reklamie 

bielizny. Kobiety lubią takie połączenia, a, jak widać, Harman Kardon dobrze o tym wie. Pokryty 

skórą tył urządzenia posiada fajną i efektowną nóżkę, co powoduje, że możemy głośnik posta-

wić. Sporo czasu poświęciłem na dokładne obejrzenie każdego detalu i nie znalazłem wad. 

Serio, ten produkt nie wygląda na masową produkcję, a bardziej na rzemieślnicze wykonanie, 

które na końcu autorzy podpisują. Niezwykle solidnie wykonano przyciski, nie ma tu żadnych 

dotykowych szaleństw, tylko klasyczna precyzja. Podoba mi się również sam wybór przyci-

sków, fajnym pomysłem jest słuchawka do odbierania i wyciszenie mikrofonu. Na bocznych 

krawędziach znajdują się złącza i rewelacyjna, dobrze znana z nadgryzionych sprzętów prezen-

tacja poziomu naładowania baterii. Taki smaczek dla iKlientów. Jak już jesteśmy przy baterii, to 

Harman Kardon zdecydował się na akumulator 3200 mAh. W praktyce wszystko zależy od mocy, 

z jaką gramy, ale średnio starczy nam na siedem godzin odsłuchu. Jeśli chodzi o złącza, to HK 

zadbał o wszystko. Jack i dwa rodzaje USB do ładowania sprzętów w podróży, załatwiają sprawę. 

Wszystko, co napisałem, utwierdza mnie w przekonaniu, że Esquire 2 został perfekcyjnie prze-

myślany. Dawno nie testowałem tak kompletnego, mobilnego głośnika. Mam wrażenie, że jest 

to sprytny zabieg, żeby przekonać do takich głośników wspomniane wcześniej kobiety. Solidny, 

piękny i absolutnie praktyczny, czyż nie tego pragną właśnie nasze drugie połowy? Harman 

Harman Kardon – Esquire 2
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Kardon bardzo mądrze podszedł również do tematu rozmów telefonicznych. Już w pierwszym 

modelu Esquire można było zauważyć duży nacisk na mikrofon. Esquire 2 ma wbudowane aż 

cztery mikrofony, wyposażone w specjalny system tłumienia zakłóceń i echa, idealnie spraw-

dzający się w biurze. Konferencje to żywioł tego głośnika, a przekrzykujące się ze sobą kobiety 

to najbliższe przyjaciółki Esquire 2. Dlatego tak samo jak one, ten głośnik jest przerażająco gło-

śny. Amerykańskie sprzęty przyzwyczaiły nas do podkręconych potencjometrów i tak samo jest 

z Esquire 2. Nigdy nie słyszałem tak głośnej damskiej torebki! Jak wiadomo, w takich torebkach 

można znaleźć wszystko, dlatego nawet nie chcę wiedzieć, co HK umieścił w swojej kopertówce. 

Przyznaje, boję się tego. Wiem, że efekt tych działań jest niezły. Esquire 2 można nazwać piskliwą 

przekupą z targu. Jest tak donośny, że nie ma mowy o zgubieniu się w tłumie innych głośni-

ków. Dużo wyraźnej góry i zaskakująco sporo szczegółowego środka, co mocno mnie zdziwiło, 

bo Harman Kardon przyzwyczaił mnie do podróży z dźwiękiem przypominającej roller coaster. 

Góra, dół, góra, dół i tak bez końca, a w tym przypadku o dolnych partiach częstotliwości nie 

można rozpisywać się za długo. Z racji jego gabarytów mogę napisać tylko tyle, że szczątkowe 

niskie tony występują, ale raczej w tym aspekcie doszukiwałbym się największych minusów 

dźwięku Esquire 2. Takie to nieamerykańskie. 

Trzeba jednak pamiętać, że mamy do czynienia z głośnikiem mobilnym, który ma sporo innych 

zadań i Harman Kardon Esquire 2 wykonuje te zadania perfekcyjnie. Musimy mieć na uwadze to, 

że ten głośnik może się okazać jedynym wyborem, z którym nasza partnerka nie będzie miała 

żadnych problemów. Nawet nie będzie pytała o cenę.

Esquire 2             

Dane techniczne:
• Przetwornik: 4 x 32 mm

• Moc znamionowa: 2 x 8 W

• Pasmo przenoszenia: 75Hz ~20kHz

• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

• Wersja Bluetooth: 4,1

• Akumulator: litowo-polimerowy 
(3,7 V, 3200 mAh)

• Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
190 x 34 x 130 mm

• Masa: 599 g

Harman Kardon – Esquire 2

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka


NORBERT CAŁA

Skok na wyższą półkę 
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SONOS PLAY:5 GEN 2
Sonos Play:5 gen 2
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Kilka dni temu wsparcie dla Apple Music zawitało do sprzętów Sonos i choć może się to wam 

wydawać błahym tematem, to bardzo duża sprawa. W USA i po części w Europie Zachodniej 

firma Sonos ma tak duży udział w rynku muzycznych sprzętów multiroom, że praktycznie 

stała się synonimem tego typu urządzeń. Jest to pierwszy system muzyczny mający takie 

wsparcie, wprawdzie w publicznej wersji beta, ale nasze testy, do których wykorzystaliśmy 

najnowszy głośnik Sonos, czyli Play:5 drugiej generacji, pokazują, że jest to usługa w pełni 

działająca.

Czym jest to wsparcie dla Apple Music? W aplikacji do obsługi Sonosa dodajemy nowe źró-

dło dźwięku, czyli Apple Music i logujemy się naszym Apple ID, na którym mamy subskryp-

cję tej usługi. Od tego momentu otrzymujemy dostęp do całej biblioteki muzycznej, jaką 

mamy w usłudze Apple. Widzimy te same Playlisty, utwory, albumy. Jest też dostęp do utwo-

rów i listy wybranych przez usługę dla nas oraz do stacji radiowych w tym Beats 1. Muzyka 

jest streamowana do głośnika bezpośrednio z usługi Apple. Na głośniku nie ma zbyt wielu 

przycisków – tylko play/pauza, gest następny/poprzedni oraz głośniej i ciszej, ale pozwala 

nam to na kontrolę muzyki. Raz uruchomione odtwarzanie na przykład playlisty lub radia 

w aplikacji można potem kontrolować z poziomu głośnika. Wychodząc z domu, wystar-

czy nacisnąć play/pauza, aby zatrzymać muzykę, a po powrocie nacisnąć jeszcze raz, aby ją 

wznowić. Za pomocą gestu przesunięcia palca w prawo i lewo można też zmienić utwór, 

o ile słuchamy playlisty.



Skoro już jesteśmy przy samym głośniku, to 

warto o nim więcej wspomnieć, bo jest to naj-

nowszy, flagowy model Sonosa. Druga generacja 

tego głośnika została zbudowana zupełnie od 

nowa. Wygląda inaczej i brzmi inaczej. Ogólny 

kształt dość charakterystyczny dla tej firmy został 

zachowany, ale w końcu głośnik nie wygląda tak, 

że chce się go schować za zasłonką. Jego kształt 

przywodzi mi na myśl stare głośniki instalowane 

na słupach, tak zwane szczekaczki. Pewnie nikt 

z czytelników ich nie pamięta, nie będę się więc 

nad tym rozwodził. Głośnik jest zatem dość spo-

rych rozmiarów (203 x 364 x 154 mm) i słusznej 

wagi (6,5 kg) rombem, który przeznaczono do 

postawienia w pionie lub w poziomie. Otrzymał 

minimalistyczny dizajn, przy zakupie możemy 

wybrać kolor obudowy biały lub czarny, przy 

czym przednia maskownica jest zawsze czarna. 

Bryłę głośnika zakłóca jedynie mały napis Sonos 

oraz wspomniane wcześniej elementy sterujące, 

na które składają się dotykowe przyciski głośniej/

ciszej i fizyczny play/stop. Przyciski – w zależności 

od ustawienia głośnika – są na górnej lub lewej 

ściance. Głośnik zaś rozpoznaje, w jakim jest 

położeniu i gra nieco szerszej, gdy jest w pozio-

mie, i nieco bardziej wąsko, gdy jest w pionie.

Aby to było możliwe, zupełnie przebudowano 

wnętrze głośnika. W środku znajdziemy aż sześć 

przetworników. Trzy średnio-niskotonowe (dwa 

20 mm i jeden pośrodku 22 mm), które są wspo-

magane trzema 10-centymetrowymi wysoko-

tonowymi. Play:5 może grać jako samodzielny 

głośnik lub możemy zaopatrzyć się w dwie sztuki 

i skonfigurować je tak, aby jeden grał jako prawy, 

a drugi jako lewy. Do testów używałem jednej 

   /   SPRZĘT   /   95Sonos Play:5 gen 2



   /   SPRZĘT   /   96

sztuki, grającej jako samodzielny zestaw. Przechodząc przez proces konfiguracji głośnika, 

natrafimy na możliwość przeprowadzenia dostrajania dźwięku Trueplay. Po jej uruchomieniu 

nasz iPhone zamieni się w mikrofon, a z głośnika będą emitowane różne dźwięki. Naszym 

zadaniem jest obejść całe pomieszczenie, w którym używamy głośnika. W tracie tej proce-

dury zostanie przebadana akustyka naszego pomieszczenia, a wszystkie przetworniki w gło-

śniku zostaną tak ustawione, by współgrały z przestrzenią, w której słuchamy muzyki. Czy 

to działa, wspomnę kilka akapitów dalej. Ciekawostką jest to, że funkcja Trueplay nie jest 

dostępna na Androidzie; producenci argumentują to tym, że nigdy nie są pewni, jakiej jako-

ści mikrofony znajdą w smartfonach z tym systemem.

Jeśli pierwszy raz stykacie się z systemem Sonos, to może was zaskoczyć sposób obsługi gło-

śnika. Mimo że ma Wi-Fi oraz ethernet, to jednak nie będzie działał jako głośnik AirPlay. Nie 

da się go też podłączyć za pomocą Bluetooh, czyli odtwarzanie muzyki za pomocą systemo-

wej aplikacji nie wchodzi w grę. Jedyna droga do uruchomienia odtwarzania to dedykowana 

aplikacja Sonos, a sam głośnik wpinamy do sieci za pomocą kabla ethernet, Wi-Fi lub, jeśli 

już mamy instalację Sonos w domu, to za pomocą SonosNet. W aplikacji możemy wybrać 

źródło, które będzie odtwarzało muzykę. Może to być biblioteka muzyki z naszego iPho-

ne’a, może to być radio internetowe z TuneIn. Może być to wreszcie dowolny system stre-

amingowy: Spotify, Deezer, Google Play Music czy wspomniany na początku Apple Music. 

Specyfiką działania Sonosa jest to, że po zainicjowaniu odtwarzania muzyki z internetowego 

radia lub systemu streamingowego jest ona wysyłana nie do aplikacji na telefonie i następ-

nie do głośnika, tylko bezpośrednio do niego. W praktyce to oznacza, że po uruchomieniu 

odtwarzania możemy zamknąć aplikację, wyjść z domu, a muzyka i tak będzie odtwarzana. 

Sonos Play:5 gen 2
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Pierwsze testy muzyczne przeprowadziłem przed zastosowaniem technologii Trueplay. 

Głośnik grał bardzo czysto i poprawnie. Nie było się do czego przyczepić. Potem wykona-

łem dostrajanie Trueplay i jeszcze raz przetestowałem jakość dźwięku. Bardzo wyraźnie sły-

chać jej poprawę, najbardziej w dynamice. Pojawiło się to, czego początkowo brakowało 

w dźwięku: precyzja tworząca dynamikę. Najlepiej, moim zdaniem, wypadają tony wysoki 

i średnie. Wokale są perfekcyjne. Brakuje trochę głębi w tonach niskich oraz przestrzenno-

ści dźwięku. Jednak nie są to wady, które mogą negatywnie wpłynąć na odbiór muzyki – to 

raczej zwrócenie uwagi na najsłabsze elementy ogólnie świetnego głośnika. Pamiętajmy 

też, że możemy dokupić drugi taki sami i ustawić je w klasyczne stereo. Myślę, że wtedy oba 

wymieniony mankamenty by zniknęły, ale cena 5000 złotych za taki zestaw – pojedynczy 

Play:5 kosztuje 2499 złotych – to już całkiem sporo. 

Wsparcie Apple Music na Sonos to ważny krok, który z pewnością na dobre wyjdzie obu fir-

mom. Do tej pory posiadacze Sonosa wybierali inne serwisy, dla których mieli wsparcie, na 

przykład Spotify, teraz mogą wybrać Apple Music. Do tej pory użytkownicy Apple Music 

wybierali inne głośniki, bo nie mieli nigdzie wsparcia dla tego systemu. Teraz Sonos z Apple 

Music doskonale się uzupełniają, z korzyściami dla obu firm. Jeśli chodzi o sam głośnik Sonos 

Play:5 Gen 2, to firma wykonała ogromny skoku. Z systemowego głośnika systemu strefo-

wego nagle awansował on na półkę, na której możemy znaleźć głośniki Bowers & Wilkins lub 

Bang & Olufsen. Broni się, nawet samodzielnie stojąc w salonie i to zarówno dźwiękiem, jak 

i dizajnem. Gdy dodamy do niego siłę całego systemu strefowego Sonos, to robi się z niego 

czarny koń.

Ocena iMagazine 5/6norbertcala

Sonos Play:5 gen 2

http://www.twitter.com/norbertcala
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LUXA2 LAVI O
LUXA2 Lavi O

PAWEŁ HAĆ

Ostatnio zastanawiałem się nad słuchawkami na siłownię. EarPods, z którymi zazwyczaj 

biegam, nie zagłuszą otoczenia, ani też nie będą się trzymały w uchu podczas dynamicznych 

ruchów. Zupełnie przypadkiem do testu dostałem sprzęt, który, wydawałoby się, idealnie trafia 

w moje potrzeby.



Przyzwyczaiłem się do tego, że sprzęt LUXA2 prezentuje dość nierówną formę. Na zmianę 

zdarzało się mi testować produkty wykonane świetnie i niedbale, zawsze jednak speł-

niały swoje zadanie. Lavi O, czyli słuchawki sportowe, należą do tej grupy, która 

nie może poszczycić się najwyższą jakością materiałów czy interesującym 

wzornictwem. Szaro-czarna kolorystyka w połączeniu z dość topor-

nym wzornictwem nie przyciągają wzroku, a sporych rozmiarów 

pilot budzi wątpliwości co do tego, czy podczas treningu nie 

będzie przeszkadzał, uderzając o twarz. Nie można jednak 

odmówić tej konstrukcji wysokiej wytrzymało-

ści, przewód łączący słuchawki i pilota jest 

elastyczny i gruby, co minimalizuje ryzyko 

uszkodzenia go. Przy okazji nie plącze 

się, ma bowiem prostokątny przekrój 

i jest dość krótki.

Lavi O początkowo nie zachwycają 

wyglądem, ich konstrukcja okazuje 

się jednak nieźle przemyślana. Pilot, 

mimo dużych wymiarów, nie prze-

szkadza podczas treningu, a spore, 

oddalone od siebie przyciski do sterowania 

muzyką, z łatwością można obsługiwać bezwzro-

kowo. Na pilocie znalazł się mikrofon, który nie 

jest może najwyższej jakości, ale pozwala komfor-

towo rozmawiać. Same słuchawki są natomiast dość 

duże, po włożeniu do ucha mocno z niego wystają. 

Producent zastosował tu standardowe, gumowe 

końcówki, te jednak zrobiono z materiału przeciętnej 

jakości. Nieszczególnie dobrze dopasowują się do ucha, 

są bowiem zbyt sztywne. W celu zabezpieczenia ich przed 

wypadaniem z uszu przy gwałtowniejszych ruchach użyto 

w nich dodatkowych gumowych wkładek, opierających się na 

małżowinie. O ile spotkałem się już z takimi rozwiązaniami, to 

nigdy nie były one tak niewygodne. W zestawie dostajemy tylko 

jeden zestaw tych nakładek, przez co nie sposób dopasować go do 

ucha — mnie się to niestety nie udało. Szkoda, bo najprawdopo-
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dobniej mniejsze nakładki spełniłyby swoją funk-

cję. Muszę natomiast pochwalić przewód, który 

pomimo stałego ocierania się o szyję, nie przenosi 

zbyt wielu dodatkowych dźwięków. W słuchaw-

kach zastosowano Bluetooth w standardzie 4.0, 

bateria wytrzymuje więc całkiem długo. Udało 

się mi osiągnąć niecałe pięć godzin, a biorąc pod 

uwagę gabaryty słuchawek, uważam to za satys-

fakcjonujący wynik. Bateria ładuje się błyskawicz-

nie, potrzeba tylko 40 minut do naładowania jej 

od zera do pełna.

Nie spodziewałem się po Lavi O wysokiej jakości 

brzmienia, to dość tanie słuchawki, na dodatek 

sportowe. Nie zaskoczyły mnie niczym: genero-

wany przez nie dźwięk jest dość płaski, z dominu-

LUXA2 Lavi O
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jącymi średnimi i niskimi pasmami. W tego typu słuchawkach najistotniejszy jest dla mnie 

bas, muzyka nadaje bowiem rytm, detale schodzą na dalszy plan. Tu go nie brakuje, choć 

za każdym razem brzmi niemal tak samo. Średnie tony są poprawne, o ile słuchamy muzyki 

elektronicznej. W rockowych kawałkach z gitarami i perkusją nastaje trudny do zrozumie-

nia chaos (co dobitnie udowodniły mi „Armaty” z tegorocznego Męskiego Grania). Dobrze 

brzmi natomiast wokal. Wysokim tonom zdecydowanie brakuje detali, choć dobrze, że nie 

są za głośne.

Lavi O nie zachwycają brzmieniem, a ich konstrukcja, pomimo całkiem sensownych rozwiązań, 

wydaje się niedopracowana. Pomimo to podczas treningu sprawdzają się zaskakująco dobrze. 

Nie zależy mi wtedy na krystalicznie czystym brzmieniu, nie koncentruję się na detalach, 

potrzebuję natomiast izolacji od otoczenia i jasno wyznaczanego rytmu. Lavi O mi to zapew-

niają, na dodatek mogę je wygodnie obsługiwać w ruchu. Nie spodziewałem się, że zostaną ze 

mną na dłużej, sprawdzają się jednak na tyle dobrze, że nie szukam już alternatywy.

LUXA2 Lavi O       

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Cena:  około 190 PLN

pawelhac

LUXA2 Lavi O

http://www.twitter.com/pawelhac
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TELEWIZORY W 2015 ROKU

PAWEŁ OKOPIEŃ

Telewizory w 2015 roku

Rok 2015 za nami. To bez wątpienia był rok 4K, a także HDR. Byliśmy też świadkami 

przetasowań na rynku Smart TV. Przede wszystkim jednak zobaczyliśmy rewelacyjne 

telewizory.
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Kiedy to czytacie, ja pakuje się na targi CES. 

W Las Vegas w pierwszych dniach stycznia mam 

swoją drugą gwiazdkę, tuż po świętach. Tam 

trwa doroczny festiwal telewizorów. Czołowi 

producenci zjechali się, by przedstawić swoje 

nowości, jeszcze kilka pokażą na IFA we wrześniu 

w Berlinie, ale walka o wasze portfele rozpoczyna 

się właśnie tam w Vegas. To stolica hazardu dyk-

tuje trendy w telewizorach. Warto przyjrzeć się 

temu, co wydarzyło się w minionym roku.

Można by powiedzieć, że nic, jeśli popatrzymy 

przez pryzmat 4K. Ultrawysoka rozdzielczość 

nieco zawiodła, producenci przestali o niej tak 

głośno informować. Wszystko dlatego, że jest 

wszędzie. Pozostało tylko kilka słabszych modeli, 

Telewizory w 2015 roku



które 4K nie mają, ale w modelach, na których sprzedaży producentom zależy, UHD już jest.  

Telewizory 4K stały się bardziej przystępne, powszechniejsze, ale nic więcej. Nie mamy wciąż 

treści na wyciągnięcie ręki. Kilka seriali w usłudze Amazon oraz Netflix, polskie produkcje 

w player.pl na telewizorach Samsunga. I to by było na tyle. Przede wszystkim brakuje fizycz-

nego nośnika oraz usługi VOD niezależnej od platformy. Kanały telewizyjne to ciągle jedynie 

stacje demo. To się musi zmienić w 2016 roku.

Na szczęście wcale tak nudno nie jest, także jeśli chodzi o jeszcze lepszy obraz. Wszystko za 

sprawą HDR i poszerzonej palety kolorów. Szerszy zakres tonalny, lepsza reprodukcja barw 

o to, co mogą nam zaoferować dziś topowe modele. Za sprawą tych technologii obraz jest 

jeszcze lepszy, ale znów brakuje przygotowanych na nie treści. Te mają pojawić się wiosną 

wraz z UltraHD Blu-ray.

Kolejną zmianą jest reset platform Smart TV. Producenci praktycznie od zera zaczęli swoje 

podejście do tego tematu, a przynajmniej tak to wyglądało na początku roku 2015. Tizen 

OS u Samsunga, FireFox OS u Panasonica, Android TV u Philipsa i Sony oraz druga gene-

racja WebOS w telewizorach LG. WebOS 2.0 zawiódł, ponieważ nie pojawił się na mode-

lach z 2014 roku, a poza szybkością nie oferuje zbyt wielu atrakcyjnych aplikacji, zwłaszcza 

w Polsce. FireFox OS prawdopodobnie nie będzie istniał już w 2016 roku, gdyż Mozilla zakoń-

czyła swoją z nim przygodę, przynajmniej w wersji smartfonowej, a Panasonic nie wrzucił 

go do telewizora OLED, czyli modelu flagowego. Tizen nie działa tak szybko, jakbyśmy tego 
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chcieli, a aplikacje są portowane z poprzedniej 

platformy. Na szczęście dzięki zaangażowaniu 

Samsunga ma największy potencjał i oferuje 

dziś największe możliwości. Android TV powi-

nien stać się szybko alternatywą dla większości 

producentów, choć na razie nie ułatwiał życia 

Sony i Philipsowi przez problemy ze stabilnością. 

Rok 2016 nie przyniesie raczej żadnej rewolucji 

na tym polu, to będzie doskonalenie obecnych 

technologii.

W 2015 roku zobaczyliśmy do tego wręcz fenome-

nalne telewizory. Samsung JS9500 z tylnym pod-

świetlaniem LED cieszył moje oczy już w styczniu. 

Ten SUHD jest naprawdę pokazem możliwości, 

jeśli chodzi o technologię LCD. Panasonic zaan-

gażował Hollywood, by zaoferować fantastyczny 

ekran OLED oparty na panelu LG. Model CZ950 

dostępny jedynie w 65 calach kosztuje aż 40 

tysięcy złotych. Do tego dochodzi jeszcze Philips 

AmbiLux z mikroprojektorami z tyłu obudowy, 

które poszerzają obraz na ścianę. Takie premiery 

naprawdę cieszą oczy, a poza tym na rynku poja-

wiło się kilka udanych konstrukcji w każdym prze-

dziale cenowym. Za mniej niż dwa tysiące złotych 

kupimy dobry, 40-calowy telewizor.

Rok 2015 nie był wystrzałowy, trudno oczekiwać 

od rynku wielkich zmian, zwłaszcza że w telewizo-

rach naprawdę nie ma potrzeby silić się na inno-

wacje. To doskonalenie poprzednich wariantów, 

upowszechnianie pewnych standardów. Rok 2016 

to rok Olimpiady i Euro. Lada dzień przekonamy 

się, czy producenci mają nas czym zaskoczyć.

paweloko

Telewizory w 2015 roku

https://twitter.com/paweloko
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HOLDIT FLIPCASE 5 
DLA iPHONE’A 6(S) PLUS

MACIEJ SKRZYPCZAK

Holdit flipcase 5 dla iPhone’a 6(S) Plus

iPhone 6 i 6S Plus to duże urządzenia. Jeśli ktoś więc ma zamiar zaopatrzyć je 

w dodatkowe etui, musi uważać, by nie powiększyć ich jeszcze bardziej.
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Sporo pokrowców na największe iPho-

ne'y poszerza ich szerokość, co wpływa 

na pogorszenie komfortu trzymania tele-

fonu. Kiedy otrzymałem do testów Holdit 
flipcase 5, byłem pełen obaw, czy pozwoli 

on bezpieczne posługiwać się telefo-

nem. Już po chwili jednak strach minął. 

Okazało się bowiem, że etui to jest bardzo 

cienkie. Po bokach w zasadzie zrównuje 

się z przyciskami zmiany poziomu głosu. 

Praktycznie więc zmiany w szerokości nie 

jest odczuwalna. Holdit został również tak 

wyprofilowany, aby nie wystawał ponad 

zakrzywione szkło na krawędziach iPho-

ne’a, bez problemu zatem skorzystamy 

z gestów powracania czy funkcji 3D Touch 

do wywołania widoku przełączania apli-

kacji (co w tym przypadku dotyczy oczy-

wiście tylko iPhone’a 6S Plus). Również od 

spodu mamy pełen dostęp zarówno do 

złącza Lightning, jak i wejścia słuchaw-

kowego. Materiał, z którego wykonano 

obudowę, to dobrej jakości plastik, dość 

odporny na zarysowania, a dzięki matowej 

powierzchni nieźle trzymający się dłoni.

Jak jednak wskazuje nazwa, Holdit to 

etui z klapką. Nie znajduje się ona jednak 

z przodu, a z tyłu urządzenia. Po jej otwar-

Holdit flipcase 5 dla iPhone’a 6(S) Plus

Aby zabezpieczyć zawartość przed wypadnięciem, klapka jest wyposażona 
w magnes, który trzyma na tyle słabo, że bez problemu jedną ręką otworzymy 
plecki, ale z drugiej strony na tyle mocno, by nie nastąpiło samoistne otwarcie.
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ciu od razu można się domyślić dlaczego. 

Znajduje się tam pięć kieszonek, których 

przeznaczeniem jest przechowanie kart, 

wizytówek lub gotówki (acz w niezbyt 

„grubej” ilości). Aby zabezpieczyć zawar-

tość przed wypadnięciem, klapka jest 

wyposażona w magnes, który trzyma na 

tyle słabo, że bez problemu jedną ręką 

otworzymy plecki, ale z drugiej strony na 

tyle mocno, by nie nastąpiło samoistne 

otwarcie. Klapka jest wykonana ze skóry 

ekologicznej. 

Holdit flipcase 5 nie powiększa więc iPho-

ne’a 6(S) wszerz, tylko wgłąb. Sama część 

portfela jest jednak węższa niż telefon, 

dlatego całość można trzymać pewnie, 

nawet dość komfortowo.

Jak już pisałem, na początku byłem pełen 

obaw, jeśli chodzi o to etui. Myślałem, 

że jego testy zakończą się w chwili napi-

sania tej recenzji. Teraz jednak, po paru 

tygodniach używania, nie jestem już 

tego taki pewien. Telefon przez zdecy-

dowaną część czasu trzymam w bocz-

nej kieszeni spodni. Z kolei portfel siedzi 

sobie zamknięty w kurtce. Zdecydowanie 

łatwiej wyjąć mi iPhone’a, otworzyć 

tylną klapkę i zapłacić kartą, niż wyko-

nać tę samą czynność, ale z wyciąganiem 

portfela.

Holdit flipcase 5 dla iPhone’a 6(S) Plus

Holdit flipcase 5              

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Wydajność: 5/6

Producent: Holdit
Dystrybutor: iMad
Cena:  79 PLN

mcskrzypczak

http://holdit.eu/produktsida/612075/
http://imad.pl/holdit-flipcase-5-dla-iphone-6-6s-plus-magentyczne-etui.html
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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MALINOWE KNOMO LAPTOP 
SLEEVE DO MACBOOKA PRO 13”

PATRYCJA RUDNICKA

Malinowe Knomo laptop sleeve do MacBooka Pro 13”

Na rynku jest wiele różnych etui na laptopy, dlatego odnalezienie w gąszczu ofert 

czegoś, co spełnia nasze oczekiwania, może być trudne. Opakowanie na mojego 

MacBooka ma być ładne, dobrze wykonane, nie może uszkadzać komputera 

wewnętrznymi szwami oraz ma go zabezpieczać w przypadku upadku lub uderzenia. 

I takie właśnie jest Knomo.
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Używam etui Knomo w prześlicznym kolorze mali-

nowym od mniej więcej dwóch tygodni i jeszcze 

mi się nie znudziło, choć słynę z tego, że co chwila 

mój laptop jest widziany w innym „ubraniu”. A tu 

niespodzianka, malinowy strój podoba mi się cały 

czas tak samo. Etui jest wykonane z pikowanego, 

wodoodpornego materiału. Na przedniej części 

znajduje się skórzana naszywka z zamykaną na 

zamek kieszenią. Niestety, jest za mała, by pomie-

ścić smartfona, ale spokojnie można tam włożyć 

na przykład pendrive, dowód osobisty lub rejestra-

cyjny. Połączenie kolorowego materiału z czarną 

skórą bardzo ładnie się komponuje. Środek jest 

zrobiony z miękkiej, również pikowanej tkaniny, 

bardzo przyjemnej w dotyku i delikatnej dla 

powierzchni chowanego w środku laptopa. Od 

wewnętrznej strony znajduje się naszywka z uni-

kalnym numerem seryjnym torby oraz numerem 

telefonu i adresem e-mail do producenta. Według 

załączonej ulotki, jeśli etui zaginie lub zostanie 

skradzione, wystarczy zgłosić ten fakt na stronie 

producenta, a gdy uczciwy znalazca zadzwoni na 

wskazany na plakietce numer, odzyskamy torbę.

MacBooka w etui oprócz wodoodpornego 

zewnętrznego materiału chroni 15-milimetrowa 

pianka, która absorbuje uderzenia. Oczywiście 

nie ochroni naszego sprzętu podczas upadku 

z trzeciego piętra, lecz w przypadku zsunięcia się 

laptopa z kanapy lub uderzenia podczas przeno-

szenia o kant stołu, lub ościeżnicę drzwi nic nie 

powinno się stać.

Etui dostępne jest w kilku żywych kolorach. 

Dystrybutorem Knomo w Polsce jest firma Alstor.

Malinowe Knomo laptop sleeve do MacBooka Pro 13”

iPatrycjaR

https://twitter.com/iPatrycjaR


CLAMCASE PRO

MAREK WOJTASZEK

Opinie na temat tego, czy iPada można nazwać komputerem, czy nie, są podzielone. Dziś 

przedstawię wam recenzję produktu, który z całą pewnością spowoduje, że na swojego iPada 

będziecie patrzeć jak na komputer – nawet jeżeli wcześniej nawet o tym nie myśleliście. Panie 

i Panowie – przed wami ClamCase Pro i recenzja na ponad tysiąc słów.
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iPada w obudowie instaluje się bardzo prosto 

– jest on wciskany na zatrzask w pokrywę klawia-

tury. Testowałem ClamCase Pro dla iPada Mini 

2 i niestety nie wszystkie krawędzie pokrywa 

zakrywała w całości. O ile dolne krawędzie iPada 

mieszczą się wewnątrz niej, to górna część nieco 

wystaje ponad jej profil. Jest to bardziej problem 

estetyczny niż praktyczny, ponieważ nie spodzie-

wam się, żeby miało to negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo urządzenia. ClamCase wygląda 

wtedy jak laptop i odruchowo parę razy moje 

palce powędrowały w miejsce, gdzie spodziewa-

łem się znaleźć touchpad. Na tym jednak podo-

bieństwa do laptopów Apple się nie kończą. 

Klawiatura ma bowiem wbudowane magnesy, 

ClamCase Pro
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które działają tak samo, jak te użyte w Smart 

Cover – pozwalają na zablokowanie iPada 

w momencie zamknięcia obudowy oraz wybu-

dzają go, gdy ta jest otwierana.

Z case’a można korzystać na trzy sposoby – jako 

laptop, tablet i stand. Pierwsza opcja wydaje mi 

się najwygodniejsza i jest przewidziana jako pod-

stawowa, dlatego wrócę do niej w dalszej części 

recenzji. Aby korzystać z iPada w formie standu, 

należy obrócić pokrywę o około 310 stopni od 

pierwotnej pozycji. Klawiatura staje się wtedy 

podstawką, a sam iPad jest nieco odchylony 

do tyłu. Obracając pokrywę dalej, możliwe jest 

złożenie obudowy „na drugą stronę” i korzysta-

nie z niej w wersji „tablet”. Jest to dość kurio-

zalne rozwiązanie, bo po co zakładać obudowę 

na iPada, jeżeli służy ona tylko do zwiększenia 

jego gabarytów i strasznie utrudnia trzymanie 

urządzenia. Na szczęście iPada można z obu-

dowy stosunkowo łatwo wyciągnąć, odginając ją 

w miejscu zatrzasku. Stawia on pewien opór, ale 

mimo kilkukrotnego wyjmowania iPada pokrywa 

nie sprawia wrażenia, jakby miała za chwilę pęk-

nąć – co zdarzało mi się już z plastikowymi plec-

kami nakładanymi na iPady.

Po obróceniu pokrywy o co najmniej 180 stopni 

wyłączana jest klawiatura – ma to na celu zabez-

pieczenie przed przypadkowym wciśnięciem 

klawiszy podczas korzystania z niej jako stand 

lub tablet. W tym drugim przypadku jest to nie-

zbędne, ponieważ przy trzymaniu iPada w dłoni 

cały czas wciskają się jakieś klawisze. Jest to 

bardzo niewygodne i nie wyobrażam sobie 

dłuższego korzystania z iPada w tej postaci ze 

ClamCase Pro
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względu na brak komfortu jego trzymania oraz zwiększoną wagę. Klawisze, które mimowol-

nie się wciska, nie pozwalają pewnie trzymać urządzenia. Funkcja wyłączania klawiatury po 

obróceniu pokrywy niestety uniemożliwia korzystanie z ClamCase’a jako zewnętrznej kla-

wiatury Bluetooth.

Sama klawiatura działa dość sprawnie. Trochę zajęło mi przestawienie się na węższy roz-

staw klawiszy, ale pisze się na niej całkiem wygodnie. Podczas korzystania z klawiatury w tej 

postaci przesuwa się w mojej głowie przekładnia, która mówi, że korzystam z komputera 

i niestety łapałem się na tym, że iOS w paru miejscach kuleje przy korzystaniu z klawiatur. 

Możemy przykładowo wywołać Spotlight, ale już nie możemy za pomocą strzałek wybrać 

interesującego nas wyniku wyszukiwania. Podobnie jest z nawigowaniem kursorem za 

pomocą strzałek – kursor przemieszcza się w dół ekranu, ale sam widok się nie przesuwa, 

w wyniku czego kursor po prostu znika w pewnym momencie z pola widzenia. Nie jest to 

oczywiście w żadnym wypadku wada tej lub jakiejkolwiek innej klawiatury. Myślę jednak, że 

jeżeli decydujecie się na zakup, to powinniście być świadomi, że klawiatura wiele rzeczy uła-

twi, ale nie spowoduje, że nie będziecie już musieli dotykać ekranu urządzenia.

ClamCase Pro
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Jakość wykonania obudowy jest wysoka, aczkolwiek nie bez zastrzeżeń. Klawiszom daleko 

do  znanych z klawiatur Apple, a litery oraz ikony na nich umieszczone są naklejone, więc 

spodziewam się, że z czasem będą się wycierać. Na klawiaturze są dostępne standardowe 

klawisze funkcyjne, takie jak te do sterowania głośnością oraz odtwarzaniem, czy skróty do 

Spotlight oraz klawisz „Home”. Zastrzeżenia można mieć do przełącznika, który włącza kla-

wiaturę – jego oznaczenia są słabo widoczne, a sam przełącznik nie ma kolorowego ozna-

czenia – nie wiadomo, czy jest w pozycji „ON”, czy „OFF”. Warto również poświęcić chwilę 

na wycięcie dla kabla Lightning – jest ono tak wyprofilowane, że tylko wtyczki o wymiarach 

identycznych z oryginalnymi się do niego zmieszczą. Mam zamiennik, który jest licencjono-

wanym kablem, ale ma inną końcówkę, przez co nie da się go włożyć do iPada, gdy jest on 

wsadzony do ClamCase. 

Mam mieszane uczucia w stosunku do plastikowej pokrywy. O ile sama klawiatura jest 

aluminiowa, to pokrywa – ze względu na zatrzask – jest zrobiona z plastiku, który umoż-

liwia jej odgięcie. Widziałbym w tym miejscu aluminiową pokrywę, sztywniejszą, a przez 

to lepiej dopasowaną do klawiatury. Zamiast zatrzasku natomiast chciałbym przełącznik, 

który blokuje iPada wewnątrz pokrywy. Wtedy zapewne możliwe byłoby lepsze spaso-

wanie obu części ClamCase’a. Obecnie pokrywa nie łączy się idealnie z klawiaturą – po jej 

zamknięciu widać, że konstrukcja jest zwarta, ale nie idealnie dopasowana. Nie traktujcie 

tego jak coś, co eliminuje ten sprzęt – moje narzekanie wynika raczej z dążenia do perfek-

cji niż z faktycznych wad klawiatury.

Obudowa jest bardzo dobrze wyważona. Przed jej pierw-

szym użyciem byłem pełen obaw, czy nie będzie się ona 

przewracać pod wpływem ciężaru iPada. Jak się okazało, 

sytuacja taka nie przytrafia się, a ClamCase w pozycji „laptop” 

stoi bardzo stabilnie nawet ze znacznie odchylonym iPadem 

umieszczonym w pokrywie. Konstrukcja zawiasu powoduje, 

że klawiatura nie leży płasko, ale jest nieco uniesiona od 

strony zawiasu.

Według producenta bateria ma wystarczać na długo. Jak 

długo? Tego jeszcze nie wiem, bo w czasie testowania nie 

udało mi się jej w całości rozładować. Jest ona ładowana 

przez kabel o końcówkach mini USB/USB. Trzeba zazna-

czyć, że klawiatura nie może ani zasilać, ani być zasilana 

ClamCase Pro
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z iPada – trzeba ją traktować jako odrębne urządzenie o swoim zapasie prądu. Na klawia-

turze próżno szukać migających ciągle diod informujących o stanie baterii czy połączenia. 

Jest tylko jedna i przez 95% czasu pozostaje wygaszona i niewidoczna. Miga tylko podczas 

nawiązywania połączenia przez Bluetooth oraz jeżeli użytkownik naciśnie skrót odpowie-

dzialny za sprawdzanie poziomu naładowania. Dioda zapali się wtedy od 1 do 5 razy. Ta sama 

dioda wykorzystywana jest również jako informacja o wciśniętym klawiszu CapsLock. Bardzo 

przypadł mi do gustu oszczędny design klawiatury.

ClamCase Pro mogę zdecydowanie polecić osobom, które wiedzą, że będą na iPadzie 

pisać dużo. Jest to wygodniejsza opcja niż noszenie ze sobą osobno iPada oraz klawiatury. 

Możliwość „usunięcia” klawiatury ekranowej znacząco zwiększa komfort pisania, ponieważ 

na ekranie mieści się dużo więcej tekstu. Jeżeli jednak więcej czasu korzystacie z iPada, po 

prostu trzymając go w ręce, a ClamCase miałby być obudową („a jak już jest klawiatura, to 

może się przyda”) – polecam wtedy rozglądnąć się za czymś innym.

ClamCase Pro

wojtaszek

https://twitter.com/wojtaszek


ŻYCIE BEZ ZWYKŁEGO USB
DYSK PNY USB TYPE-C 
TO TYPE UCD10 32GB

NORBERT CAŁA

Odkąd używam MacBooka 12” jako podstawowego komputera, co chwila słyszę pytania o to, 

czy można żyć bez zwykłego portu USB. Odpowiadam: tak, można. 
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Bardzo rzadko zdarza mi się konieczność podłącze-

nia przejściówki i podpięcia czegoś przez zwykłe USB. 

Jeśli już, to jest to zazwyczaj dysk USB w celu szybkiego 

przeniesienia dużej ilości danych z innego komputera. 

Jednak chyba właśnie znalazłem produkt, który nawet 

ten przypadek wyeliminuje. Dysk PNY UCD10 ma z jed-

nej strony złącze USB-C, a z drugiej zwykłe USB w wer-

sji 3. Co pozwala, bez żadnych przejściówek, podłączyć 

go zarówno do MacBooka 12”, jak i do każdego innego 

ZWYKŁEGO komputera. Jest przy tym bardzo malutki, 

niewiele większy od samej wtyczki USB lub paznokcia na 

kciuku. Ma postać niewielkiej zawieszki, w której umiesz-

czono obracane złącze. W zależności od tego, jak je 

obrócimy, mamy dostęp do jednego lub drugiego portu 

USB. Wykonanie dysku jest naprawdę świetne i nie ma 

się zupełnie do czego przyczepić. Jeśli zaś jesteśmy przy 

przyczepianiu, to sam dysk, za pomocą dołączonej sta-

lowej tasiemki, możemy przyczepić na przykład do klu-

czy. Dokładnie tak zrobiłem, raczej nie zapomnę go więc 

zabrać ze sobą. 

Dysk możemy kupić w dwóch pojemnościach 32 GB oraz 

64 GB. PNY UCD10 osiąga bardzo dobre wyniki w testach 

odczytu danych – ponad 120 MB/s. Znacznie gorzej jest, 

niestety, przy zapisie, bo około 15 MB/s, co plasuje go bli-

żej dysków UBS 2 niż USB 3. Szybkości nie różnią się, bez 

względu na to, którego złącza używamy: UBS-C czy USB. 

To małe, sprytne urządzenie, które od kilku dni jest przy 

moich kluczach, rozwiązało mi ostatni mały problem, 

jaki miałem podczas używania MacBooka. Gorąco pole-

cam każdemu posiadaczowi! 

Cena wersji 32 GB: 99,99 PLN
Cena wersji 64 GB: 149,99 PLN

Dysk PNY USB Type-C to Type UCD10 32GB

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala
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GRIFFIN WATCH STAND 
CHARGING DOCK

MACIEJ NOWAKOWSKI

Griffin Watch Stand Charging Dock

Podstawek i stojaków do Apple Watcha opisywanych na łamach naszego magazynu 

było już tyle, że nie jestem w stanie ich nawet policzyć. Zastanawiałem się nawet 

nieraz, po co mi tak naprawdę dodatkowy przedmiot na szafce przy łóżku. Dotychczas 

potrafiłem obyć się bez takich dodatków. Zrozumiałem to całkiem niedawno, gdy 

zacząłem korzystać ze swojego pierwszego docka.
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W życiu każdego z nas ważne jest wprowadze-

nie pewnego ładu. Przedmiotów wokół nas wciąż 

przybywa i coraz trudniej zachować względny 

porządek. Człowiek czuje się lepiej, gdy wszystko 

wokół nas ma swoje miejsce. Głównym zada-

niem wszelkich tego typu podstawek, docków 

czy standów jest zatem wyznaczenie dla naszych 

gadżetów odpowiedniego stałego miejsca w ota-

czającej nas rzeczywistości.

Griffin Watch Stand Charging Dock jest dość 

wyjątkowy, głównie z tego powodu, że jest 

znacznie wyższy niż większość stojaków, które 

widziałem do tej pory. Zegarek podczas łado-

wania spoczywa na nim jak na wystawie – pod 

odpowiednim kątem. Od czasu wprowadzenia 

Griffin Watch Stand Charging Dock
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trybu nightstand w watchOS 2 większość standów na rynku umożliwia umieszczenie na nich 

Apple Watcha w pozycji poziomej. Produkt Griffina wyróżnia się pod tym względem, gdyż 

możliwe jest zawieszenie na nim zegarka zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.

Cała konstrukcja jest dość ciekawa. Składa się z płaskiej podstawki oraz sterczącego pałąka, 

na którego szczycie znajduje się miejsce, w którym należy umieścić magnetyczną końcówkę 

ładowarki do Apple Watch. Wnętrze pałąka się wysuwa i zawiera prowadnicę, wokół której 

owijamy przewód od ładowarki. Producent nazywa to systemem Cord Management. System 

ten pozwala na precyzyjne dostosowanie długości przewodu. Jest to bardzo proste, a zara-

zem genialne rozwiązanie, dzięki któremu można całkowicie pozbyć się nadmiaru plączą-

cego się kabla na naszym biurku, czy stoliku nocnym. Oczywiście, podobnie jak w innych 

standach, w zestawie nie ma samego przewodu do ładowania, należy wykorzystać ten, który 

został dołączony do zegarka. Przeciągnięcie go przez ten stojak jest bardzo łatwe i szybkie.

Na samej podstawie znajduje się próg, który służy do oparcia iPhone’a. Dzięki temu w czasie 

ładowania smartfon może spoczywać poniżej zawieszonego zegarka. Wszystko ma zatem 

swoje odpowiednie miejsce. Gdy położymy nasz telefon na tej podstawce, to oczywistym 

staje się powód, dlaczego Watch Stand jest aż tak wysoki.

Co do materiałów, z których Griffin Watch Stand Charging Dock jest wykonany, to z wierzchu 

jest to pewien rodzaj plastiku o wysokim połysku. Pod tym względem przypomina mi tro-

chę takie urządzenia jak Apple TV czy Apple Time Capsule, mam jednak wrażenie, że aż tak 

nie zbiera odcisków palców. Wydaje się zatem całkiem przyzwoitej jakości, a co najważniej-

sze nie można powiedzieć, że jest tandetny. Górna część z kolei – ta, w którą wciskamy koń-

Griffin Watch Stand Charging Dock
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cówkę do ładowania Apple Watcha – jest wykonana z czarnej gumy. Z pewnością uchroni 

ona zegarek przed przypadkowym zarysowaniem podczas szybkiego odkładania. We wnę-

trzu podstawy znajduje się prawdopodobnie metal, co nadaje jej odpowiedniej wagi i dzięki 

czemu cały stojak jest stabilny. Z kolei od spodu podstawa jest wyposażona w antypośli-

zgowe gumy. Nie ma więc obawy przed tym, że stojak będzie się przesuwać bądź przewra-

cać, co mogło się zdarzyć w przypadku niektórych standów, z którymi miałem do czynienia. 

Całość według producenta ma ważyć 510 gramów, co w tym przypadku jest plusem i gwa-

rancją zapewnienia powyższych właściwości, a jego wymiary to 19,9 x 13,9 x 8 cm. Produkt 

ten jest dostępny dwóch kolorach – białym i czarnym. Moim zdaniem wersja czarna wydaje 

się bardziej elegancka, testowany przeze mnie biały wariant ma jednak tę zaletę, że nie 

widać na nim kurzu.

Griffin Watch Stand Charging Dock jest dostępny między innymi w sklepie internetowym 

doapple.pl w bardzo atrakcyjnej cenie, niecałe 120 złotych.

Griffin Watch Stand Charging Dock

macnow

https://twitter.com/macnow
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GOOGLE ONHUB 
BY TP-LINK

PAWEŁ HAĆ

Google OnHub by TP-LINK

Gdybym miał wskazać na rynku technologicznym firmę, która wprowadza radykalne zmiany, 

z pewnością nie byłoby to Google. Tymczasem to z inicjatywy właśnie tej firmy powstał 

OnHub — router, który zrywa z wszelkimi stereotypami dotyczącymi takich urządzeń.
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Stale rośnie liczba urządzeń, które do komunikacji wykorzystują głównie Wi-Fi. Nie tylko 

komputer, telefon czy tablet, ale też telewizor, a nawet zegarek łączą się z siecią bezprze-

wodowo. Google postawiło więc na niezawodną łączność Wi-Fi, pozostałe funkcje routera 

potraktowało natomiast drugorzędnie. OnHub od TP-LINK cechuje się bardzo minima-

listycznym wzornictwem, na pierwszy rzut oka nie sposób dostrzec, gdzie podpina się 

zasilanie i pozostałe przewody. Obudowa ma kształt pionowo ustawionego, jednolitego 

walca ze świecącym pierścieniem na górze. Wygląda lepiej od chyba każdego dostępnego 

routera, z powodzeniem może więc stać w widocznym miejscu, nie rujnując przy tym 

estetyki otoczenia. Nie będzie też rozpraszał, bo diodę sygnalizacyjną da się całkowicie 

wyłączyć. Obudowa jest zdejmowana, można nią też obracać w celu skierowania sygnału 

w wybranym kierunku. Wszystkie złącza znalazły się przy samej podstawie, wkompono-

wano je w ten sposób, że wychodzące z routera przewody można spiąć razem. Tych nie 

będzie jednak zbyt wiele — oprócz portu WAN i LAN mamy tylko złącze USB i gniazdo 

zasilania. Dodatkowo USB, pomimo standardu 3.0, nie może być na razie do niczego sen-

sownego wykorzystane. Google zablokowało je wyłącznie do funkcji serwisowych, choć 

są duże szanse, że w przyszłości się to zmieni. W routerze umieszczono bowiem Bluetooth, 

wsparcie technologii Wave, a także głośnik, który wydaje z siebie dźwięki tylko podczas 

konfiguracji. Wszystkie te elementy nie mają praktycznie żadnego zastosowania; wyraźnie 

widać, że firma zamierza rozwijać ten produkt, jednak na razie nie określiła kierunku bądź 

też nie zdążyła opracować rozwiązań, w których można byłoby zaimplementować nowe 

metody łączności i komunikacji.



Tym, na co postawiło Google podczas projektowania OnHuba, była prosta obsługa. 

Skonfigurowanie routera jest błyskawiczne, wymaga bowiem pobrania aplikacji, zalogowa-

nia się w niej swoim kontem Google, a następnie podłączenia kabli według wyświetlanych 

instrukcji. Jest to opisane tak dokładnie, że nie sposób się pogubić, nawet sam sposób spa-

kowania routera i przewodów sugeruje właściwą kolejność używania poszczególnych kom-

ponentów. Aplikacja na smartfona (z iOS lub Androidem) jest intuicyjna, choć nie oferuje 

zbyt wielu możliwości konfiguracji. Można więc zapomnieć o monitorze sieci, ręcznym usta-

wianiu kanałów czy zaawansowanych opcjach filtrowania treści. Wszystko, co było możliwe, 

zostało zautomatyzowane, użytkownik więc ma znikomy wpływ na sposób działania urzą-

dzenia. Nie oznacza to jednak, że router działa źle — wręcz przeciwnie, dzięki 13 antenom, 

wykorzystywanym do komunikacji w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz, połączenie działa dosko-

nale i to z wieloma urządzeniami jednocześnie. OnHub optymalizuje połączenie przez stałe 

monitorowanie zakłóceń za pomocą jednej z anten. Działa to na tyle dobrze, że brak możli-

wości samodzielnego ustawienia łączności bezprzewodowej nie jest odczuwalny.

Podczas kilkutygodniowego testu nie miałem z OnHubem żadnych, nawet najmniejszych 

problemów. Jego zasięg pokrywał całe (choć fakt, niewielkie) mieszkanie, a dzięki równocze-

   /   SPRZĘT   /   125Google OnHub by TP-LINK



   /   SPRZĘT   /   126

snej pracy na dwóch częstotliwościach nie poja-

wiły się kłopoty z zasięgiem nawet w miejscach 

oddzielonych od routera ścianami. Szybkość pracy 

sieci bezprzewodowej nie pozostawiała nic do 

życzenia, AirPlay między iPadem a Apple TV dzia-

łał z tak małym opóźnieniem, że mogłem nawet 

komfortowo grać. Prędkość transmisji danych była 

porównywalna z tą, jaką gwarantuje połączenie 

przewodowe, osiągałem niemal maksymalną war-

tość pobierania i wysyłania oferowanego przez 

mojego dostawcę internetu. Chciałem sprawdzić, 

jak OnHub będzie reagował na usterki, stąd też 

odłączałem go od sieci czy też odpinałem antenę 

od modemu. Aplikacja miło mnie zaskoczyła, 

za każdym razem informację o usterce wyświe-

tlano bowiem na głównym ekranie programu i to 

z bardzo zrozumiałym i trafnym opisem oraz spo-

sobem jej usunięcia. Program został zresztą stwo-

rzony w ten sposób, by użytkownik mający nawet 

znikomą wiedzę o komputerach, mógł sobie 

poradzić z problemami. Podczas prawidłowego 

działania routera jest wyświetlany krótki komuni-

kat, że wszystko działa w porządku. Ponadto na 

prostym schemacie topologii sieci wyświetla się 

tylko liczba podłączonych urządzeń. Z głównego 

ekranu możemy też przejść do testu działania 

łącza oraz udostępniania hasła do sieci bezprze-

wodowej. To najbardziej potrzebne funkcje, któ-

rych używa się o wiele częściej niż pozostałych. 

Co więcej, z poziomu aplikacji możemy sterować 

kilkoma OnHubami i to zdalnie. Program działa 

bowiem nie tylko w sieci lokalnej, ale i przez inter-

net. Szkoda, że Google nie zdecydowało się na 

żaden przeglądarkowy interfejs do kontrolowania 

routera, nie każdy ma bowiem smartfona z iOS 

czy Androidem. Jest to dla mnie o tyle zaskaku-

Google OnHub by TP-LINK
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Google OnHub             

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6

Cena:  179 USD

jące, że router powiązany jest z kontem Google — wprowadzenie nawet prostej aplikacji 

przeglądarkowej uzupełniłoby tę lukę.

OnHub to wyjątkowo intrygujący produkt. Jest banalnie prosty w obsłudze, po kilku minu-

tach, jakie zabiera konfiguracja, można o nim zapomnieć. Dodatkowo aplikacja do obsługi 

jest niesamowicie intuicyjna, stąd też nikt nie powinien mieć problemu z ewentualnym usu-

waniem problemów z działaniem sieci. Tym, co mnie natomiast zastanawia, jest mnóstwo 

niewykorzystanych funkcji. Zablokowany port USB czy nieużywane Bluetooth wskazują na 

to, że Google będzie długo wspierało ten produkt, choć nie określiło jeszcze tego, jak chce 

go rozwijać. Tymczasem za 179 dolarów dostajemy niezawodny router, prosty w konfigura-

cji i obsłudze. Może wydawać się to dość kiepską ofertą, jednak nie sądzę, by Google kazało 

nam długo czekać na nowe funkcje urządzenia.

Google OnHub by TP-LINK

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac


DS3 WIĘCEJ NIŻ SAMOCHÓD

PAWEŁ OKOPIEŃ

Minęło 60 lat, odkąd Citroën zaprezentował światu model DS, samochód niezwykle 

awangardowy nawet na współczesne czasy. Dziś DS to osobna marka, której samochody 

przede wszystkim mają duszę.
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Niemiecki zmysł praktyczny sprawia, że większość samochodów pochodzących zza Odry 

jest do bólu zwykła. Dobra, mamy kilka ładnych Mercedesów, nie wzgardziłbym Porsche, ale 

w klasie średniej znajdziemy samochody dla ludu pracującego. Kolejna Škoda, Golf, Passat, 

Corsa – one mają jeździć, dowozić nas z punktu A do punktu B. Tymczasem wsiadając do 

samochodu z Francji, Szwecji czy nawet z Włoch, od razu wiesz, że projektowanie tego 

samochodu sprawiało komuś radość, ktoś robił to naprawdę z pasji. 

Samochód swoim stylem ma mówić coś o właścicielu, facet siedzący w Renault Scénic – jak 

to określił kiedyś Jeremy Clarkson – osiągnął w życiu już wszystko. Ma dom, dwójkę dzieci, 

psa i piwny brzuszek.  

Ten przydługi wstęp jest początkiem recenzji najmniejszego z trzech DS-ów. Francuzi z PSA, 

pod nowym logo, w Europie sprzedają tylko DS3 – małego hot hatcha, DS4,  miejskiego 

hatchbacka w dwóch wersjach, jednej nieco podwyższonej, DS5 – samochód aspirujący do 

segmentu E. W Chinach znajdziemy jeszcze DS5 w wersji sedan i WR DS6, czyli SUV-a. W nie-

dalekiej przyszłości należy spodziewać się limuzyny oznaczonej właśnie jako DS6 lub DS7 

i właśnie SUV-a na rynek europejski.

DS3 więcej niż samochód



DS3 to samochód, którym jeżdżę od końca marca tego roku. Nie będę więc w tej recenzji 

obiektywny – w końcu sam zapłaciłem za ten samochód, wiadomo zatem, że jest najlepszy. 

Z drugiej strony dużo więcej można powiedzieć o pojeździe, którym przejechało się ponad 

15 tysięcy kilometrów, niż tym, którego producent użyczył na weekend.

Mój samochód nie jest też nówką z salonu. Nowa wersja to zmienione światła drogowe na 

LED-y oraz inne wersje kolorystyczne nadwozia. DS3, który jako jedyny z gamy ma jeszcze 

z przodu znaczek Citroëna cieszy właśnie wyglądem, czym można się naprawdę bawić w trak-

cie zamawiania. Samochód można spersonalizować, wybierając inny kolor nadwozia, a inny 

dachu. Dziś taka opcja pojawia się w coraz większej liczbie modeli, ale jednym z pierwszych 

był właśnie DS3. Dodatkowo dach możemy ozdobić naklejką. Co ciekawe, wzór z naklejki trafi 

także na dywaniki w środku. Mała rzecz, a cieszy; to właśnie ta dbałość o detale.

Najmocniejsza wersja to Sport Chic z turbo doładowanym silnikiem 1.6 THP o mocy 156 KM. 

Silnik ten grupa PSA opracowała wspólnie z BMW, trafia on między innymi do Mini. Przez lata 

wybierano go silnikiem roku. Niestety, trzeba liczyć się z jego wadami. To nie jest doskonała 

konstrukcja; starano się ją raczej taką uczynić, a jest dość mocno wyżyłowana, co czyni ją 

dość awaryjną. Mój samochód, mając na liczniku prawie 130 tysięcy kilometrów, niestety tra-

fił kilka razy na warsztat, poszedł między innymi łańcuch rozrządu, który z definicji powinien 

być trwalszy od paska.

DS3 w najnowszej wersji nie posiada CarPlay i zapewne do oczekiwanego liftingu funkcji tej 

nie dostanie; DS5 ma ją otrzymać na wiosnę 2016 roku. Nawigacja My Way sprawuje się średnio 

w moim pojeździe z roku 2011; o ile dobrze wiem, nowsza generacja też nie jest rewelacyjna. 

Przede wszystkim ze względu na brak wsparcia w Polsce dla TMC, czyli informacji o korkach 

drogą radiową. W dobie Apple Maps i Google Maps oraz Yanosika niestety większość wbudo-
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wanych nawigacji sobie nie radzi. Radzi sobie za to zestaw głośno mówiący bluetooth, który 

funkcjonuje bardzo dobrze, rozmówcy chwalą sobie jakość połączeń, ale jednocześnie ogra-

nicza się jedynie do rozmów. Aby odtworzyć muzykę, muszę połączyć iPhone’a za pomocą 

kabla miniJack. Zmieniło się to w najnowszych wersjach, warto jednak na to zwrócić uwagę, 

rozglądając się za samochodem używanym. Mój egzemplarz ma także connect boxa, czyli 

wbudowaną kartę SIM, która w przypadku awarii pozwala na wezwanie pomocy drogowej lub 

odpowiednich służb. W chwili wypadku połączenie z numerem alarmowym jest nawiązywane 

automatycznie. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał z tego korzystać, ale sama opcja połą-

czenia z assistance jest wygodna zwłaszcza za granicą, gdzie i tak najprościej i najpewniej jest 

skorzystać z kosztownego, ale jednak autoryzowanego serwisu.
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DS3 1.6 THP ma manualną 6-biegową skrzynię 

biegów, do setki rozpędza się w 7,3 sekundy, co 

na takiego małego hot hatcha jest wynikiem 

bardzo przyzwoitym. Prędkość maksymalna 

wynosi 210 km/h. W ofercie jest też limitowany 

model Racing, w którym silnik ma moc pod-

wyższoną do ponad 200 KM, przyśpieszenie 

wynosi 6,5 sekundy, a prędkość maksymalna 

to 235 km/h. Producent podaje średnie spala-

nie benzyny na poziomie 6 litrów na 100 km. 

Ale taki wynik osiąga się przy dość emeryckiej 

jeździe. Latem, jadąc spokojnie na Mazury, nie 

przekraczając 90 km/h, rzeczywiście udało mi 

się na dystansie ponad 200 km osiągnąć lepszy 

wynik. Dynamiczna jazda po mieście, jazda na 

autostradzie około 140 km/h to średnie zużycie 

na  poziomie 8 litrów na 100 km. 

Francuski maluch daje nie tylko niesamowitą 

radość z jazdy, ale także komfort. Skórzane pod-
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grzewane fotele bardzo dobrze trzymają kierowcę i pasażera, tylna kanapa, choć zmieści trzy 

osoby, jest raczej przeznaczona do okazjonalnego użycia niż do transportu rodziny. Bagażnik 

o pojemności 285 litrów jest tylko trochę mniejszy od tego, jaki znajdziemy w nowych małych 

miejskich crossoverach. To wystarczająco, by zabrać się w dwójkę na długi weekend. 

Frajdę daje przyśpieszenie: dynamiczne ruszanie ze świateł jest naprawdę przyjemne. Tak 

mocny silnik w tym maluchu umożliwia też dość swobodne przyspieszanie. To mocno 

powstrzymywało mnie od zakupu nowych pseudo SUV-ów, które kosztują od 50 do 100 

tysięcy, ale ich silniki często nie mają nawet litrowych silników. Miłość do DS3 przychodzi 

jednak na zakrętach, to tam wyczuwamy jego nieco usportowiony charakter. Kilka ostrych 

zakrętów i już cieszycie się z jazdy.

DS3 nie jest samochodem popularnym, choć coraz częściej spotykam go na drodze. Polecić 

go mogę wyłącznie z tym benzynowym silnikiem, gdyż w innych wersjach jest to zwykły 

miejski maluszek, jak Fiat 500. To kolejne potwierdzenie tych dobrych i złych stereotypów 

o francuskich samochodach. Przede wszystkim to jednak coś więcej niż wozidełko z punktu 

A do punktu B, tak jak iPhone jest czymś więcej niż telefonem. Zresztą nie przekonacie się 

o tym, dopóki nie przesiądziecie się z Forda, Volkswagena, Opla, Škody na „francuza”.
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paweloko

https://twitter.com/paweloko


https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8&at=11lHMT
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Koledzy z Krakowskiego Miquido wydali pierwsza grę i od razu 
wkroczyli w niebezpieczne rejony. Tap Tap Egg to gra, która może 
wkurzyć. Zasady są proste: tapiemy ekran i przerzucamy jajko 
z obręczy do obręczy. Obręcze przesuwają się różną szybkością, a jak 
za długo myślisz nad rzutem, to ekran zaczyna drgać i robi się trudniej. 
Co więcej, nie ma tu miejsca na pomyłki - jeden zły skok i uratować nas 
mogą tylko zebrane lub kupione gwiazdki. Gra jest bardzo trudna, ale 
też tak wciągająca, że odkładając iPhone’a, już chcemy grać od nowa. 
To nie ma końca. Do tego prosta i przyjemna dla oka grafika i muzyka 
sprawiają, że to prawie idealna gra na „chwile samotności”. 

Cena: 0,00 Euro                 Pobierz

TAP TAP EGG

Świat wokoło nas się zmienia i zmieniają się też Centra Handlowe, 
które stają się coraz bardziej przyjazne. Chyba największym 
problemem, jaki napotykamy w jakimkolwiek centrum handlowym, 
jest zorientowanie się, gdzie jest który sklep. Dzięki aplikacji 
Centrum Handlowego Riviera w Gdyni ten problem przestaje 
istnieć. Wystarczy wejść na mapkę i kliknąć przycisk lokalizowania, 
zupełnie tak samo, jak robimy to w klasycznej mapie. System 
działający dzięki sieci Wi-Fi umożliwia nam lokalizację i wyznacza 
trasę do kolejnego sklepu. W aplikacji sprawdzimy również na żywo, 
ile jest wolnych miejsc parkingowych. 

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

CENTRUM HANDLOWE RIVIERA

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/tap-tap-egg/id1031543509?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/centrum-riviera/id848247916?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Cortana to Microsoftowy odpowiednik Siri, choć podobno dużo 
lepszy – w moim przekonaniu na pewno mniej dowcipny. Działa 
dość podobnie i pozwala nam ustawiać przypomnienia, wysłać 
mail, wyszukiwać informacje i tym podobne za pomocą głosu. 
Sami możecie się przekonać, jak działa, pobierając aplikację dla iOS. 
Niestety, nie ma jej w polskim AppStore, nie obsługuje też języka 
polskiego, mimo że Microsoft swego czasu obiecywał, że będzie to 
umiała już w 2015 roku. Warto jednak pobrać aplikację i sprawdzać, 
czy języki polski nie pojawi się szybciej niż w Siri. Czy jest w Siri 
możecie zaś sprawdzić na www.czyjestpolskasiri.pl.

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

CORTANA

Ta aplikacja generuje obrazy z naszych zdjęć na podstawie sieci 
neuronowych Google DeepDream. Najpierw wybieramy z rolki 
aparatu nasze zdjęcie, następnie jeden z ośmiu przygotowanych 
stylów i wysyłamy. Teraz w DeepDream będzie działa się magia, na 
której wyniki musimy poczekać około 10 minut. Otrzymane efekty 
są naprawdę zaskakujące i bywają bardzo „zakręcone”. Jedno jest 
pewne: takich wyników nie uzyskamy automatycznie w żadnym 
innym programie graficznym. Jeśli osiem przygotowanych stylów to 
za mało, zawsze możemy wybrać swoje własne zdjęcie, które posłuży 
jako styl do przerobienia naszego zdjęcia – to jeszcze bardziej 
zakręcone i takie też będą rezultaty.

Cena: 2,99 Euro          Pobierz

PIKAZO

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/us/app/apple-store/id1054501703?mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/pikazo/id1048273143?l=pl&mt=8&at=11lHMT


http://nozbe.com
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NEED FOR SPEED 
– NO LIMITS DLA iOS

Seria Need for Speed (NFS) od zawsze była droga mojemu sercu. Od momentu, gdy jako mały 

dzieciak jeszcze na moim starym PC-ecie mogłem zagrać w NFS Hot Pursuit 2, zakochałem się 

zarówno w tym tytule, jak i szybkich samochodach, których było tam zawsze pod dostatkiem. 

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Jak każda seria miała ona swoje wzloty i upadki, wersje, które przeszły do historii, jak 

i takie, o których nikt nie pamięta. Jak więc jest z NFS: No Limits, które niedawno zawitało 

na urządzenia z iOS? 

Dla niezaznajomionych z serią NFS (czy naprawdę są tacy?): to jeden z flagowych pro-

duktów stajni EA, który skupia się na trzech rzeczach. Szybkich samochodach, świetnej 

muzyce i adrenalinie. Dodajmy do tego nierzadko obecne w tych seriach piękne kobiety 

i mamy gotowy przepis na sukces. 

Choć konkretne wersje NFS mogły się od siebie różnić, to te trzy elementy były zawsze 

obecne (przynajmniej w tych lepszych wersjach). Sprawdźmy więc, jak jest tym razem. 

Szybkie samochody 
Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że nie brakuje ich w najnowszym NFS. W grze krok po kroku 

otrzymujemy dostęp do coraz to lepszych „fur" od Subaru BRZ aż do BMW M4, McLaren 

650s czy Porsche 911. Dla każdego znajdzie się tu coś miłego. 

Oczywiście, gra nie odkrywa przed nami wszystkich kart naraz. Aby móc zacząć jeździć 

naprawdę szybkimi samochodami, będziemy musieli się sporo natrudzić. Trzeba przejść 

krok po kroku kolejne etapy „kariery” uczestnika ulicznych wyścigów oraz zbudować swój 

zespół z dobrym mechanikiem na czele. 

Jak przystało na serię NFS każde z dostępnych aut będziemy mogli dowolnie spersonalizo-

wać oraz porządnie podrasować, aby jeździło jeszcze szybciej i precyzyjniej. Do tego gra 

oferuje naprawdę przepiękną (jak na urządzenia mobilne) grafikę. Wszystko – wiadomo 

Need for Speed – No Limits dla iOS
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– zależy od możliwości naszego sprzętu; testowałem ją na iPhonie 6 i nierzadko zdarzyły 

się momenty, w których szczęka mi lekko opadła. 

Jeśli chodzi więc o ten punkt, możemy go spokojnie „odhaczyć” z listy. Mamy tu wszystko, 

czego dusza zapragnie. 

Muzyka 
O ile park maszyn i grafika gry naprawdę nie pozostawiają miejsca na marudzenie, o tyle 

muzyka to zupełnie inna historia. Wiem, że trudno o obiektywizm, bo przecież każdy z nas 

ma inne gusta i wielu z was może się ze mną nie zgodzić, ale jak dla mnie jest to zdecydo-

wanie najsłabszy element tej gry. 

Właściwie czasami, gdy musiałem grać bez głosu, nie czułem zbytniej różnicy w stosunku 

do grania z dźwiękiem. Oprawa muzyczna jest nijaka – niby jest, ale jakby jej nie było. 

Osoby, które grały w NFS Underground i mogły słuchać takich kawałków, jak Lean Back 

Terror Squad czy świetnego LAX autorstwa Xzibit-a, wiedzą dokładnie, o co mi chodzi. 

Po tylu latach wciąż lubię wracać do playlisty z wybranymi utworami zarówno z 1, jak 

i 2 części NFS Underground, czego na pewno nie mogę powiedzieć o utworach z No 

Limits. 

Need for Speed – No Limits dla iOS



Adrenalina 
Teraz przechodzimy do sedna sprawy. Świetna grafika, dynamiczna 

muzyka i pobudzające wyobraźnię samochody mają na celu zagwa-

rantować tylko jedno: Adrenalinę i to pisaną przez duże A. To dlatego 

autorzy jednej z moich ulubionych serii wyścigowych na iOS (Asphalt) 

nadali 6 części tet serii tytuł „Adrenaline”. 

Fakt:  czujemy to lekkie mrowienie na karku, mimo że siedzimy sobie 

wygodnie na kanapie, a nie za kierownicą prawdziwego samochodu. 

To właśnie odróżnia dobrą wyścigówkę od kiepskiej.

Tu NFS No Limits nie zawodzi tak, jak w przypadku muzyki, ale też nie 

zachwyca, jak w przypadku grafiki. Nie zrozumcie mnie źle: w tej grze 

naprawdę czuć pęd, ale... Ale żeby mrowiło? Nie za bardzo. 

Właściwie trudno powiedzieć, dlaczego tak jest – może to sprawa 

ograniczonych do minimum kontrolek, może muzyka, może fabuła 

a może wszystko na raz. Coś jest jednak nie tak i mimo tego całego 

pędu i migotających świateł mrowienia po prostubrak. 
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Może to kwestia przyzwyczaje-

nia, ale wolę jeździć samochodem 

z manualną skrzynią biegów. Tak 

samo w grze wolę mieć pedał gazu 

i hamulca albo przynajmniej to 

drugie. W najnowszym NFS nie ma 

ani jednego, ani drugiego. Auto 

rusza automatycznie i domyślnie 

się rozpędza. A hamulec? Według 

autorów jest zbędny. Po co hamo-

wać i wymijać jadące obok nas 

samochody skoro można je zwy-

czajnie staranować... Prawda, że to 

logiczne rozwiązanie?  

Gest hamowania używany jest 

tylko po to, by wprowadzić samo-

chód w dryft. Nie do końca pasuje 

mi też skręcanie. Zamiast przechy-

lić urządzenie, klikamy prawą lub 

lewą część ekranu. Niby detal, ale 

jednak sterowanie za pomocą urzą-

dzenia, a nie przycisków, przynosi 

dużo bardziej prawdziwe wrażenie, 

a według mnie jest także natural-

niejsze. Nierzadko zdarzało mi się 

nie tylko przechylać urządzenie, ale 

i całego siebie w lewo czy prawo 

a tu... jakoś tak bez emocji.  

Podsumowanie 
NFS No Limits to naprawdę solidny 

tytuł, ale w mojej – jakże subiektyw-

nej – opinii nie wyróżnia się zbytnio 

z tłumu. Gra ma sporo plusów (szyb-
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kie samochody, długą fabułę, wiele 

opcji personalizacji auta), ale też 

sporo większych i mniejszych wad, 

które ostatecznie sprawiły, że nie 

przyciągnęła mnie ona na dłużej. 

Po raz pierwszy natomiast cieszy-

łem się, że gra jest dystrybuowana 

w modelu Freemium, mogłem 

bowiem całkiem za darmo się prze-

konać, że nie jest to tytuł dla mnie. 

Myślę jednak, że spora grupa fanów 

serii powinna być zadowolona z naj-

nowszego dzieła EA i mimo wszystko 

polecam ją sprawdzić na własnej 

skórze. Nic to nie kosztuje... przynaj-

mniej na początku!

Need for Speed             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 4/6

Plusy:
• Świetna grafika

• Mało inwazyjny model freemium

• Długa kampania

Minusy:
• Oprawa muzyczna jest niejaka, 

niby jest, ale jakby jej nie było

• Maksymalnie uproszczony system 
kontrolek odbiera nieco frajdy z gry

Cena: freemium
Link do sklepu

Need for Speed – No Limits dla iOS

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/need-for-speed-no-limits/id883393043
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METRO 2033: WOJNY

Niedaleka przyszłość. W wyniku globalnej wojny atomowej większość ludzi zginęła. Nieliczni, 

którym udało się przeżyć, schronili się w podziemiach, gdzie niegdyś kursowało metro. 

Jednym z większych skupisk są moskiewskie stacje…

MACIEJ SKRZYPCZAK
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Metro 2033 to świetna postapokaliptyczna opowieść autorstwa Dmitry’a Glukhovsky’ego. 

Zdobyła popularność na całym świecie wraz z drugą częścią – Metro 2034, a ostatnio wyszła 

trzecia z kolei – Metro 2035. Z tego względu w App Store pojawiła się gra nawiązująca do 

pierwszej części – Metro 2033: Wojny. Wcielamy się tam w kapitana Arsenija Skadowa, 

a przygodę rozpoczynamy w schronie, skąd raptem musimy się ewakuować na sąsiednią 

stację.

Metro 2033: Wojny to połączenie strategii turowej z elementami ekonomicznymi. Na każdej 

ze stacji mamy ograniczoną liczbę miejsc, w których postawimy określone budynki. Te zaś, 

w zależności od rodzaju, albo dostarczą nam amunicji, albo pożywienia, ale są i takie, które 

pozwolą nam nająć odpowiednie jednostki. Sęk polega na tym, aby utrzymać surowce na 

dodatnim poziomie.

Ekonomia to jednak drugorzędna sprawa. Jak wskazuje nazwa gry, główna akcja toczy się 

wokół wojen i potyczek, jakie przyjdzie nam stoczyć na kolejnych stacjach. Wrogowie są 

zróżnicowani. Z początku to zmutowane szczury, rośliny, potem szaleni naukowcy i inne 

postaci. Wraz z rozwojem gry napotykamy coraz silniejszych przeciwników, ważny jest więc 

odpowiedni dobór drużyny. Wybór jednostek jest zazwyczaj uzależniony od posiadanych na 

stacjach budynków. Po zwerbowaniu ludzi tworzymy z nich oddziały, które następnie mogą 

przemierzać tunele metra, by zasiedlać kolejne stacje bądź też uporać się z przeciwnikami. 

Metro 2033: Wojny

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/metro-2033-wojny/id1041447686?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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Co ważne: na niektórych stacjach będziemy musieli zapewnić niemal stałą ochronę, gdyż 

będą na nie przypuszczane regularne ataki.

Wróćmy jednak do jednostek. Nasz kapitan jest nożownikiem i posiada całkiem pokaźną 

liczbę punktów życia, co czyni z niego pewnego rodzaju „tanka”, który na linii frontu 

przyjmuje na siebie ciosy wroga. Najpopularniejszymi pomocnikami na początku gry są 

Włóczędzy, których wynajem mało kosztuje. Nie są jednak ani silni, ani nie mają dużo zdro-

wia. Oprócz tego możemy korzystać z usług pielęgniarek, które będą dbały o zdrowie 

naszych jednostek; snajperów, chemików i wielu innych postaci. Co ważne, każda wygrana 

potyczka dodaje naszym bohaterom punkty doświadczenia. Wraz z podwyższaniem 

poziomu postaci, te nie tylko otrzymują więcej zdrowia, ale również nowe właściwości przy-

datne na polu walki. W związku z tym nie można traktować naszych jednostek jako typowe 

mięso armatnie, gdyż z chwilą śmierci, tracimy je bezpowrotnie i musimy najmować kolejnych 

pomocników, których jednak trzeba szkolić od nowa. Dlatego bardzo dobrze, że gra umoż-

liwia zapisanie swojego stanu przed rozpoczęciem kolejnych potyczek. Niejednokrotnie już 

trafiałem na bossów, którzy wręcz miażdżyli mój skrzętnie rozwijany oddział.

Same wojny zawsze wyglądają w ten sam sposób. Na ekranie widzimy dwa oddziały – nasz 

i wroga. Na pasku z prawej strony ekranu znajdują się ikony postaci, które wskazują, czyja 

Metro 2033: Wojny
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jest właśnie kolej. Przy czym tę ostatnią możemy niekiedy modyfikować za pomocą ataków 

specjalnych, na przykład sprawić, że nasze jednostki zaatakują szybciej bądź też analogicz-

nie, że wymusimy opuszczenie ruchu na przeciwniku. Ataki specjalne nabywamy właśnie 

wraz z rozwojem postaci. Możemy je wykorzystywać raz na kilka rund. Zawsze mamy też do 

dyspozycji podstawowe ataki.

Metro 2033: Wojny nie jest grą bardzo łatwą. Owszem, na początku, gdy mamy dużą ilość 

surowców i nabojów (które stanowią rodzaj waluty), przebieg gry jest dość łatwy i szybki. 

W miarę postępów kasy zaczyna nam ubywać i musimy mozolnie zdobywać ją ze zbudowa-

nych budynków co każdą rundę. Oczywiście, jak już to stało się niemal tradycją we współ-

czesnych grach mobilnych (i nie tylko zresztą) istnieje możliwość pójścia na skróty. Ale nie za 

darmo. Za pomocą zakupów w aplikacji nabędziemy tysiące, a nawet więcej nabojów, które 

wydatnie wpłyną na nasz rozwój. Zakupy te nie są na szczęście koniecznością.

Gra jest oparta na popularnym silniku Unity, dlatego wygląda całkiem przyzwoicie. Kolejne 

stacje są bardzo szczegółowe, choć poszczególne ich elementy co rusz się powtarzają. W tle 

przygrywa podkład muzyczny, który nie jest męczący, a postaci przy każdym ataku starają 

się wtrącić jakieś słówko albo dwa w swoim języku (rosyjskim). Sama gra jest jednak w pełni 

spolszczona. Wszystko to jest zasługą Insignis Media – wydawcy polskich wersji książek 

Metro 2033: Wojny
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z Uniwersum Metro. Muszę przyznać, że wykonali solidną robotę – teksty są dobrze przetłu-

maczone i nie znalazłem jak dotąd żadnych błędów.

Metro 2033: Wojny ma w sobie „coś”, co potrafi przykuć nas do ekranu iPhone’a lub iPada. 

Lubię to określać syndromem „jeszcze jedno…”, na przykład zbuduję jeszcze jeden budy-

nek, dojdę na jeszcze jedną stację i tak dalej. Za dowód niech posłuży fakt, że ostatnio sie-

działem nad tą grą do drugiej nad ranem…

Mimo swojej niezaprzeczalnej grywalności Metro 2033: Wojny nie jest pozycją bez wad. 

Przykładem niech będą ataki zwykłe i specjalne. W zasadzie do momentu ich wywołania nie 

wiemy do końca, co robią. Po prostu nie ma do nich żadnych opisów. Z kolei w trakcie potyczek, 

co jakiś czas pokazują się specjalne animacje, w których kamera zbliża się do postaci i pokazuje 

jej atak. Niestety, gdy toczymy bitwę 

i widzimy to po raz n-ty, staje się to dość 

drażniące. A nie da się tego wyłączyć.

Niemniej jednak uważam, że ta gra 

będzie ciekawym dodatkiem dla 

miłośników serii książkowej. Pozwoli 

jeszcze bardziej wniknąć w świat 

moskiewskiego metra – codziennej 

walki na śmierć i życie.

Metro 2033: Wojny

Metro 2033: Wojny             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 4/6

Metro 2033: Wojny w App Store 

mcskrzypczak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/metro-2033-wojny/id1041447686?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/books.php?body=list&category=3&page=1&name=ksiazki
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JAK ZMIENIĆ CZUŁOŚĆ 3D 
TOUCH W IURZĄDZENIACH

MACIEJ SKRZYPCZAK

3D Touch to niewątpliwie rewolucja na rynku mobilnym. 

Wprowadzenie  nacisku przyniosło nam dodatkowy 

sposób na interakcję z ekranem dotykowym.

3D Touch pojawiło się najpierw w Apple Watch. 

Technologia ta została również przeniesiona do najpopu-

larniejszego produktu Apple, czyli iPhone’a, a konkretnie 

do dwóch najnowszych modeli – 6S i 6S Plus. Po kilku mie-

siącach od premiery wiele aplikacji pozwala na wykorzy-

stanie tej funkcji w mniejszym czy większym stopniu.

Zasada działania 3D Touch jest dość prosta, wymaga jedy-

nie przyzwyczajenia – w końcu do tej pory wystarczyło 

tylko dotykać ekranu, teraz możemy go również naciskać. 

No właśnie. Jeśli chodzi o nacisk, być może w pewnym 

momencie uznamy, że 3D Touch załącza się zbyt łatwo lub 

na odwrót – wymaga zbyt dużego wysiłku. Całe szczęście 

jest na to rozwiązanie.

Jak to od jakiegoś czasu z iOS bywa największe opcje konfiguracji zachowania się iPho-

ne’a czy iPada znajdziemy w ustawieniach dostępności. Nie inaczej jest z 3D Touch. 

Przechodząc kolejno do Ustawień, Ogólnych, Dostępności, znajdziemy odpowiednią sekcję 

poświęconą 3D Touch. Tam możemy zarówno w ogóle wyłączyć tę funkcję, ale również usta-

wić jej czułość – siłę nacisku potrzebną, by skorzystać z tej technologii. Do wyboru mamy 

trzy wartości: Małą, Średnią albo Dużą. Dla ułatwienia poniżej suwaka znajduje się obrazek, 

na którym przetestujemy nowe ustawienia.

Źródło: OS X Daily mcskrzypczak

http://osxdaily.com/2015/11/13/change-3d-touch-pressure-sensitivity-iphone/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


PEBBLE HEALTH I INNE 
ZMIANY

MACIEJ SKRZYPCZAK

Niedawno aktualizacji doczekał się firmware do zegarków Pebble – wniosła ona kilka ciekawych rzeczy.

Pebble Health
Oznaczona numerem 3.8 aktualizacja dla zegarków z serii Pebble Time wprowadza nową 

aplikację: Health. Jej zadaniem jest zbieranie informacji o naszej aktywności ruchowej oraz 

śnie i na ich podstawie zmotywowanie nas do czynienia dalszych postępów w poprawianiu 

kondycji osobistej.

Na kilku dostępnych ekranach sprawdzimy, ile w danym dniu przeszliśmy kroków, do jakiej 

odległości się to sumuje, jak obecny wynik wypada w porównaniu z innymi dniami tygo-

dnia itd.

Jeśli chodzi o sen z kolei, to analogicznie otrzymamy informacje o jego długości, poszczegól-

nych fazach, a także podejrzymy wykres.
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Na osi czasu, dodatkowo, na początku oraz pod koniec każdego dnia otrzymujemy podsu-

mowanie zarówno naszej aktywności, jak i informacji dotyczących snu wraz z informacją, jak 

te wyniki odnoszą się do średniej. W zależności, czy odnosimy lepszy, czy gorszy rezultat, 

będziemy mogli przeczytać odpowiednio motywujące notatki.

Co jednak najciekawsze, to fakt, że Pebble Health bez problemu integruje się z systemami 

Apple HealthKit czy Google Fit.

Oś czasu i nielimitowane aplikacje dla starszych Pebble
Posiadacze starszych modeli Pebble (czyli Pebble Classic i Pebble Steel) także powinni się 

ucieszyć z aktualizacji systemu. Dodaje on bowiem to, co znajduje się w nowszych zegarkach 

– oś czasu – oraz znosi limit wgrywanych aplikacji. By cieszyć się tymi nowościami, użytkow-

nicy starszych produktów muszą zainstalować na swoich smartfonach aplikację Pebble Time 

(iOS / Android) i postępować według instrukcji migracji.

Źródło i zdjęcia: Pebble Blog mcskrzypczak

Pebble Health i inne zmiany

https://itunes.apple.com/app/pebble-time-watch/id957997620
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getpebble.android.basalt
https://blog.getpebble.com/2015/12/15/health/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


#LIFEHACKER
EDUKACYJNA NIEDZIELA

KINGA OCHENDOWSKA

Jak wiecie, odwiedzałam ostatnio rejony internetu o bardzo podejrzanej reputacji. Nie. Proszę się nie 

śmiać. Zwłaszcza Pan – w drugim rzędzie. To nieładnie tak chichotać bez pardonu.

Nie wiem, jak to jest u was, ale ja ze swoją córką rozmawiam o wszystkim. 

Mamy taki zwyczaj, że w niedzielę do mojego łóżka pakuje się pies (trochę 

duży), kot (trochę mały) i młoda (trochę rozczochrana). Młoda wie, że jeśli chce 

gadać, to musi przyjść z kubkiem kawy, bo bez odpowiedniej dawki kofeiny, 

w pewnym wieku, szare komórki odmawiają porannej aktywności. A kiedy już 

rozmawiamy, to przez parę godzin i o wszystkim. Również o podejrzanych rejo-

nach internetu. Powiedziałam o tym kilku znajomym, którzy wyrazili swoje głę-

bokie zdziwienie faktem, że rozmawiam ze swoją córką o „takich” sprawach. Ale 

to tylko dlatego, że nie wiedzą, o jakich sprawach ona rozmawia ze mną.

Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie nie funkcjonują 

bez internetu. Może się wam wydawać, że sprawdzają tam sobie plan lekcji 

albo odrabiają prace domowe, ale zapewniam Was, że to sytuacja analogiczna 

do tej z memów na Facebooku. Co znajomi myślą, że robię, co nauczyciele 

myślą, że robię, co rodzice myślą, że robię. I w końcu – co robię naprawdę. 

A prawda jest taka, że moja córka ma znajomych na całym świecie – takich, 

których nigdy nie widziała na żywo. I że są jej bliżsi niż niejedna koleżanka ze 

szkoły.

Ma więc kolegę w Danii, który czasem przychodzi do mnie pogadać albo laj-

kuje zdjęcia na Instagramie. Ma niewidomą koleżankę w Stanach. Gdyby się 
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tak dobrze przyjrzeć, to moglibyśmy zaliczyć wszystkie kontynenty i wszystkie 

strefy czasowe. Nie jest to coś, czego możemy w jakikolwiek sposób uniknąć. 

Świat się  zmienia, zmienia się bardzo szybko. Ostrzeżenia, które wystoso-

wywaliśmy jeszcze 10 lat temu – żeby nie poznawać nowych ludzi w interne-

cie – przestały już dawno być zasadne. Internet rządzi się swoimi własnymi 

prawami, globalizacji już nie zatrzymamy. Musimy się więc upewnić, że mło-

dzi ludzie w sieci zachowują się ostrożnie. I może nawet czegoś się od nich 

nauczyć. Nie wierzycie?

Rozmawiałyśmy o różnych szemranych rejonach internetu i dziwnych ludziach, 

których można tam spotkać. Zapytałam ją więc, skąd wie, że osoba, z która 

rozmawia, jest tą, za którą się podaje. „Maaaamo!” – popatrzyła na mnie z poli-

towaniem. „Przecież to się robi tak!”. I zaczęła opowiadać, jak wygląda survival 

młodego człowieka.

Przede wszystkim to już nie czasy, kiedy opieraliśmy się wyłącznie na tekście. 

Większość komputerów wyposażonych jest w kamerki internetowe, wystar-

czy więc zaprosić rozmówcę na śmieciowe konto na Skype. Czasem jednak, 

z różnych względów, nie jest to możliwe. Co wtedy? Muszę powiedzieć, że 

byłam pod wrażeniem pomysłowości dzieciaków. Umawiają się oni bowiem na 

wysłanie zdjęcia. Zdjęcie, powiadacie? Przecież zdjęć u nas pod dostatkiem, we 

wszystkich rejonach internetu. Ej, młodzi ludzie nie są jacyś wyjątkowo głupi! 

Nie chodzi o jakiekolwiek zdjęcie, tylko o zdjęcie ze z góry umówionym zna-

kiem. Narysowanym na ręce, kartce, czy nawet 

policzku. Takim, jakiego nie znajdziecie w inter-

necie. I, muszę przyznać, że dzieciaki świet-

nie radzą sobie z rozpoznawaniem twórczości 

w Photoshopie.

A co na przykład zrobić, jeśli ktoś się przycze-

pił, nie chce się odczepić, a zablokować się go 

nie bardzo da? W tym celu powstały specjalne 

linie, zwane rejection lines. Jeśli ktoś uparcie 

nagabuje Cię o numer telefonu, możesz wysłać 

go w miejsce, gdzie uprzejmy głos wytłumaczy, 

że osoba, od której otrzymałeś numer, nie chce 

#lifehacker - Edukacyjna niedziela

A co na przykład zrobić, 
jeśli ktoś się przyczepił, 
nie chce się odczepić, 
a zablokować się go nie 
bardzo da? W tym celu 
powstały specjalne linie, 
zwane rejection lines.
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mieć z tobą nic wspólnego. Albo opowie serię dowcipów. Albo jeszcze coś 

innego.

Młodzież doskonale wie, do czego służą śmieciowe konta na Facebooku, 

śmieciowe adresy e-mail i konta Skype. A co ważniejsze, kiedy zbierze się już 

grupa znajomych online, to bronią się nawzajem jak lwy. Pomagają sobie wza-

jemnie i udzielają informacji. Skąd wiem to na pewno? Dzięki temu, że rozma-

wiam ze swoją córką o wszystkim. Ci młodzi ludzie przychodzą również do 

mnie – dzielą się spostrzeżeniami, wątpliwościami, zadają pytania. Wygląda 

na to, że jestem jedną z tych cool mums, z którymi dzieciaki nie boją się roz-

mawiać. Fajnie mam, prawda? A wiecie dlaczego? Bo nie próbuję zawracać 

kijem Wisły ani stawać z rozłożonymi rękami na środku informacyjnej auto-

strady. Młodzi ludzie będą poznawać się w internecie, a ich dzieci nie będą 

znały czasów, kiedy takie poznawanie się było czymś niezwykłym i niebez-

piecznym. Lepiej więc, żeby nasze dzieci ufały nam i opowiadały bez skrępo-

wania o tym, co dzieje się w sieci i co robią, kiedy nie patrzymy im na ekran. 

Bo w ten sposób możemy upewnić się, że nie stanie im się żadna krzywda.

Poza tym, że jesteśmy rodzicami, fajnie byłoby, żebyśmy byli również przy-

jaciółmi. Takimi najlepszymi i od serca. To lepsze niż blokady rodzicielskie 

i permanentna inwigilacja. Restrykcyjne metody sprawdzają się tylko w ogra-

niczonym zakresie. Jeśli będziemy ufali naszym dzieciom, jest szansa, że one 

również będą ufały nam.

W końcu żyjemy w jednej, wielkiej, globalnej wiosce.

To się już nie odstanie.

A tak na marginesie – szczęśliwego Nowego Roku. Niech się wam spełnią 

wszystkie marzenia i plany. Bądźcie dla siebie dobrzy. I zachowujcie się przy-

zwoicie w internecie.

#lifehacker - Edukacyjna niedziela

santee76

http://www.twitter.com/santee76


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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Tajemnica soku z Gumijagód

TAJEMNICA SOKU 
Z GUMIJAGÓD

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Forma?
Odstawmy na moment jego wygląd przez większość uznawany za nieatrakcyjny 

i zastanówmy się, dlaczego wygląda tak, jak wygląda. Wiemy już, że nie chodzi 

o patenty Mophie – źródła Johna Grubera wyraźnie to podkreśliły. Z ostatnich 

wypowiedzi Phila Schillera oraz prezentacji modeli 6 i 6S wiemy też, że firmie 

zależy na tym, aby iPhone był urządzeniem cienkim. Battery pack teoretycznie to 

wyklucza, czego najlepszym przykładem jest wspominany Mophie i konkurencja, 

których produkty są grube lub grubsze na całej powierzchni. Historycznie wiemy 

też, że firma z Cupertino przeważnie ceni formę nad funkcjonalność – sprzęt musi 

być przede wszystkim ładny. Znane są jednak przypadki, gdzie funkcjonalność 

gra pierwsze skrzypce, szczególnie tam, gdzie projektanci firmy nie mają pomy-

słu, jak nadać produktowi odpowiednią urodę. Nie znam żadnego ładnego bat-

tery case’a i być może Ive z zespołem doszli do tego samego wniosku. Pozostaje 

zatem skupienie się na funkcji.

Funkcja
Długo zastanawiałem się, dlaczego garb na plecach Smart Battery Case 

wygląda, jak wygląda i jedyny sensowny w mojej opinii powód to anteny w tele-

fonie. Wiemy, że bateria blokuje sygnały radiowe, a te wydobywają się wła-

śnie z górnej i dolnej części iPhone’a, tam gdzie są te „piękne” paski maskujące 

anteny. Bateria wydaje się ich nie zakrywać, co powinno z kolei spowodować 

brak znaczącego wpływu na zasięg telefonu. Obudowa, według specyfika-

Apple niedawno pokazał nowy produkt, naturalnie w internecie pojawił się więc tak zwany 

shitstorm. Zgadliście, chodzi o nowego Smart Battery Case dla iPhone’a 6S…
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cji, posiada również pasywną antenę, której celem 

powinno być dodatkowe wzmacnianie sygnału 

– wierzę na słowo, że tak jest.

Cała reszta to już czyste podejście Apple. Złącze 

Lightning zamiast microUSB powoduje, że nie trzeba 

mieć ze sobą innego kabla. Firmware Smart Battery 

Case’a też decyduje, kiedy i o ile doładować telefon 

– użytkownik w ogóle się tym nie martwi. Nie ma 

żadnej widocznej diody, gdy telefon jest w środku, 

informującej o stanie naładowania dodatkowego 

akumulatora – za to odpowiada iOS, pokazując drugi 

wskaźnik obok swojego własnego. Dopiero po wyję-

ciu iPhone’a ze Smart Battery Case’a ukazuje się 

dioda, która zaświeca się podczas ładowania – to ma 

sens, bo w tej sytuacji iPhone nie poinformuje nas 

o tym na swoim ekranie.

Mniejsza bateria, która nie zasłania anten, pozwoliła 

również stworzyć jednolitą ramkę, a nie składającą 

się z dwóch lub więcej części jak u konkurencji. To 

powinno zdecydowanie ułatwiać wkładanie i wyjmo-

wanie iPhone’a z case’a, szczególnie osobom, które 

korzystają z niego tylko w razie potrzeby.

Czyli…
Z mojego punktu widzenia Smart Battery Case dla 

iPhone’a 6S to zdecydowanie produkt Apple’owy 

– nawet bardzo – tylko po prostu wielu osobom 

się nie podoba. Osobiście potrafię zignorować jego 

wygląd, bo korzystałem już z takich case’ów. Dla 

mnie funkcjonalność wprowadzona przez firmę 

z Cupertino wyraźnie przewyższa walory estetyczne.

Jestem na tak.

morid1n

Tajemnica soku z Gumijagód

http://www.twitter.com/morid1n
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„INFINITE LOOP” 
NA NOWY ROK

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Witajcie w Nowym Roku! Od dokładnie dwunastu miesięcy piszę dla Was w iMagazine. 

Wypada więc podziękować wam wszystkim, drodzy czytelnicy. Za wasze komentarze, 

polecenia, wszelkie dobre i to konstruktywnie złe, słowo. Mam nadzieję, że w tym roku 

będziecie jeszcze aktywniejsi. Dziękuję też za wszystkie spotkania w Chwili! Widzimy się 

już wkrótce. A na razie, w pierwszym tekście w 2016 roku przy okazji snucia noworocznych 

postanowień, przedstawię kilka sprawdzonych i skutecznych sposobów na to, jak wykorzystać 

potencjał waszych nadgryzionych sprzętów.

„Infinite loop” na Nowy Rok
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NFundamenty zmian
Niemal siedem lat minęło od chwili, gdy wykonałem telefon do jednego z kra-

kowskich resellerów Apple’a i wybłagałem zarezerwowanie do dnia następ-

nego ostatniej sztuki z dopiero co odświeżonej wówczas serii 13-calowych 

MacBooków Pro. Odebrałem go w czwartek. Służył mi do 2014 roku, potem 

zastąpił go MacBook Air o tej samej przekątnej, a ostatnio nowy 13-calowy 

MacBook Pro. Zanim kupiłem Maca miałem – jak wielu – iPoda. Shuffle 2G dziś 

dumnie zdobi moją małą kolekcję tych urządzeń. Przez te siedem lat zmieniłem 

swoje podejście nie tylko do komputera jako takiego, ale do całej elektroniki 

użytkowej. Jeśli właśnie wahasz się nad zakupem pierwszego Maca, możesz 

spokojnie czytać dalej, bo to głównie tekst skierowany właśnie do ciebie.

Pierwsza rzecz, do której zachęcam, to żebyście nie starali się na siłę przeszu-

kiwać wszelkiej maści forów internetowych, wątków, przydługawych dyskusji 

o egzystencji, głodzie i tak zwanej głupocie inwestowania w zamknięte sys-

temy. Szkoda na to czasu. Chyba że macie go nieskończenie dużo. W 2009 roku 

popełniłem właśnie ten błąd, czytając wątki typu „Czy matryca iMaca się bru-

dzi, a MacBook kopie prądem?”. Dowiedziałem się mniej więcej tyle, że Apple 

się kończy – klasyk, ale jak to bywa w takich sytuacjach – karma wraca, Prawa 

Murphy’ego się aktywują i trafia się model z wadą fabryczną. Doświadczenie 

zakupowe zepsute, humor też. Oczywiście tydzień później dostałem nowiutki 

komputer, który działał następnych kilka dobrych lat i działa do dziś u jednego 

z wrocławskich studentów, ale, wiecie, to „coś” prysnęło. Na własne życzenie. 

Tak więc nie szukajcie dziury w całym.

Ekosystem Apple uwalnia całkiem pokaźną ilość czasu, który wcześniej traci-

liśmy na rozwiązywanie rozmaitych problemów, które nie powinny dotyczyć 

przeciętnego użytkownika. Apple wyróżnia ilość świetnej jakości oprogramo-

wania, którą otrzymujemy wraz z zakupem komputera i największa na świecie 

baza aplikacji. Drugą fenomenalną sprawą, jaką odczułem po przesiadce na 

nadgryziony sprzęt, jest swego rodzaju…

„Infinite loop” na Nowy Rok
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Przymuszone porządkowanie
Wiecie jak to bywało na Windowsie – RSS-y miał prawo czytać tylko prawdziwy 

geek, o podcastach słyszano w tajemnych kręgach akademickiego podziemia, 

a płacenie za programy stało na równi z byciem życiowym fajtłapą. Panem naiw-

niakiem, który nie potrafi użyć tzw. „cracka” (mały program, najczęściej wirus 

lub inne szkodliwe oprogramowanie, generujący klucz licencyjny do danego 

programu lub po „legalizujący” go po kliknięciu odpowiedniego przycisku). Sam 

tak myślałem i robiłem. Nie ma co tego ukrywać. Każdy wiedział, że Clone CD 

(program do przegrywania zabezpieczonych płyt) działa cuda.

Założenie Mac ID, pierwsze zakupy w App Store... Kupiłem wtedy genialny pro-

gram do słuchania internetowych stacji radiowych z całego świata, Radium, któ-

rego używam do dziś. Potem oczywiście iTunes Store, bo jeszcze wtedy nikomu 

nawet się nie śniło o muzyce fruwającej po chmurach na każde żądanie. 

I wiecie co? Zrobiło mi się najnormalniej w świecie wstyd. Od tego momentu 

czuję obrzydzenie do piracenia czyjejś własności intelektualnej. W skrócie 

do żerowania na kimś. Uporządkowanie w sobie tych wartości jest kluczowe, 

ponieważ otwiera nas na zupełnie nowe horyzonty – na wolność. Powiesz para-

doks? Pracuję w branży związanej z tworzeniem aplikacji mobilnych i wiem, jak 

katorżnicza praca niekiedy dziesiątek ludzi stoi za jedną aplikacją!

Pora więc na trzecią radę na Nowy Rok: inwestuj w rozwój deweloperów i nie 

bój się komunikować z nimi. To daje obustronną frajdę, czego przykładem jest 

chociażby nasz redakcyjny Wojtek i jego współpraca  z twórcami Tweetbota, czy 

Marek Moi – twórca PointOut, któremu możemy postawić kawę. Deweloperzy 

naprawdę potrafią ładnie prosić o naszą pomoc. Jest taka aplikacja – Overcast 

– najbardziej w tej chwili przystępna do słuchania podcastów. Regularnie wspie-

ram jej twórcę, wpłacając mu drobne sumy. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie ma 

sobie równych – tak w kwestii supportu, jak i rozwoju kluczowych funkcjonalno-

ści. Skoro już przy podcastach jesteśmy, pora na czwartą radę, dotyczącą spę-

dzania wolnego czasu z naszymi nadgryzionymi sprzętami.

Budowniczowie wspomnień
Apple pokazało mi, że RSS-y mogą być cennym źródłem spersonalizowanych 

informacji i dochodu z ich znajomości, dzięki temu, że powstał Reeder – naj-

„Infinite loop” na Nowy Rok
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lepszy bodaj czytnik tych kanałów w historii branży IT. Dziś już ich nie czy-

tam, ponieważ treści na bieżąco agregują media społecznościowe, na przykład 

dobrze spersonalizowany Twitter – w mojej opinii najlepsza prywatna agencja 

informacyjna. Te informacje trzeba jednak gdzieś trzymać, bo nikt z nas nie może 

sobie dziś pozwolić na czytanie wszystkiego real-time. Tę lukę wypełnił w moim 

workflow Pocket – narzędzie, do którego wysyłam wszystkie artykuły do prze-

czytania na później. Dzięki niemu tworzę coś w rodzaju prasówki, do której się-

gam o poranku czy w wolnej chwili, w drodze na spotkanie. Jego protoplastą był 

Instapaper – na początku dostępny tylko na platformę OS X. Gdy kupowałem 

pierwszego Maca, nawet nie myślałem o tego typu listach „na później”.

W ogarnianiu mediów społecznościowych pomaga także Nuzzel (Jeżyk), mały 

pomocnik. Aplikacja, która wybiera nam najpopularniejsze i warte naszej uwagi 

posty, które pojawiły się na Facebooku naszych znajomych czy osób, które 

obserwujemy na Twitterze. Może również wysłać nam mailem podsumowa-

nie danego dnia, czyli też, swego rodzaju społecznościową prasówkę z dnia. 

Otrzymuję ją codziennie o 21:00. Po jej przejrzeniu momentalnie znika, a teksty, 

które chcę przeczytać, trafiają… do Pocketa, 

a jakże inaczej. Koło się zamyka.

Urządzenia Apple od zawsze doskonale doga-

dywały się z urządzeniami Bluetooth. Posiadanie 

bezprzewodowego głośnika jest świetne, ponie-

waż możemy się przełączać pomiędzy różnymi 

źródłami dźwięku, w zależności od tego, które 

z urządzeń mamy bliżej siebie (Overcast ma 

odpowiednik webowy, dzięki czemu możemy 

choćby kontynuować słuchanie podcastu od 

tego samego momentu, w którym go wyłączy-

liśmy na iPhonie). Czwarta rada dotyczy jednak 

w osiemdziesięciu procentach emocji.

Nie zapomnę momentu, gdy po raz pierwszy 

mogłem pokazać rodzicom zdjęcia z waka-

cji, bezpośrednio po obiedzie, nie wstając od 

stołu, a jedynie wybierając jeden przełącznik na 

„Infinite loop” na Nowy Rok

Nie zapomnę momentu, 
gdy po raz pierwszy 
mogłem pokazać 
rodzicom zdjęcia z wakacji, 
bezpośrednio po obiedzie, 
nie wstając od stołu, 
a jedynie wybierając 
jeden przełącznik na 
moim iPhonie. Wszystko 
dzięki temu, że kiedyś sam 
kupiłem Apple TV. 
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moim iPhonie. Wszystko dzięki temu, że kiedyś sam kupiłem Apple TV. O tym, 

w jaki sposób go używam, pisałem w czerwcowym numerze iMagazine 2015. 

Uchwycone na zdjęciach chwile są bezcenne. Obejrzenie ich na gigantycznym 

ekranie tym bardziej. Innym razem w ciągu kilku minut zmontowaliśmy krótki 

film, ponieważ rodzice chcieli mieć taką pamiątkę, którą mogliby szybko poka-

zać znajomym. Prosto i z uśmiechem na twarzach.

Rada czwarta brzmi więc: Korzystaj ile wlezie z aparatu w twoim iPhonie. Jest 

naprawdę wystarczający. Twórz albumy, kolekcjonuj chwile, poświęcaj wolny 

czas na zabawę obrazem i dźwiękiem w systemowych narzędziach, jak iMo-

vie czy GarageBand. Baw się tymi urządzeniami i czerp z tego radość. O to od 

zawsze chodziło w Apple. O budowanie wspomnień i emocji związanych niero-

zerwalnie z produktami z Cupertino.

Twoja przestrzeń
Ostatnia rada na rok 2016 ode mnie: to ty panujesz nad urządzeniami, a nie one 

nad tobą. My zdecydowanie zbyt często przejmujemy się tą całą elektroniką, 

zamiast jej po prostu używać. Zamiast mówić, że macie pecha do sprzętu, spró-

bujcie choć raz z niego po prostu korzystać, a nie skanować oczami, rękami 

i najskrytszymi pokładami intelektu jego formę i działanie, w poszukiwaniu wad.

Nazwa ulicy, na której znajduje się główny campus Apple w Cupertino, to 

„Infinite Loop”, czyli coś  w rodzaju nieskończonej pętli. Używanie nadgry-

zionych sprzętów, a ściślej całego ekosystemu usług z nimi związanych, przy-

pomina taką właśnie pętlę. W Nowym Roku życzę wam, aby wasze zadania, 

priorytety, rozrywka i praca idealnie się zazębiały i współgrały ze sobą w harmo-

nii. Warunek? Nie bać się nowych rzeczy, nie szukać dziury w całym, szukać naj-

prostszych rozwiązań z możliwych. To wystarczy.

Na koniec — dzięki Dominiku, Norbercie i Wojtku, za te 365 dni. Jedziemy 
dalej z tym, co stare i nowe. Do siego roku!

kolaczkrzysztof

„Infinite loop” na Nowy Rok

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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Przewidywanie jest sztuką trudną

PRZEWIDYWANIE JEST 
SZTUKĄ TRUDNĄ

PAWEŁ LUTY

Morgan Stanley alarmuje, że w 2016 roku po raz pierwszy w historii wolumeny 

sprzedaży iPhone’a spadną. Powtarza to za IDC, która pierwsza biła w gong. 

I lawina ruszyła… J.P. Morgan, Drexel Hamilton, Credit Suisse a za nimi najwięk-

sze i mniejsze media powtarzają, że Tim Cook powinien obawiać się przyszłego 

roku i najlepiej zmajstrować coś z kalendarzem, żeby nowy rok nie nadszedł. Bo 

będzie to rok katastrofalny.

Cóż, skoro analitycy banków inwestycyjnych piszą, że coś się stanie, to przecież 

musi to się ziścić. Prawda? W końcu nie zawiedli w przeszłości… To oczywiście 

była ironia.

Grono komentatorów rynku nowych technologii ucieszyło się jednakowoż, że 

może dać dramatyczny tytuł do tekstu o Apple. Kliki się zgadzają, cele odsłonó-

wek też, trochę dyskusji w komentarzach i hejt napędza ruch – WIN! Dorzućmy 

do tego jeszcze jakieś w miarę zgrabne paralele do innych produktów giganta 

z Cupertino – iPoda czy iPada – i mamy tekst-marzenie. No wszystko się trzyma 

kupy i mamy odfajkowane. Apple się kończy!

Przewidywanie jest sztuką trudną, zwłaszcza jeżeli odnosi się do przyszłości – stwierdził 

lata temu genialny fizyk Niels Bohr. Jak czytam prognozy, że rok 2016 będzie datą graniczną 

wyznaczającą początek końca ery iPhone’a, to ten cytat przychodzi mi do głowy.
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Wróćmy więc do Nielsa Bohra. Przewidywanie jest sztuką trudną, zwłaszcza 

jeżeli odnosi się do przyszłości. To truizm, ale jednak wymaga wypowiedzenia 

– branża nowych technologii ewoluuje na tyle szybko, że przewidywania na rok 

do przodu muszą być bardzo ostrożne. Lepiej tego nie robić, żeby potem nie 

odszczekiwać tego, co się napisało. No, chyba że obierze się strategię „będę to 

powtarzał, aż się ziści”.

Osobiście, boję się pisać o produkcie, którego nawet nie widziałem – czyli  

iPhonie 7 – i zakładać, że sprzeda się gorzej od poprzednika. Historyczne porów-

nania? Są pięknym zabiegiem stylistycznym, ale w tym przypadku nietrafionym. 

Początek końca iPoda to premiera iPhone’a. Czy w tej chwili cokolwiek wskazuje 

na to, że w 2016 roku zobaczymy urządzenie, które zastąpi smartfony? Ja go nie 

dostrzegam.

Jeśli pojawią się „przecieki”, że na rynek trafią urządzenia, których interfejs 

będzie oparty na innej interakcji niż z ekranem, to wtedy iPhone będzie miał się 

czego bać. W obecnych warunkach może spać spokojnie.

Rynek jest tak nasycony iPhone’ami, że nowemu modelowi trudno będzie zna-

leźć dla siebie miejsce? Cóż, narracja „kupowanie nowej generacji iPhone’a jest 

bez sensu” jakoś nie trafia do nabywców. Owszem, wzrosty mogą spowolnić, 

bo produkt i rynek dojrzewa, ale żeby od razu spadki? Poczekajmy na premierę 

iPhone’a 7. Jeśli prawie niczym nie będzie się różnił od iPhone’a 6S, to wtedy 

będziemy mogli z czystym sumieniem bić na alarm.

Być może moje myślenie jest niewłaściwe. Być może padam ofiarą syndromu 

przewidywania przyszłości, który polega na tym opieraniu predykcji na tym, że 

jutro to takie dzisiaj, tylko że bardziej. Problem polega na tym, że w większości 

przypadków taki sposób rozumowania się sprawdza. Chyba że nadejdzie kata-

klizm. Tego jednak mało kto się spodziewa.

PawelLuty

Przewidywanie jest sztuką trudną

http://www.twitter.com/PawelLuty


Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę 

sklepu Apple i konfigurować kompu-
ter w wolnych chwilach? A podczas 
pracy, kiedy szef nie patrzy?

Łapiesz się na tym, że konfiguru-
jesz różne Maki, ignorując ich cenę, 
nie będąc do końca pewnym, który 
z nich jest dla Ciebie idealną maszy-

ną? A co mówisz szefowi, który Cię 
na tym przyłapuje? Może odbiera to 
jako sugestię, że należy Ci się wyższa 
pensja?

Czy podczas rodzinnych wyjazdów 
członkowie rodziny pytają Cię, który 
Mac będzie dla nich odpowiednim 
wyborem? A może proszą o pokaza-

nie im Twojego MacBooka, aby móc 
się nim „pobawić”, jakby to była jakaś 
zabawka?

Ten poradnik może Ci pomóc ura-
tować zdrowie psychiczne, stosunki 
z teściową i szefem, i ograniczy ra-
chunki od psychologa.

Daj mu szansę.

https://itunes.apple.com/pl/book/jakim-jestes-makiem/id1016020086?ls=1&mt=11&at=10lHvd&ct=iMag201508
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Dekompresor

DEKOMPRESOR
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Jestem facetem, który ma swoje rytuały. To jest jedna z tych przywar, które albo 

mogą cię zniszczyć, albo ci pomóc, o czym nieco później. Jednym z moich rytuałów 

jest spotykanie się w niedzielne popołudnia ze znajomymi, w jednej z krakowskich 

kawiarni, ukrytej gdzieś w sieni kamienicy przy odchodzącej od Rynku Głównego 

ulicy Grodzkiej. Ten zakątek zawiera całą masę klimatycznych rupieci, starych krzeseł 

i gramofonów, trąbek czy wyblakłych widoków Krakowa z przeszłości. Lubię go, bo 

ma swoją zardzewiałą, skrzypiącą duszę. No i serwują prawdziwego grzańca. Właśnie 

przy okazji jednego z takich spotkań, w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, Karolina 

zapytała: „Jak to jest możliwe, że nie mówisz, że jesteś zmęczony?”.
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Pułapka „Rób to, co kochasz”
Wiecie, jak się mówi: „Jesteś zwycięzcą!”, a ci, co tak mówią, przynajmniej tak sami 

o sobie myślą. Sprzedawcy marzeń, trenerzy motywacji wartej tyle, co przymiot-

nik „fajnie”, czarodzieje życia. Podobno bycie mówcą motywacyjnym jest dziś jedną 

z najbardziej pożądanych profesji. I to przez młodych! Od jakiegoś czasu obserwuję 

pewien trend, który mylnie utożsamia podążanie za pasjami i talentami z głupotą 

życiową. Na sprawę zwrócił jakiś czas temu uwagę Karol Paciorek, ponieważ młodzi 

ludzie szturmem rzucają studia albo zmieniają kierunki ścisłe na choćby kulturoznaw-

stwo. Nie, nie chodzi mi o to, że to coś złego. Chodzi o moment, w którym Nowak 

stwierdza, że wie już wszystko, a Pannie Mądrości zbędne jest doświadczenie, bo kto 

o nie niby ma pytać w wyzwolonym świecie podążających pod prąd.

Problem pojawia się, gdy zaczynamy skakać z kwiatka na kwiatek, targani źle rozu-

mianą mantrą „Rób to, co kochasz” i de facto nie robimy nic. Nie rozwijamy się. Dzielę 

się z dzisiaj z tobą tymi przemyśleniami, ponieważ sam kiedyś tak robiłem. Pewnie 

jeszcze kiedyś naskrobię coś więcej na ten temat. Podobnie sprawa ma się z zarzą-

dzaniem czasem, o czym też już pisałem. Zamiast tworzyć swój workflow, zaczynamy 

używać czyjegoś sposobu na zapanowanie nad zadaniami, instalować wszystkie 

możliwe aplikacje i trackery, co w konsekwencji rodzi chaos. Przede wszystkim w nas.

Można wyrządzić sobie naprawdę niemałą krzywdę, gdy zapomnimy o sobie. No 

właśnie – „o sobie”. Mamy z tym problem, bo nie wiadomo, czy to znaczy, że dobrze 

jest być zupełnym egoistą i hedonistą, czy może tylko w jakichś określonych sytu-

acjach. Lub może w ogóle nie być, bo to złe. Drogi czytelniku, dziś chcę się z tobą 

podzielić tylko jednym nawykiem, który z pozoru wydaje się błahy, ma niewiele 

wspólnego z przepracowaniem – modnie nazywanym overworkingiem – czy listą 

zadań, a potrafi zmienić naprawdę wiele.

Dekompresor

Od jakiegoś czasu obserwuję pewien trend, który mylnie 
utożsamia podążanie za pasjami i talentami z głupotą 
życiową.
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Plastikowa smycz
Wracasz do domu z biura. Godzina siedemnasta, osiemnasta, czasem później. Masz 

już w sobie cały kalejdoskop emocji, tych negatywnych i pozytywnych, odczuć, 

załatwionych i niezałatwionych spraw, które towarzyszyły ci w ciągu całego dnia. 

Pochłaniały twoją percepcję i ciało. Jednocześnie nierzadko na szyi nosisz łańcuch, 

a na obroży masz naklejoną plastikową nalepkę – bo na grawerkę czarodziejowi nie 

starczyło – z napisem: „Jesteś zwycięzcą! Co masz zrobić jutro, zrób dziś”.

Pytanie, które zadała mi Karolina, wynikało właśnie z tego toku myślenia. Masz zro-

bić, nie możesz odpuścić, musisz, choćby nie wiem co. Nie. Jak prześledzicie sobie 

historię życia większości ludzi, tych ludzi, których społeczeństwo uważa za odno-

szących sukcesy, to zobaczycie trzy podstawowe wspólne dla nich cechy. Pierwszą 

jest cel i skoncentrowanie uwagi na nim. Króluje zasada, że ten robi najwięcej, 

kto robi najlepiej jedną rzecz. To jest właśnie główna różnica kulturowa między 

Europejczykami a obywatelami na przykład USA. Amerykanin może nie wie za wiele 

o budowie akceleratora cząstek, ale wie wszystko o silnikach wysokoprężnych lub 

o robieniu najlepszych w mieście tostów. Specjalizuje się i stara się być ekspertem. 

Jeśli uda się połączyć taką praktykę z pasją – czyli, uwaga: ciągłym odkrywaniem 

tego, co się kocha i co jest tak naprawdę  nasze – możemy mówić o zawodowym 

spełnieniu. To odkrywanie jest ściśle związane z celem, ponieważ samo jego osią-

gnięcie nie jest jeszcze sukcesem. Najwięcej czerpie się z doświadczenia nabytego po 

drodze. Dlatego właśnie więcej prawdy w tym, że „co nagle, to po diable” niż w „zrób 

dzisiaj wszystko, bo (…) możesz”.

Drugą cechą jest zespół narzędzi i nawyków, dzięki którym zbliżają się do osiągnię-

cia tego celu. To jest właśnie doświadczenie i chęć dzielenia się nim z innymi. Tutaj 

znowu ta chęć jest kluczowa, ponieważ ustawia nasze nastawienie na drugiego czło-

wieka – a w szerszej perspektywie na zespół. Pozwala spojrzeć na projekt z góry, 

przez oczy innych, a nie tylko swoje. Egoizm wówczas może działać motywująco lub 

generować twórcze kontrasty. U nas ciągle wiele młodych osób kuleje, ponieważ 

albo całkowicie boją się wyjść przed szereg, albo, gdy już przed niego wychodzą, 

to od razu mają się za Steve’a Jobsa. Powód? Edukacja skoncentrowana na byleja-

kość. Bazująca na ogółach, utartych szablonach, wypompowująca z nas pytajniki: 

Dlaczego tak? Co mogę zrobić lepiej? Jak osiągnąć to efektywniej? Jaka ścieżka jest 

dla mnie, a jaka kompletnie do mnie nie pasuje?

Dekompresor
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Trzecim elementem jest codzienna dekompresja. Politycy, geniusze branży IT, cały 

panteon świętych, ikony niemal każdej religii. Wszyscy oni wiedzieli, że początek 

i koniec dnia, to najważniejsze jego elementy.

Dekompresja
Bagaż emocjonalny, z którym wracamy każdego dnia do domu, wymaga dekompre-

sji. Czyli dokładnie… czego? Po pierwsze, taka dekompresja, to żadne naukowe poję-

cie. Chodzi o codzienność. O to, by potrafić wykroić z niej godzinę lub nieco więcej 

czasu, który przeznaczysz tylko sobie. W tym miejscu może paść trylion argumentów 

na „nie”, ale posłuchaj, jak wygląda to u mnie. Też mam sporo powodów, by powie-

dzieć „nie”.

Po pierwsze, gdy wracam do domu, zostawiam pracę za sobą. Jakąkolwiek. Jasne, 

czasem bywa tak, że pracuję późną nocą, ponieważ wiem, że trzeba i chcę. Zresztą 

lubię pracować, jak spora część moich znajomych. Chodzi mi jednak o ten moment, 

gdy przekraczasz próg mieszkania. Daj sobie godzinę na to, by wziąć prysznic, zjeść, 

usiąść z bliskimi i pogadać o kończącej się właśnie dobie lub po prostu o niczym. 

Milczenie ma bogatą treść. Naprawdę nie musisz każdego wieczora sprawdzać, czy 

są jakieś systemowe aktualizacje w twoim iPhonie, no, chyba że jesteś Całą albo 

Kołaczem – choć ja akurat aktualizacje sprawdzam w drodze z pracy. Wystarczy to 

robić raz w tygodniu. Ile masz jeszcze takich, niby małych, nawyków?

Po drugie, nie bój się bujania w obłokach. Wielu sprzedawców marzeń powie dziś, 

żeby twardo stąpać po ziemi. Zawsze. Oto jeden z dowodów, jacy z nich sprze-

dawcy. Każdy jednak marzy. O czymkolwiek. Każdy ma jakiś obraz świata idealnego. 

Niektórzy boją się to nazywać głośno, ale odkrywają to na przykład przy słucha-

niu muzyki. Sam często jej słucham wieczorami. Nie jakoś specjalnie długo. Nie 

wszystkich gatunków z nieskończonego repertuaru. Jak i wy, mam takie piosenki, 

które jednoznacznie wiążą się z jakiś wydarzeniem z przeszłości (tak zwane defi-

ning moments) – przywołują pozytywne emocje lub po prostu mnie uspokajają. 

Pozwalają wejść na poziom marzenia o czymś. Rada: inwestujcie tylko w bardzo 

dobre słuchawki! Nie warto odbierać muzyce jej prawdziwego brzmienia i nie warto 

odbierać sobie tego prawdziwego brzmienia muzyki.

Po trzecie, nie wytrzeszczaj tych swoich oczu w YouTube’a czy inną świecący gębę 

bezpośrednio przed snem. Jednym z najlepszych sposobów codziennej dekompresji, 

Dekompresor
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jaki sobie wyrobiłem przy końcu zeszłego roku, jest codzienna lektura kilku, kilku-

dziesięciu stron jakiejś książki przed zaśnięciem. Oczywiście, mam na myśli wydanie 

papierowe, lekki półcień niewielkiej lampki stojącej na szafce nocnej i ewentualnie 

szklankę wody do tego. Po dwóch tygodniach mój sen stał się nieporównywalnie 

spokojniejszy, a poranek bardziej rześki. Spróbujcie, naprawdę warto. Jeśli nie lubicie 

czytać, po prostu zróbcie sobie godzinny, a najlepiej dwugodzinny detoks od urzą-

dzeń elektronicznych.

Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zrobić na koniec dnia i która też zadomowiła się 

niemal w każdej z większych religii tego świata. To zwykłe zebranie myśli i podsumo-

wanie w nich zakończonego dnia. Nie metodą czarodziejską pod tytułem „Lista skarg 

i zażaleń do samego siebie”, ale ludzką. Po prostu próba objęcia myślami mijającej 

doby. Choćby przez krótką chwilę.

Życzę wam, drodzy czytelnicy, tego, żebyście w Nowym Roku umieli nieustannie 

odnajdywać siebie, byście stronili od tego, co robi i za czym idzie tłum, ale mądrze 

– nie „bo tak mówią trenerzy”, a tam gdzie trzeba, potrafili pokazać, że świat się 

pomylił. Po swojemu. 

Najlepszego!

kolaczkrzysztof

Dekompresor

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
http://sare.pl


https://geo.itunes.apple.com/pl/book/wszystko-o-ios-9-os-x-capitan/id1061607860?mt=11&at=11lHMT&ct=iMag201512
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Obecny stan internetu

OBECNY STAN INTERNETU
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Do premiery „Przebudzenia Mocy” zostały wtedy jeszcze sześć dni. O ile temat 

siódmego epizodu był rzadko poruszany w tym wątku, to czasem zdarzały się 

perełki. Jak na przykład zdjęcie obozu rozłożonego przez jednego z redditow-

ców przed kinem w Waszyngtonie. Zaciekawiony klikam. „Miłego czekania w taką 

pogodę” mruknąłem do siebie, oczekując na załadowanie się grafiki. Zdziwieniu 

nie było końca, kiedy ujrzałem błękitne niebo oraz przechodniów w tle cieszą-

cych się ze świetnej pogody. Spojrzałem w górę – nie, u nas tak nie było.

Dopiero po chwili się ocknąłem. Waszyngton jest ponad 7000 kilometrów od 

Warszawy, nie ma w tym nic dziwnego, że jest tam inna pogoda. Nie mogłem 

jednak przestać wpatrywać się w zdjęcie. Przyszło nam żyć w cudownych cza-

sach, gdzie otworzenie fotki wykonanej niewiele wcześniej na drugim końcu 

planety nie szokuje nikogo. Powiem więcej, jest czymś zupełnie natural-

Grudniowa sobota, poranek. Nie jest mroźnie, ale zdecydowanie zimno. Zamiast śniegu 

pada deszcz. Niebo spowijają chmury, co sprawia, że atmosfera jest zdecydowanie 

nieprzyjemna. Przemarznięty i walczący z opadem atmosferycznym czekam przed 

warszawską Aioli na przyjaciółkę. Znudzony ślepym gapieniem się w oddalone o nawet 

nie 300 metrów wejście do metra wyciągam telefon. „Heh, to 6S, niby wodoodporny” 

pomyślałem, gdy tylko pierwsze krople opadły na szkło przykrywające wyświetlacz. 

Pacnięcie w przycisk Home uaktywniło czytnik linii papilarnych, który w moment 

odblokował telefon. Kciuk automatycznie powędrował do ikony AlienBlue – oficjalnego 

klienta Reddita. Ostatnio otwarty subreddit? Oczywiście: starwars.
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nym, szczególnie dla mnie, gdy codziennie wiszę na telefonie ze znajomymi 

w innych krajach.

Wydaje mi się, że dzisiaj przestaliśmy doceniać możliwości, które daje nam 

internet. Z jednej strony jest to ciągle coś nowego, ale z drugiej jest adapto-

wane w tak niesamowitym tempie, że zupełnie zapominamy o czasach, gdy go 

nie było. Bardzo szybko przyjęliśmy w internecie prawie takie same zasady, co 

w innych mediach, nie zastanawiając się, czy nie można wykorzystać tej okazji 

w inny sposób. Oto na naszych oczach świat zmienia się nie do poznania, a my 

idziemy najłatwiejszą drogą.

Wróćmy na chwilę do tego zdjęcia z Reddita. Po śniadaniu udaliśmy się na 

wystawę Júliusa Kollera, Czecha, o którym w życiu nie słyszałem. Wcześniej zro-

biliśmy krótki przystanek na kiermaszu płyt, gdzie widziałem albumy zespołów, 

o których w życiu nie słyszałem. Wtedy też przypomniałem sobie zdjęcie chło-

paczka, który czekał na film w Waszyngtonie. Czy był malarzem? Muzykiem? 

Aktorem? Politykiem? Fotografem? Reżyserem? Pisarzem? Kimkolwiek, kto 

miałby taką siłę przebicia, że z jego opinią liczyliby się ludzie na całym świecie? 

Raczej nie.

Mimo to stałem w warszawskim deszczu, oddalony o ponad 7000 kilome-

trów od jego kolejki do kina, wpatrując się w zdjęcie, które zrobił telefonem. 

Mam nadzieję, że nie tylko na mnie to robi wrażenie. Internet może sprawić, 

że każdy z nas będzie miał równy głos w dowolnej sprawie, niezależnie od 

tego, kim są nasi rodzice, czy jakie mamy talenty, albo jakich ludzi spotkaliśmy 

Obecny stan internetu

Bardzo szybko przyjęliśmy w internecie prawie takie same 
zasady, co w innych mediach, nie zastanawiając się, czy 
nie można wykorzystać tej okazji w inny sposób. Oto na 
naszych oczach świat zmienia się nie do poznania, a my 
idziemy najłatwiejszą drogą.
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w życiu. Ważne, że interesujemy się danym tematem na tyle, by zainteresować 

kogoś innego.

Niestety, coraz częściej widzę, jak ta unikalna cecha internetu zanika. Patrzę tutaj 

na polską część sieci, głównie przez pryzmat Twittera. Obok Reddita to chyba 

najsensowniejszy sposób, w jaki można łatwo wygłosić swoje zdanie na dany 

temat. Widzę, że wiele osób zamyka się na tych „mniej zasięgowych”, z góry 

zakładając, że nie mogą nic dodać do rozmowy. Przyznaję, sam to robię, ale 

od jakiegoś czasu staram się wysłuchać każdego. Z drugiej strony, coraz wię-

cej osób boi się zagadać. Może to być po części wina marek, które prowadzą 

w internecie bardzo agresywny marketing – często blogerzy, który się czymś 

interesują są traktowani lepiej, niż najbardziej oddani fani. Dlaczego? Bo zasięgi.

Tak nie powinno być. Każdy, bezwględnie każdy, powinien móc wypowie-

dzieć się na temat swoich zainteresować i być wysłuchanym. Nieważne co to za 

temat. Technologia, film, hodowla marchewek czy malowanie garnków przebi-

tych włócznią? Ty decydujesz. Na pewno znajdzie się ktoś, kogo to zainteresuje, 

kto – podobnie jak Ty – ma bzika na tym punkcie. Dlatego nie poddawaj się. 

Pokaż, że jesteś. Zagadaj do kogoś, bądź nachalny. 

I nie mów, że nie masz zainteresowań. Na pewno je masz, tylko z jakiegoś 

powodu odeszły na bok. Brak czasu? Wygospodaruj go! Brak możliwości? To 

chyba nie jest problem dzisiaj. Jeśli chcesz napisać książkę, usiądź z  kompute-

rem i ją napisz. Wrzuć do internetu, dyskutuj z innymi na jej temat, wprowadzaj 

poprawki. Ba! Chcesz nakręcić film? Proszę bardzo – weź telefon i kręć. Dzisiaj 

nawet dodanie efektów specjalnych to kwestia paru kliknięć w darmowej apli-

kacji z App Store. 

Z jakiegoś powodu internet stał się kolejną wylęgarnią celebrytów, gdzie szary 

człowiek jest spychany na drugi plan. Tak nie powinno być, więc sprawmy, by 

tak nie było. Twórzmy, dzielmy się, poznawajmy świat i dawajmy go poznawać 

innym naszymi oczami. Każdy jest wyjątkowy i każdy ma coś do powiedzenia. 

Pierwszym krokiem jest znalezienie tego czegoś i życzę wam, żebyście w tym 

Nowym Roku to znaleźli. Ja też będę szukał, a nuż na coś wpadnę.

mikeyziel

Obecny stan internetu

http://www.twitter.com/mikeyziel
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NIBY TAKI 
NORMALNY iPAD

NAPOLEON BRYL 

iPad to taki… gadżet. Może trochę bardziej wypasiony gadżet, bez którego nie wyobrażamy 

sobie przeglądania internetu, portali społecznościowych, grania, oglądania śmiesznych filmów 

na YouTube… Niektórzy na iPadzie pracują, inni z iPada się uczą. Stał się naszą trzecią ręką, 

trzecim okiem, trzecim uchem. Nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez iPada – prędzej 

wyjdziemy z domu bez portfela niż bez niego. 
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Nie tylko „my”. „Oni” także. „Oni”, czyli wszyscy ci, dla których iPad stał się oczami, 

uszami, rękami. Niepełnosprawni. iPad może być dla tych osób tą jedną rzeczą, 

bez której nie mogliby wykonać czynności dla nas jakże oczywistych. 

Narzekamy nieraz na ekranową klawiaturę iPada, a tymczasem popatrzmy na 

ludzi z niepełnosprawnością ruchową, niemogących posługiwać się zwyczajną, 

stacjonarną klawiaturą, nie wspominając o ołówku czy piśmie ręcznym. iPad 

w iOS ma już wbudowane Ułatwienia dostępu i tryb Assistive touch (nieprzetłu-

maczone w iOS na język polski, sąsiaduje z Udogodnieniami systemu i można 

to przełożyć jako Wspomaganie dotyku). Te funkcje są dla niektórych jedynym 

sposobem, by napisać maila, odpowiedzieć na tweeta czy zaktualizować status 

na fejsie. 

Nie zawsze iPad wystarcza. Niesamowitą sprawą są specjalne czujniki działające 

na bluetooth, dopięte do tabletu, którymi steruje się za pomocą głowy – wystar-

czą lekkie ruchy głową prawo–lewo, by obsługiwać cały iOS na iPadzie. Tak, 

Niby taki normalny iPad
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dobrze pomyśleliście o Stephenie Hawkingu, takie czujniki byłyby dla niego nie-

gdyś znacznie prostsze w użyciu niż skomplikowana klawiatura, zainstalowana na 

jego wózku. Gdyby dostał takie proste urządzenie jak iPad 20 lat temu, napisałby 

na pewno znacznie więcej niż tylko „Krótką historię czasu”, chyba że spędzałby 

całe dnie, grając w Angry Birds, bo z czujnikami na bluetooth także to można 

robić, sterując samą tylko głową. A pomyśleć, że niektórzy grając palcami, pod-

dają się na pierwszej scenie…

Żarty żartami, ale tablety od Apple’a to jednak poważna sprawa. Ułatwiają reha-

bilitację dzieciom po porażeniu mózgowym. Tradycyjnie w takiej rehabilitacji 

używa się  tak zwanych książek komunikacji – opasłych segregatorów z obraz-

kami/piktogramami. Dzieciaki wskazując odpowiednie z tych obrazków, uczą się 

komunikować. Każde ma swoją księgę, która puchnie w oczach, wraz z postępem 

rehabilitacji. Wyobraźmy sobie, że zastępujemy ją iPadem z aplikacją z wbudowa-

nym syntezatorem mowy… Stop. Nie musimy sobie wyobrażać, to się już dzieje! 

Niepełnosprawni ruchowo, dzieci z porażeniem mózgowym, ale czy potrafimy 

sobie wyobrazić korzystanie z iUrządzeń przez całkowicie niewidomego? Trudne, 

ale tylko dla nas, widzących. Byłem pod wrażeniem niewidomej nauczycielki i tre-

nerki Apple Danieli Rubio z Meksyku, przedstawiającej na tegorocznym Apple 

Accessibility Summit*, w jaki sposób iPad ułatwia jej życie i pracę. Dyktowanie iPa-

dowi tekstu to nic – to robimy, nawet prowadząc auto, pisanie na iPadzie dzięki 

specjalnemu trybowi dla niewidomych to już coś, ale montaż krótkiego filmu 

w iMovie… Przyznaję, zabrakło mi słów. Zwłaszcza że sam uczę montażu z wyko-

rzystaniem sprzętu i oprogramowania Apple i widzę, ile trudności przysparza to 

niekiedy gimnazjalistom czy licealistom bez wad wzroku. 

Nie sposób tutaj wymienić wszystkich możliwości, jakie daje iPad czy szerzej 

– iOS – osobom niepełnosprawnym. Jestem pełnosprawny, prawdopodobnie 

nie zauważam 80% możliwości, jakie kryją się w urządzaniach z iOS, z których 

mogą skorzystać niepełnosprawni. Przykłady z pierwszej ręki zastosowania iPho-

ne’a możecie przeczytać w wywiadzie, który przeprowadziła Kinga. Warto jednak 

spojrzeć na sprawę naszym doskonałym wzrokiem, sięgając pewną ręką po iPada, 

by puścić na nim ulubiony album w Apple Music, jak fantastycznym narzędziem 

komunikacji jest dla tych, z którymi być może zbyt rzadko się komunikujemy. 

Niby taki normalny iPad
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Najważniejsze jest jednak to, że iPad to jedno urządzenie, co najwyżej wzboga-

cane czujnikami, nakładkami i jeszcze innymi dodatkami. To zawsze jeden i ten 

sam system, ten sam, z którego wszyscy korzystają – iOS – a to sprawia, że osoby 

wykluczone, stają się pełnosprawnymi członkami tej samej wspólnoty. 

*Seminarium Apple Accessibility Summit odbyło się 9.12.2015 w Warszawie.

Wśród uczestników prezentujących możliwości wykorzystania iPada dla osób nie-

pełnosprawnych, oprócz wspomnianej Danieli, byli także między innymi:

• Iva Jelinkova i Lenka Rihova z Czech, które ogólnie wykorzystują nowe tech-

nologie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, 

• Kaan Sonat z Turcji, prezentujący czujniki na bluetooth do iPada i mówiący 

o edukacji osób z upośledzeniem motoryki,

• Dariusz Stachecki z Polski, dyrektor gimnazjum w Nowym Tomyślu, w którym 

w klasie integracyjnej prowadzi się zajęcia z wykorzystaniem iPadów,

• Kacper Ksykiewicz z Polski, nauczyciel angielskiego w szkole dla dzieci nie-

pełnosprawnych, w codziennej pracy wykorzystuje między innymi księgi 

komunikacyjne. 

Niby taki normalny iPad

napoleonbryl
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PRODUKTYWNY 
PLAN NA ROK 2016 
– JAK MIESIĄC PO MIESIĄCU REALIZOWAĆ CELE!

Zaczynamy rok 2016 –- nowe rozdanie, nowe plany, nowe cele... Więc Ww tym felietonie więc 

chciałbym mniej pisać o gadżetach, mniej o moim nowym iPadzie ProRO (na którym piszę ten 

felieton), a bardziej o produktywności i osiąganiu celów... Mam nadzieję, że uda się nam się 

wszystkim osiągnąć to, co sobie zamierzymy w tym nowym roku. Zaczynajmy!

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Styczeń - podsumowanie i planowanie
Masz w ręku, na iPhonie lub iPadzie, nowy numer iMagazine. Przeczytaj go. 

Zresztą czytasz właśnie mój felieton – brawo! Po przeczytaniu naszego magazynu 

podziel się ze mną i redakcją refleksją o lekturze na Twitterze, a następnie zacznij 

poważne podsumowanie poprzedniego roku.

Poświęć na to jeden pełny dzień. Zrób sobie wolne od normalnej pracy i skup 

się na podsumowaniu tego, co się udało, co się nie powiodło. Wyciągnij wnio-

ski. Następnie zaplanuj nowe cele na rok 2016. Spróbuj ambitnie. Wyjdź poza 

strefę komfortu. Nie poddawaj się. Zadaj sobie pytanie: „Co muszę osiągnąć, aby 

rok 2016 był najlepszym w moim życiu?”.

Luty - rewizja planów
Luty, przeczytaj kolejny numer iMagazine, w tym mój nowy felieton podsumo-

wujący pracę na iPadzie Pro. Potem wróć do swoich celów. Sprawdź, czy zrobiłeś 

cokolwiek w kierunku ich realizacji. Zwróć uwagę, że niektóre cele w ogóle się nie 

ruszyły, może więc lepiej je zostawić w spokoju? W tym momencie zdajesz sobie 

już sprawę, że jesteś bardzo ambitną osobą, która może wyznaczyła sobie za 

dużo celów na raz...

Może czas na małą rewizję i skupienie się tylko na tych celach, które faktycznie 

są zgodne z twoimi pasjami i dążeniami? Może czas już przestać marzyć, może 

czas porządnie planować?

Polecam w lutym dorwać jakąś fajną appkę do zarządzania czasem. Akurat 

wtedy planujemy wydanie Nozbe 3.0, może więc warto spróbować tej właśnie 

aplikacji za darmo na 30 dni? Ja na pewno będę wdzięczny. Tak czy owak, warto 

już w tym momencie każdy cel na 2016 rok ponownie rozpisać i do każdego 

z nich przygotować konkretne akcje i zadania. I ustalić daty, do kiedy cele mają 

być osiągnięte.

Marzec - ponowna rewizja i dodanie regularności
W marcu ponownie zapraszam do rozpoczęcia miesiąca od przeczytania iMaga-

zine. Zaraz potem trzeba zrewidować cele jeszcze raz. To jest kluczowy moment, 

bo po dwóch miesiącach nowego roku stajemy się bardzo wobec siebie krytyczni 

Produktywny Plan na rok 2016...
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i zaczynamy myśleć, że przecież „już minęły dwa  miesiące, a jeszcze nic nie udało 

mi się osiągnąć!”.

Ale to jest błędne podejście! Minęły dopiero dwa miesiące, przed nami jeszcze 

dziesięć! To moment na ponowną rewizję celów i wprowadzenie regularności, 

aby było lepiej! Jeśli zatem chcę być w lepszej formie, ustalam, że będę codzien-

nie ćwiczył 10 minut. Tak, tylko 10 minut. Włączam więc jakiś zestaw ćwiczeń na 

10 minut znaleziony na YouTube i robię go codziennie o tej samej porze. Z cza-

sem wejdzie to w nawyk i będzie coraz lepiej!

Kluczowe jest znalezienie takiego czegoś „regularnego” dla każdego założo-

nego przez nas celu. Trzeba zdefiniować taką jedną akcję, która przybliży nas do 

naszego celu i dodać ją jako regularnie powtarzalny element. Najlepiej we wcze-

śniej wybranej aplikacji do zarządzania czasem.

Kwiecień - czas na zegarek!
Na przełomie marca i kwietnia zostanie zaprezentowany nowy Apple Watch. Jest 

na pewno lepszy niż wersja pierwsza. Do tego jest cieńszy i lepiej śledzi sprawy 

zdrowotne i fitness. Warto go kupić i spróbować włączyć w dalsze mierzenie wła-

snego postępu osiągania celów. Ja na pewno go kupię i dam znać na łamach iMa-

gazine, czy warto. Dominik i reszta zespołu też na 100% będą o nim pisać. Dzięki 

nam podejmiesz właściwą dla siebie decyzję.

Maj - ciesz się pogodą!
Maj to piękny miesiąc, ze wspaniałą wiosenną pogodą. I do tego moje urodziny! 

Z tego powodu wydam za darmo książkę z najlepszymi aplikacjami do pracy 

w zespole rozproszonym, koniecznie ją pobierz i przeczytaj od dechy do dechy. 

Sprawdź też swoje cele i może przetestuj któreś z zaproponowanych przeze 

mnie aplikacji. Może jedna z nich pomoże ci w realizacji planów?

Czerwiec - czas na półroczne podsumowanie
Za chwilę pół roku. Czas na podsumowanie. Pamiętaj – szklanka nie jest pusta, 

ale pełna tylko w połowie, czyli nawet jeśli nie udało ci się osiągnąć wszyst-

kiego, co było zaplanowane do tego czasu, to masz jeszcze ponad pół roku! Nie 

zrażaj się więc, tylko ciśnij do przodu, zrewiduj cele, sprawdź, jak dalece są one 

Produktywny Plan na rok 2016...
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ciągle zgodne z tym, co się dzieje w twoim życiu, co jest twoimi pasjami, jakie są 

woje ambicje – i przygotuj się na kolejne pół roku!

Lipiec - zaplanuj wakacje produktywnie!
Czas na plan wakacyjny. Zastanów się, gdzie chcesz wyjechać, co chcesz zrobić 

i jak chcesz, aby było to powiązane z twoimi celami? Może warto wziąć jakąś 

inspirującą książkę? Odwiedzić fajne miejsce? Zwiedzić coś, co zawsze było 

twoim marzeniem? Niech te wakacje będą czasem „naładowania” baterii two-

jego ciała i ducha!

Sierpień - Get Vacations Done!
Wyjedź, odpocznij i daj się zainspirować. I dziel się tymi momentami z bliskimi. 

Będzie super.

Wrzesień - I've got an iPhone... 7
Czas kupić najnowszego iPhone'a? Już pisałem w iMagazine, że zmieniam swo-

jego co roku. Warto, bo koszt zmiany nie jest duży, a każdy iPhone jest sporo 

lepszy od poprzedniego. A jest to jeden z najczęściej przeze mnie używanych 

komputerów. Zastanów się, czy nie warto też zmienić twojego sprzętu, aby szyb-

ciej i sprawniej osiągać cele?

Przy okazji kup dobre słuchawki Bluetooth – takich w rozsądnej cenie poniżej 

100 złotych jest już sporo na rynku. Ponoć iPhone 7 nie będzie miał złącza mini-

Jack, czas więc wreszcie używać słuchawek bez kabli.

Październik - odliczanieka?
Oj, już jesień, zostały ci tylko trzy miesiące tego roku. Czas ponownie zrewido-

wać cele i wybrać te trzy, które mają największą szansę realizacji! Dlaczego tylko 

trzy? Bo już zostało mało czasu i teraz nie ma wyjścia – trzeba się skupić i przyci-

snąć. Zrewidować zadania, sprawdzić postęp i wyznaczyć nowe akcje potrzebne 

do realizacji zamierzeń. Teraz albo nigdy.

Listopad - sprint do mety
Jeśli do tej pory udało ci się sprawnie realizować cele i regularnie robić zada-

nia zbliżające cię do nich, to pewnie niektóre już są wykonane! Brawo! Czas na 

Produktywny Plan na rok 2016...



oblewanie osiągniętych celów i ponowną rewizję tego, co zostało. Listopad jest 

uwieńczeniem twojej całej pracy w tym roku!

Przy okazji pod koniec listopada 

przypada amerykański Dzień 

Dziękczynienia – warto wtedy 

samemu sobie taki dzień uczcić 

z najbliższymi i podziękować 

za to, co masz. Jesteś w super 

sytuacji – pomyśl, ile udało ci się 

osiągnąć, wokół ciebie są osoby, 

które cię kochają, a życie jest 

piękne.

Następny dzień to Black Friday 

– czyli promocje. Nie daj się 

pokusom, ale zdecydowanie 

zobacz, czy narzędzia i sprzęty 

pomagające ci osiągać cele, nie 

są tańsze. Wtedy też warto przedłużyć abonamenty na te usługi i wykupić nowe 

wersje programów. My w Nozbe również dajemy dodatkowe miesiące gratis 

tego dnia!

Grudzień - Wesołych Świąt!
Grudzień to już czas podsumowań. Jeszcze do połowy miesiąca „rzutem na 

taśmę” udaje ci się osiągnąć ostatnie z założonych celów, ale potem to już czas 

refleksji, planowania świąt, kupowania prezentów i cieszenia się z końca tego 

świetnego roku 2016. Był on najlepszy w twoim życiu i nie możesz już się docze-

kać kolejnego, bo widzisz potencjał na dalszy rozwój i dalszy wzrost.

Gratuluję ci – rok 2016 naprawdę się udał. Daj mi znać jak bardzo na Twitterze:   

@MSliwinski 

MSliwinski
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GWIEZDNE WOJNY: 
PRZEBUDZENIE MOCY (BEZ SPOILERÓW)

JAN URBANOWICZ

Miałem przeczucie. Jedna myśl, która przechodziła od czoła, przez czaszkę, aż po krę-

gosłup i po nim aż do dolnych partii ciała. Myśl ta brzmiała, że nowa część „Gwiezdnych 

wojen” będzie świetna. Lubię, jak moje przeczucia się sprawdzają. Jest bardzo dobrze, 

a momentami nawet lepiej. Odkąd pojawił się pierwszy zwiastun filmu, wiele mie-

sięcy temu, wyczekiwałem tego dnia, jak małe dziecko czeka na pierwszą gwiazdkę, by 

w końcu otrzymać upragnione prezenty. Dźwiękiem rozrywanego papieru był dobrze 

Stało się. Nadszedł dzień, w którym oficjalnie do kin wszedł siódmy epizod sagi 

„Gwiezdnych wojen”. Czekaliśmy na niego łącznie dziesięć10 lat, bo tyle minęło od 

ostatniejgo odcinka części w reżyserii George’a Lucasa. Tym razem na krześle reżyserskim 

zasiadł J.J. Abrams. Czy udało mu się przebudzić Moc?

     

https://youtu.be/P8248pLA9d8
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znany motyw muzyczny i żółty napis pojawiający się na tle nieba świecącymi 

jasnymi gwiazdami. Przez następne dwie godziny i piętnaście minut bardzo 

powoli rozpakowywałem ten prezent i na samym końcu miałem ogromny 

uśmiech na twarzy. Było warto czekać.

Nie zdradzę tu nic z fabuły. Nie chcę nikomu popsuć seansu, bo dzieją się tu 

rzeczy, które trzeba koniecznie odkryć samemu. Ja już po drugim zwiastu-

nie filmu odciąłem się od wszystkiego, co było z nim związane. Nie obejrza-

łem żadnego spotu telewizyjnego, nie przeczytałem żadnego tekstu, żadnej 

późniejszej recenzji. Nie chciałem wiedzieć nic więcej, niż to, co już wiedzia-

łem – co, jak się okazało podczas seansu, było w rzeczywistości ogromną 

niewiedzą.

Wyszedłem z filmu jakieś czterdzieści minut temu i cały czas jestem nabuzo-

wany, podekscytowany tym, co zobaczyłem. „Gwiezdne wojny” to dla mnie 

światowy fenomen i jedna z tych rzeczy, która ukształtowała mnie i mój sto-

sunek do kina oraz popkultury. Bałem się bardzo, że coś pójdzie z tym fil-

mem nie tak, jak bym tego oczekiwał. Kilka lat temu, kiedy Disney wykupił od 

George’a Lucasa prawa do sagi, każdy fan bał się, że będzie musiał oglądać 

Myszkę Mickey z mieczem świetlnym. Oczywiście było to bardzo mocno prze-

sadzone. Byłem i jestem świadom, że Disney robi nie tylko znakomite animacje, 

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (bez spoilerów)
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ale i filmy aktorskie. Jednak obawa, że powstanie film głównie dla młodszych 

widzów gdzieś cały czas we mnie siedziała. Dodatkowo, jako reżysera filmu 

wybrano J.J. Abramsa, który kilka lat wcześniej wskrzesił serię „Star Trek”. Czuł 

on ciężar odpowiedzialności i wiedział, że nie może tego zepsuć.

Nie zepsuł. Niemal wszystko było tu takie, jakie być powinno. „Przebudzenie 

Mocy” jest jednym wielkim hołdem złożonym oryginalnej trylogii gwiezdnej 

sagi. Jest również jej kontynuacją i w piękny sposób się z nią łączy. Mamy tu 

wszystko to, co pokochaliśmy w starszych filmach 

i kilka nowych rzeczy, które pokochamy w tym 

oraz w nadchodzących. To film, który będzie 

kolejnym punktem miłości do „Gwiezdnych 

wojen” dla nowych pokoleń.

Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że 

twórcy postawili na zrobienie filmu w starym 

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (bez spoilerów)

W filmie wszystko dzieje 
się jakieś 30 lat po tym, 
co mogliśmy zobaczyć 
w „Powrocie Jedi”.
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stylu, czyli bez napakowania go ogromem bezsensownych efektów kompute-

rowych. Tu nie ma takiego przepychu i wielkiej bańki komputera jak w epizo-

dach I–III. To stara szkoła, która stawia na efekty wizualne w postaci kostiumów, 

scenografii, charakteryzacji. Efekty komputerowe są tylko dodatkiem i mają 

pomagać w stworzeniu cudownego świata. Udało się.

Główne postacie to całkowicie nowi bohaterowie, choć oczywiście nie zabrakło 

kilku starych i dobrych znajomych. Poza jednym bohaterem, który wyjątkowo 

mnie rozczarował, wszyscy zostali napisani przyzwoicie i naprawdę dobrze 

zagrani. Daisy Ridley jako Rey oraz John Boyega jako Finn wypadli świetnie 

i byli dla mnie wielkim zaskoczeniem. Trochę w nich nie wierzyłem, ale teraz 

jestem fanem tych bohaterów. Jednak najbardziej ze wszystkich podobał mi 

się Oscar Isaac, który zagrał najlepszego pilota Rebelii – Poe Damerona. Było 

go – jak dla mnie – nawet trochę za mało na ekranie, ale podobała mi się jego 

zadziorność. Jeśli chodzi o bohaterów, to mamy przegląd wszystkich. Byli 

dobrzy, byli źli. Mamy Moc, mamy szturmowców, admirałów, kapitanów, pilo-

tów i tak dalej. Wszyscy będą pod tym względem zadowoleni.

Akcja w filmie rozgrywa się jakieś 30 lat po tym, co mogliśmy zobaczyć 

w „Powrocie Jedi”. Są nawiązania, ale nie tak dużo, by ci, którzy nie widzieli 

poprzednich części, nie mogli tego filmu obejrzeć ze zrozumieniem. 

Jednocześnie jest wiele smaczków, które wyłapie każdy fan i przez to odbiór 

będzie znacznie przyjemniejszy. Fabuła, oczywiście, jest dość prosta i nie 

należy się  spodziewać nie wiadomo czego. Pozbyto się tu na przykład nad-

miaru polityki obecnej w pierwszych trzech epizodach. Mam jednak wrażenie, 

że w przyszłych filmach jeszcze nam twórcy namieszają, ale w ten jak najbar-

dziej pozytywny sposób.

Trudno pisać o tym filmie bez zdradzania czego-

kolwiek. Dlatego lepiej będzie kończyć. Według 

mnie „Przebudzenie Mocy” jest naprawdę 

świetną produkcją, która bardzo wyróżnia się na 

tle wszystkich obecnych „wielkich hitów” i to nie 

tylko faktem, że są to „Gwiezdne wojny”. Film 

jest wyważony, zarówno w formie, jak i w treści. 

Ogląda się go bardzo przyjemnie, mamy bitwy, 

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (bez spoilerów)

Film jest wyważony, 
zarówno w formie, jak 
i w swojej treści.
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mamy walki, ale mamy też swoiste dramaty, momenty wzruszenia i, co naj-

ważniejsze, czujemy więź z bohaterami. To niesamowite, że praktycznie każda 

postać, która pojawia się na ekranie, potrafi nas zainteresować.

Za jakieś osiemnaście godzin zobaczę ten film jeszcze raz. Za trzy dni – kolejny 

raz. Później zapewne zobaczę go jeszcze wiele razy. Dlaczego? Bo jest 

magiczny. Nie jest według mnie arcydziełem, najlepszą częścią sagi ani nawet 

najlepszych filmem, który widziałem w ostatnich miesiącach. Ale magii mu 

odmówić nie potrafię. Każdemu, kto jeszcze go nie widział, zazdroszczę, że ma 

swój pierwszy raz przed sobą.

yasiek_

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (bez spoilerów)
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W SAMYM SERCU MORZA

JAN URBANOWICZ

Po prostu lubię jego kino, jego sposób opowiadania historii i to, że potrafi mnie tym 

wszystkim kupić. Laureat Oscara za film „Piękny umysł”, a także reżyser między innymi 

„Apollo 13”, „Kodu da Vinci” czy „Wyścigu” zawsze wybiera ciekawe tematy do swoich 

kolejnych projektów. Tym razem padło na historię, która zainspirowała pisarza Hermana 

Melville’a do napisania jednej z najdoskonalszych amerykańskich powieści, czyli „Moby 

Dicka”. Jest to opowieść o statku wielorybniczym, który podczas jednego rejsu został 

Historia, która była inspiracją do napisania „Moby Dicka”, musiała mnie zainteresować. Nie 

było innej możliwości, dlatego wybrałem się do kina z oczekiwaniem dobrego filmu. Taki 

dostałem, a reżyser Ron Howard kolejny raz pokazał, że potrafi zrobić film dla mnie.

       

https://youtu.be/zn6aAxf9B9o
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zaatakowany przez białego kaszalota. Statek zatonął, a część jego załogi przez 

wiele tygodni dryfowała po morzu.

W filmie główne role zagrali Chris Hemsworth (który w poprzednim filmie 

Howarda, „Wyścig”, również zagrał jedną z głównych ról), Benjamin Walker, Cillian 

Murphy i Ben Whishaw, znany z ostatnich dwóch odsłon przygód agenta 007. 

Narracja w filmie ma formę opowieści, której od jedynego ocalałego ze statku 

„Essex” słucha młody pisarz, pragnący ją opublikować  i zyskać większą sławę. 

Z każdą chwilą poznajemy coraz to nowsze elementy tej historii i początkowo 

potrafi ona niesamowicie nas wciągnąć. Później jednak niestety nieco stracimy 

zainteresowanie. Po ataku wieloryba na statek, co następuje mniej więcej w poło-

wie filmu, gdy rozbitkowie dryfują po wodach oceanów, zaczyna się robić nieco 

nudno. Całość nie ma według mnie wystarczająco dużo akcji, by zachować 

poziom początku. Łapałem się nawet na tym, że zaczynałem kibicować wielory-

bowi, który to stawał się najciekawszym bohaterem historii.

„W samym sercu morza” to jednak film, który bardzo dobrze wygląda i brzmi. 

Ron Howard zdążył nas już przyzwyczaić do tego, że jego produkcje są technicz-

nie zrealizowane na bardzo wysokim poziomie i z tym filmem nie jest inaczej. 

W samym sercu morza
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Piękne zdjęcia i krajobrazy, akcja na statku, dzięki której czujemy się jakbyśmy na 

nim byli, czy też rozbitkowie w palących promieniach słońca – to wszystko spra-

wiało, że oglądało się ten film bardzo dobrze. Jednak mógł być on znakomity, 

a był jedynie poprawny. Bawiłem się na nim, sprawiał mi przyjemność, ale dziś już 

mało z niego pamiętam, nie przeżywam go i nie mam zbytniej ochoty do niego 

wracać. Z „Wyścigiem” jest inaczej. Widziałem go kilkanaście, a może kilkadziesiąt 

razy. „Apollo 13” to jeden z lepszych filmów o lotach w kosmos, jakie widziałem 

w swoim życiu. Jeśli miałbym teraz chęć na film o wielkim białym wielorybie, to 

zdecydowanie włączyłbym starą wersję „Moby Dicka”, z Gregorym Peckiem w roli 

głównej. Wam radzę to samo, choć jeśli nie widzieliście „W samym sercu morza”, 

to zobaczcie i ten nowy film. Tak jak wspomniałem, to nie jest zły film, jest dobry 

i poprawny, jednak niewiele z niego dziś pamiętam, a oglądałem go niecały 

tydzień temu.

yasiek_

W samym sercu morza

http://www.twitter.com/yasiek_
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Kolejny rok  ze słuchawkami na głowie. 

Co miesiąc dostarczałem na łamy iMa-

gazine moje dwa muzyczne wybory.  

Łatwo rozwiązać to nieskomplikowane 

zadanie matematyczne. W ciągu dwuna-

stu miesięcy otrzymaliście dwadzieścia 

cztery propozycje. Pewnie moje wybory 

są dosyć jednorodne, ale taki już jestem 

i nie ukrywam, że wybierałem materiały, 

które po prostu przypadły mi do gustu. 

Jaki był ten muzyczny rok? Niestety 

trochę rozczarowujący pod wzglę-

dem samych albumów, a szczególnie 

słabo i blado wypadła końcówka roku. 

Artyści przyzwyczaili nas do mocnych 

zakończeń i w tym roku właśnie tego 

mi zabrakło. Cóż, miejmy nadzieje, że 

dzięki temu sam początek nowego roku 

wgniecie nas w fotel i na to po cichu 

liczę, Tego życzę wam i sobie. Rynek 

muzyczny w moich oczach w tym roku 

zyskał jednak niesamowitą broń. Broń, 

która w końcu ma pole rażenia sięgają-

cego całego świata. Mowa o streamingu, 

który zmienił ten rynek na zawsze. 

Niewyobrażalnie duża grupa ludzi, która 

wcześniej nie kupowała muzyki, tylko 

nielegalnie ściągała same hity, w końcu 

uczy się słuchać całych albumów. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

2015 ROK Z CAŁA MUZYKA
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Kolejnym cieszącym mnie faktem, jest poziom naszej, rodzimej sceny. Zdradzę wam super-

tajną informację: z 24 wybranych przeze mnie w tym roku płyt, aż osiem to polskie pro-

dukcje. Wybrane nie dlatego, że jestem zagorzałym patriotą, a z powodu swojej wysokiej 

jakości. Oby tak dalej! Poniżej wybrałem dziesiątkę moich najlepszych płyt roku 2015. 
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