


Usunęliśmy przewody,
ale zachowaliśmy jakość dźwięku

WIRELESS

Słuchawki P5 Wireless łączą znakomity dźwięk i najwyższą jakość materiałów z zaawansowanym 
strumieniowaniem Bluetooth aptX. Teraz bez ładowania baterii możesz cieszyć się swoją muzyką, 
a nawet rozmawiać przez telefon, aż przez 17 godzin.

Salony firmowe: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/bowers-wilkins-p5-wireless.html?utm_source=iMagazine&utm_medium=PDF&utm_campaign=p5-wireless
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Piekielnie inteligentny. 
Nowy PLAY:5 

Poznaj zupełnie nowy PLAY:5; piekielnie inteligentny głośnik, 
który dzięki perfekcyjnemu dostrojeniu dźwięku gwarantuje 
muzykę pełną energii i emocji ujętych w oryginalnym 
nagraniu artysty. Czysty, mocny, atrakcyjny i wierny dźwięk.

www.muzykabezkabli.pl
www.sonos.comD
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http://www.sonos.com/en-wo/new-play-5-smart-speaker
http://muzykabezkabli.pl
http://sonos.com
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Służby specjalne próbują wmówić nam, 

że inwigilacja elektroniczna i wymusze-

nie dekryptażu iPhone’a zamachowca 

z San Bernardino mają służyć podniesieniu 

poziomu naszego bezpieczeństwa.

Tim Cook wie, o czym mówi, gdy ostrzega, 

że już samo stworzenie tylnych drzwi ozna-

cza koniec bezpieczeństwa.

Choć od wydarzeń pokazanych 

w „Spotlight” minęła ponad dekada, to 

w dalszym ciągu jego tematyka szokuje 

i pozostaje w głowie przez długi czas.

FBI precyzyjnie wybrało sprawę, przy której 

podjęli walkę o dostęp do danych w iOS-ie. 

Jestem więcej niż przekonany, że to nie był 

przypadkowy wybór.

Jesteśmy w tej chwili świadkami bezprecedensowej sytuacji 

– terroryści mordują kilkanaście osób na ulicy San Bernardino 

w USA. Jeden z nich ma iPhone 5c, którego FBI nie może odblo-

kować. Zgłasza się zatem do Apple z nakazem jego odbloko-

wania, ale… Tim Cook odmawia. Czy nasze dane są ważniejsze 

od naszego bezpieczeństwa? Czy agencja federalna ma prawo 

tworzyć precedens i żądać odblokowania czegoś, czego teore-

tycznie samo Apple nie może odblokować? Czy Apple słusznie 

mówi, że się nie ugnie przed żądaniami FBI? Sprawa jest trudna, 

wielopłaszczyznowa. Rozumiem prawo do tajemnicy i własno-

ści danych, aby nikt nie miał do nich dostępu. Rozumiem jednak 

też kwestie bezpieczeństwa, bo jak głębiej się nad tym wszyst-

kim zastanawić, to czy mimo wszystko bezpieczne chodzenie 

po ulicy nie powinno być nadrzędnym dobrem? W najnowszym 

iMagazine poruszamy ten gorący temat.

Polecam też dużo ciekawych nowości, m.in. soundbar od 

Yamahy, Beoplay A6, Mass Fidelity Core, czy otwierany iPhone-

’em zamek Gerdy. Chcecie wiedzieć, czy Apple Watch nadaje się 

do uprawiania sportu? Intrygująca jest też nasza okładka – stwo-

rzył ją Wojtek Pietrusiewicz w aplikacji, 

którą opisuje w numerze.

Dominik Łada

PAWEŁ LUTY

GRACJAN PIETRAS JAN URBANOWICZ

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

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


http://jbl.e-ctrl.net/qr.php?id=459
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1PASSWORD DLA 
RODZIN
Od jakiegoś czasu 1Password jest 

dostępny dla zespołów – oferuje 

między innymi wspólne zarzą-

dzanie bazą danych haseł oraz 

innych elementów. Dziś natomiast 

AgileBits ogłosiło nowy plan dla 

rodzin.

Czytaj dalej...

DO POLSKI WCHODZI STORYTEL 
— SZWEDZKI SERWIS OFERUJĄCY 
STREAMING AUDIOBOOKÓW
Storytel to największy w Skandynawii serwis audiobooków, oferu-

jący w ramach jednego abonamentu nieograniczony dostęp do całej 

biblioteki tytułów. Abonament będzie kosztował 29,90 złotych mie-

sięcznie – nie jest to mało, ale jednak polski odbiorca zyska dostęp 

nie tylko do bazy audiobooków w języku polskim, ale też angiel-

skim. Na starcie będzie miał do wyboru 600 tytułów polskich oraz 16 

tysięcy audiobooków i 4 tysiące e-booków angielskich.

Czytaj dalej...

REFLECTOR 2 – AIRPLAY 
MIRRORING NA ANDROID TV
W Google Play pojawiła się aktualizacja aplikacji 

Reflector 2, która zawiera wsparcie dla Android TV. 

Dzięki temu możliwe stało się mirrorowanie obrazu 

z urządzeń Apple bezpośrednio na telewizory.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/02/16/1password-dla-rodzin/
https://imagazine.pl/2016/02/17/do-polski-wchodzi-storytel-szwedzki-serwis-oferujacy-streaming-audiobookow/
https://imagazine.pl/2016/02/16/reflector-2-airplay-mirroring-na-android-tv/
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SONOS I APPLE MUSIC ZE 
WSPÓLNĄ REKLAMĄ
Gala rozdania nagród Grammy była kolejną okazją do promo-

cji Apple Music. W trakcie transmisji po raz pierwszy została 

pokazana reklama usługi wraz z system Sonos. Jednocześnie 

w podobnym czasie Kanye West zaatakował Apple Music na 

Twitterze – promując Tidala.

Czytaj dalej...

PROGRAM 
WYMIANY 
ADAPTERÓW 
DO ZASILACZY 
Z LAT 
2003–2015
Bardzo często, jeśli do 

Apple trafi informacja 

o powtarzającym się pro-

blemie z jakimś sprzętem, 

firma ta podejmuje sta-

rania, by wymienić daną 

część nie tylko u osób 

zgłaszających usterkę, 

ale także u reszty swoich 

klientów. Podobnie jest 

i tym razem, a sprawa 

dotyczy adapterów do 

zasilaczy dla Maców i nie-

których urządzeń iOS.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/02/16/sonos-i-apple-music-ze-wspolna-reklama/
https://imagazine.pl/2016/01/28/program-wymiany-adapterow-do-zasilaczy-z-lat-2003-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=o4Aop0_Kyr0
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APPLE KUPIŁO 
LEARNSPROUT
Apple przejęło LearnSprout – start-up zajmu-

jący się tworzeniem oprogramowania dla szkół 

i nauczycieli pozwalający śledzić postępy uczniów. 

To jeden z tych małych zakupów, których Apple 

zwykle nie komentuje, ale to też kolejna inwestycja 

Apple’a w przyszłość iPada.

Czytaj dalej... COPY.COM ZOSTANIE 
ZAMKNIĘTE OD 
1.05.2016
Barracuda, właściciel chmury Copy.com, 

poinformowała o jej zamknięciu od 1 maja 

2016 roku. Niestety, zostawiają na lodzie 

wielu użytkowników, ale przynajmniej 

zaoferowali pewne rozwiązanie, które ma 

pomóc w migracji do konkurencji.

Czytaj dalej...

IPAD AIR 3 Z CZTEREMA GŁOŚNIKAMI 
I APARATEM Z FLASHEM – TAK RZECZE 

CHIŃSKA OBUDOWA
iPad Air 3 pojawi się – prędzej, czy później. Wszystko wskazuje na to, że 

zdarzy się to jeszcze tej wiosny. Do sieci wyciekło zdjęcie hipotetycz-

nej obudowy, które ma zdradzać wygląd i niektóre techniczne 

detale urządzenia. Nowy iPad zapowiada się obiecująco.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/01/29/apple-kupilo-learnsprout/
https://imagazine.pl/2016/02/02/copy-com-zostanie-zamkniete-z-dniem-1052016/
https://imagazine.pl/2016/02/01/ipad-air-3-z-czterema-glosnikami-i-aparatem-z-flashem-tak-rzecze-chinska-obudowa/
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Niestety decyzja o przerzuceniu się na internet od operatora komórkowego wiązała się 

z kompromisem między mobilnością a szybkością i funkcjonalnością sieci domowej. Do nie-

dawna nie było na rynku routera, który udostępniałby połączenie z karty SIM w najszybszym 

standardzie Wi-Fi 802.11ac. TP-LINK zaprezentował router, który łączy w sobie cechy wydaj-

nego rozwiązania w najszybszym standardzie bezprzewodowym z zaletami internetu mobil-

nego.  Poznajcie router Archer MR200.

Wystarczy włożyć kartę SIM, a dwie zewnętrzne anteny LTE zadbają o transmisję danych 

z prędkościami dochodzącymi do 150 Mb/s, bez żadnej konfiguracji. Połączenie następnie 

Internet LTE zdobywa coraz większą popularność. Badania przeprowadzone przez 

Millward Brown na zlecenie TP-LINK pokazują, że w zeszłym roku liczba Polaków 

korzystających z takiego dostępu do internetu wzrosła o ponad jedną czwartą. 

Brak umowy z operatorem stacjonarnym przekonuje coraz więcej osób. Istotna jest 

również większa dowolność lokalizacji naszej usługi. LTE pozwala wyjść z domu do 

parku, albo wyjechać z miasta bez utraty szybkiego połączenia ze światem.

UWOLNIJ SIĘ OD KOMPROMISÓW 
– TP-LINK ARCHER MR200 ORAZ TL-MR6400

https://www.youtube.com/watch?v=xG9AzWaKBKU&feature=youtu.be
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jest udostępniane w naszej sieci bezprzewodowo, dwuzakresowo we wspomnianym już 

standardzie AC750. Dwie sieci (2,4 GHz oraz 5 GHz) oferują łącznie prędkość transmisji danych 

do 733 Mb/s. Mimo, że znacznie przewyższa to możliwości sieci komórkowej, szybkość 

sieci wewnętrznej doceni każdy, kto udostępnia obraz swojego komputera na telewizor za 

pośrednictwem Wi-Fi lub przesyła w sieci duże pliki. Ponadto, MR200 posiada porty Ethernet 

i Ethernet/WAN, co pozwala podłączyć kabel tradycyjnego dostawcy internetu. To wszystko 

oferowane jest w cenie nie wyższej, niż konkurencyjne produkty wykorzystujące wolniejszy 

standard Wi-Fi. 

TP-LINK nie zapomniał również o mniej wymagających klientach. Dla nich powstała prost-

sza wersja routera – model TL-MR6400. W przeciwieństwie do droższego brata, ten rozgłasza 

sieć w standardzie Wireless N. Prędkości transmisji danych LTE, prosta konfiguracja, i możli-

wość podpięcia tradycyjnego kabla nie uległy zmianom.

Oba routery prezentują się stylowo co sprawia, że nie trzeba ich chować głęboko w szafie. 

Błyszczący plastik w kolorze fortepianowej czerni i zaokrąglone kształty sprawdzą się równie 

dobrze w nowocześnie urządzonym salonie, jak i na międzynarodowej stacji kosmicznej.

Archer MR200 i TL-MR6400 są już dostępne w sprzedaży. Produkty objęto 24-miesięczną 

gwarancją.
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NOWY ALGORYTM SORTUJĄCY 
TWITTERA JUŻ WKRÓTCE 
Wiele osób – głównie finansistów –  Facebooka i Twittera traktuje na równi, 

wychwalając tego pierwszego za ogromne wzrosty i ilość użytkowników, 

a drugiego krytykując za ich brak. Zapominają jednak o tym, że to zupeł-

nie różne sieci społecznościowe, oferujące całkowicie różne doświadcze-

nia. Teoretycznie można obu używać w podobny sposób, ale to jednak nie 

to samo. Sam Twitter zdaje się czasami mieć kompleks Facebooka — nie-

dawno wprowadzili serduszka zamiast gwiazdek, a wkrótce zapowiadany 

jest timeline, który będzie sortowany algorytmem, zamiast chronologicznie.

Czytaj dalej...

PROGRAM NAPRAWY KART 
GRAFICZNYCH W MACACH PRO 
Apple uruchomiło dziś nowy program naprawczy dotyczący 

problemów z kartami graficznymi w niektórych Macach Pro. 

Problem dotyczy komputerów z kartami graficznymi AMD 

FirePro D500 oraz D700, wyprodukowanych między 8 lutego 

2015 a 11 kwietnia 2015 roku.

Czytaj dalej...

APPLE MUSIC Z WŁASNYM 
SERIALEM, BĘDZIE CIOSEM 
W SPOTIFY
Apple zabije Netflixa, będzie walczyć z kablówkami bez ich 

pomocy – takie nagłówki padają po nieoficjalnej zapowie-

dzi serialu Vital Signs z Dr Dre. Na chwilę obecną to bujda. 

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z podnosze-

niem wartości dodanej Apple Music.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/02/07/nowy-algorytm-sortujacy-twittera-juz-wkrotce/ 
https://imagazine.pl/2016/02/07/program-naprawy-kart-graficznych-w-makach-pro/
https://imagazine.pl/2016/02/15/apple-music-z-wlasnym-serialem-bedzie-ciosem-w-spotify/


JBL Reflect Aware™ to pierwsze słuchawki sportowe z funkcją tłumienia zakłóceń oraz tech-

nologią adaptacyjnej kontroli dźwięków. Oferują najlepszą w swojej klasie funkcję tłumie-

nia zakłóceń oraz możliwość regulacji poziomu słyszalności dźwięków z otoczenia podczas 

treningów. Zależnie od preferencji oraz warunków treningu można zachować odpowied-

nią świadomość otoczenia. Równocześnie odfiltrowując wszelkie zakłócenia można skupić 

się wyłącznie na treningu. Nowe słuchawki sportowe JBL Reflect Aware™ oferują najlepsze 

w swojej klasie tłumienie zakłóceń przy zachowaniu świadomości dźwięków dochodzących 

z otoczenia. Dedykowane są do pracy z urządzeniami marki Apple.

JBL Reflect Aware™ to pierwsze aktywnie tłumiące hałas słuchawki sportowe 

wyposażone w złącze Lightning. Są odporne na pot, umożliwiają regulacją 

poziomu hałasu z otoczenia, a do tego brzmią doskonale, gdyż firma JBL od ponad 

60 lat opracowuje urządzenia w technologii naturalnie brzmiącego dźwięku na 

miarę kina czy profesjonalnego studia nagraniowego.

JBL REFLECT AWARE
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Również budowa słuchawek JBL Reflect Aware™ 

jest unikalna – odblaskowa konstrukcja opraco-

wana została z myślą o sportowcach i zapewnia 

wysoką ergonomiczność wkładek, które pozostają 

w uchu bez względu na intensywność ćwiczeń. 

Są odporne na pot, przewody się nie plączą, a słu-

chawki nie wymagają baterii do działania, ponie-

waż złącze Lightning dostarcza zasilanie oraz 

cyfrowy dźwięk bezpośrednio z urządzenia Apple.

Funkcja tłumienia zakłóceń pozwala odciąć się 

od zewnętrznego świata, koncentrując się tylko 

na treningu, lub dopuść do siebie trochę odgło-

sów z otoczenia. Słuchawki JBL Reflect Aware™ 

działają bez baterii, oferując tym samym najwyż-

szy komfort użytkowania. Dzięki adaptacyjnej 

kontroli dźwięków poziom odgłosów z otoczenia 

można dostosować do siebie tak, aby mieć świa-

domość tego, co się dzieje dookoła, ćwicząc na 

siłowni lub na świeżym powietrzu.

Dzięki słuchawkom JBL Reflect Aware™ można 

w czasie treningu pozostać czujnym w czasie ćwi-

czeń lub odfiltrować zakłócenia i skoncentrować 

się na treningu. Wszystko zgodnie z własnymi 

potrzebami.

Specyfikacja techniczna
• Dynamiczne przetworniki 14,8 mm

• Pasmo przenoszenia 10 Hz – 22 kHz

• Złącze Lightning

Cena: 749 PLN
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9 LAT NOZBE
Jedna z najlepszych platform GTD – Nozbe – świę-

tuje w tym roku swoje dziewięciolecie.

Nozbe jest dla nas szczególne, jednym z jego twór-

ców jest bowiem nasz redaktor – Michał Śliwiński.

Czytaj dalej...SWIFTKEY KUPIONY 
PRZEZ MICROSOFT 
ZA 250 MILIONÓW 
DOLARÓW
Tim Bradshaw i Murad Ahmed z Financial 

Times poinformowali o najnowszym zaku-

pie giganta z Redmond. Sfinalizowano 

przejęcie londyńskiego SwiftKey, ale to nie 

sama aplikacja interesuje Microsoft, ale 

używana przez nią sztuczna inteligencja. 

Założyciele SwiftKey – Jon Reynolds i Ben 

Medlock – osobno zarobią ponad 30 milio-

nów na tej transakcji.

Czytaj dalej...

APPLE WCIĄŻ NAJBARDZIEJ 
WARTOŚCIOWĄ SPÓŁKĄ NA 
ŚWIECIE 
Krótki to był zryw… Alphabet, czyli spółka matka Google’a, 

raptem dwa dni cieszyła się mianem najbardziej wartościo-

wej firmy na świecie. Akcje Alphabet szybko spadły w dół 

i to Apple wraca. Fama w świat już poszła i dziś mało kto 

napisze o stabilnej i ugruntowanej pozycji firmy zarządzanej 

przez Tima Cooka.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/02/02/9-lat-nozbe/
https://imagazine.pl/2016/02/03/swiftkey-kupiony-przez-microsoft-za-250-milionow/
https://imagazine.pl/2016/02/04/apple-wciaz-najbardziej-wartosciowa-spolka-na-swiecie/
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ZAPOMNIJMY O ULTRAHD 
BLU-RAY, PRZYNAJMNIEJ 
NA RAZIE
Do premiery UltraHD Blu-ray pozostał niecały mie-

siąc. Mieszkańcy starego kontynentu nie mają jed-

nak powodów do radości. Nic nie wskazuje na to, 

aby nad Wisłą płyty i odtwarzacze pojawiły się już 

tej wiosny.

Czytaj dalej...

APPLE WATCH I SPÓŁKA 
SPRZEDAJĄ SIĘ LEPIEJ NIŻ 
SZWAJCARSKIE ZEGARKI
Szwajcarzy mieli mieć kłopoty po premierze Apple 

Watch, tak zapowiadał Johny Ive i stało się tak już 

w czwartym kwartale ubiegłego roku. Producenci 

szwajcarskich zegarków zanotowali spadki, a co wię-

cej – sprzedali mniej egzemplarzy niż sprzedało się 

smartwatchy.

Czytaj dalej...

PROGRAM WYMIANY 
KABLI USB-C 
DO ŁADOWANIA 
MACBOOKÓW 
Apple uruchomił program wymiany kabli 

USB-C, służących do ładowania nowych 

MacBooków. Wadliwe przewody były sprze-

dawane wraz z komputerami do czerwca 

2015 roku. Według Apple może zdarzyć się, 

że komputer nie będzie ładowany lub też 

będzie ładowany z przerwami.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/02/09/zapomnijmy-o-ultrahd-blu-ray-przynajmniej-na-razie/ 
https://imagazine.pl/2016/02/19/apple-watch-i-spolka-sprzedaja-sie-lepiej-niz-szwajcarskie-zegarki/
https://imagazine.pl/2016/02/15/program-wymiany-kabli-usb-c-do-ladowania-macbookow/
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DWIE NOWE REKLAMY APPLE
Oba spoty koncentrują się na nowinkach, które znajdziemy 

w iPhone’ach 6S i 6S Plus, czyli Live Photos oraz 3D Touch. 

Zaprezentowano multum (szczególnie w drugim przypadku) 

możliwości, jak najlepiej wykorzystać te funkcje. Reklamy 

przedstawiono lekko i z humorem. 

Czytaj dalej...

APPLE 
NAPRAWIA 
„ERROR 53”
Dwa tygodnie temu poja-

wiły się doniesienia o tym, 

że w iPhone’ach, w których 

został wymieniony sensor 

Touch ID przez nieautoryzo-

wane serwisy, po aktualizacji 

oprogramowania pojawia 

się błąd o numerze 53. 

Skutkowało to oczywiście 

całkowitą blokadą telefonu.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/02/18/dwie-nowe-reklamy-apple/
https://imagazine.pl/2016/02/19/apple-naprawia-error-53/


Otwórz swoje drzwi
 smartfonem

technologie bezpieczeństwa

https://www.gerdalock.com
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/gerdalock/id1066286484?mt=8&at=11lHMT
https://www.gerdalock.com


APPLE VS. FBI



(PRAWIE) WSZYSTKO 
O APPLE VS. FBI

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Tim Cook dzisiaj opublikował list do klientów Apple, w którym firma z Cupertino sprzeciwia 

się FBI i nie zastosuje się do nakazu sądowego wydanego na podstawie prawa z 1789 roku. 

Bardzo cieszy mnie takie stanowisko firmy – jako użytkownika ich sprzętu i człowieka żyjącego 

w świecie coraz większej inwigilacji.

   /   TEMAT NUMERU   /   25(Prawie) Wszystko o Apple vs. FBI

https://imagazine.pl/2016/02/17/apple-nie-da-sluzbom-specjalnym-wolnego-dostepu-do-naszych-danych/
https://www.documentcloud.org/documents/2714000-SB-Shooter-MOTION-Seeking-Asst-iPhone.html
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Ciekawostka – Amerykańskie ACLU w międzyczasie wydało swoją opinię na temat wspo-
mnianego nakazu sądowego, w której nazwali go „nierozsądnym i bezprawnym” ruchem.

Co chce FBI?
Federalne Biuro Śledcze nie oczekuje, że Apple włamie się do iPhone’a 5C terrorysty, ale 

oczekuje, że firma stworzy i udostępni im wersję iOS-a, która ułatwi im włamanie się do 

niego. Ich wymagania wyglądają następująco:

• Apple ma wyłączyć funkcję kasującą zawartość iPhone’a po 10 nieudanych próbach po-

dania kodu PIN,

• FBI chce mieć możliwość wprowadzania kolejnych kodów PIN elektronicznie (przez port 

Lightning, Bluetooth lub Wi-Fi), a nie fizycznie za pomocą palca,

• Apple ma również zlikwidować wymuszone opóźnienie, po którym można dokonać ko-

lejnej próby wprowadzenia kodu,

• powyższe zmiany mają zostać dostarczone w postaci pliku IPSW lub innego, umożliwia-

jącego wgranie go do telefonu,

• zmodyfikowany iOS byłby uruchamiany w RAM-ie, aby nie zmienić oryginalnego syste-

mu operacyjnego na urządzeniu i działałby tylko na tym jednym iPhonie.

Ich celem nie jest zatem wymuszenie na Apple odblokowania tego konkretnego iPhone’a, 

ale ułatwienie im włamania się do niego. Niezależnie od różnic między jednym a drugim 

podejściem, jeśli do tego dojdzie, to stworzy groźny precedens, dzięki któremu będą mogli 

mieć podobne żądania w przyszłości.

Jak jest szyfrowany iPhone 5C?
Sprawa dotyczy służbowego telefonu Syeda Rizwana Farooka i nie jest to najnowszy model, 

wyposażony w Secure Enclave – element wbudowany w procesor, który szyfruje dane na 

telefonie za pomocą trzech składników (klucza konkretnego urządzenia, kodu PIN urządze-

nia i unikalnego klucza wygenerowanego przez Secure Enclave) i który dodatkowo opóźnia 

możliwość wprowadzania kolejnych błędnych kodów PIN (po pierwszych czterech niepra-

widłowo wprowadzonych kodach trzeba odczekać minutę, po następnym pięć minut, jesz-

cze następnym piętnaście minut, a po dziewięciu nieudanych próbach należy odczekać 

godzinę). W przypadku iPhone’a 5C niewyposażonego w Secure Enclave klucz szyfrujący jest 

generowany za pomocą kodu PIN i klucza urządzenia.

Tak jak wspominałem: FBI dąży do tego, aby Apple stworzyło odpowiednio mniej bez-

pieczną wersję iOS-a, podpisaną przez nich (nikt inny tego nie może zrobić), aby ułatwić 

(Prawie) Wszystko o Apple vs. FBI

https://www.aclu.org/news/aclu-comment-fbi-effort-force-apple-unlock-iphone
https://www.aclu.org/news/aclu-comment-fbi-effort-force-apple-unlock-iphone
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agencji włamanie się do danych na telefonie. Problem w tym, że nie wiemy, ile cyfr ma kod 

PIN Farooka – jeśli cztery, to wystarczy niecała godzina, aby się włamać. Jeśli jednak użyto 

kodu alfanumerycznego, to mogą to równie dobrze być miliardy godzin.

Ciekawostka 
Gdyby terroryści użyli iPhone’a 5S lub nowszego, to Apple mogłoby szczerze odpowiedzieć 

FBI, że nie mają żadnej możliwości zlikwidowania opóźnień wywołanych za pomocą Secure 

Enclave. Wyjątkiem jest sytuacja, w której mają możliwość zmiany klucza w nim, ale nic na 

ten temat nie wiadomo. 

Ale w przypadku 5C mają…

Bzdura?
W międzyczasie w internecie pojawiło się sporo osób twierdzących, że FBI lub nawet oni 

sami mogliby bez problemu włamać się do iPhone’a 5C Syeda, aby odzyskać z niego kry-

tyczne dla śledztwa dane (są duże wątpliwości, czy ten telefon w ogóle zawiera jakiekolwiek 

wartościowe informacje; Farook rzekomo zniszczył wszystkie inne swoje komputery przed 

zamachem). Nie będę tutaj wnikał, czy mówią prawdę, czy nie, ale załóżmy przez moment, 

że tak. Załóżmy, że FBI może to zrobić samodzielnie i wcale nie potrzebuje do tego pomocy 

Apple. To rzeczywiście pomoże im w tym konkretnym przypadku, ale na dłuższą metę na 

niewiele im się zda – przestępcy będą używali coraz to nowszych iPhone’ów i można śmiało 

założyć, że im więcej czasu minie, tym bardziej prawdopodobne stanie się wykorzystywanie 

modeli wyposażonych w Apple A7 lub nowszych SoC, wyposażonych w Secure Enclave.

Backdoor
W interesie FBI jest zatem precedens, który otworzy im drogę na przyszłość. Ta może pole-

gać na zastosowaniu klucza szyfrującego dane, wbudowanego w algorytm szyfrujący dane 

na dysku iPhone’a, który umożliwi ich odszyfrowanie odpowiednim służbom.

No i tutaj zaczynają się schody, których Tim Cook próbuje uniknąć swoim listem. Klucz szy-

frujący, umożliwiający dostęp do danych każdemu, kto go posiada, zagraża bezpieczeń-

stwu każdemu użytkownikowi iPhone’a na świecie. Co więcej, użytkownik może nawet nie 

wiedzieć, że ktokolwiek ma dostęp do jego plików. Dla przykładu wiadomo, że Chiny śle-
dzą poczynania amerykańskich służb i bardzo szybko reagują na wszelkie zmiany w tej 

kwestii. Ten temat był też dzisiaj poruszony na łamach „New York Timesa” (moje własne 

tłumaczenie):

(Prawie) Wszystko o Apple vs. FBI

http://www.reuters.com/article/us-usa-obama-china-idUSKBN0LY2H520150302
http://www.reuters.com/article/us-usa-obama-china-idUSKBN0LY2H520150302
http://www.nytimes.com/2016/02/18/technology/apple-timothy-cook-fbi-san-bernardino.html?_r=0
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Chiny bacznie obserwują ten spór. Analitycy twierdzą, że chiński rząd naśladuje 

USA, jeśli chodzi o regulacje dotyczące szyfrowania i prawdopodobnie żądałby od 

wielonarodowych korporacji takich samych udogodnień, które otrzymują służby 

w Stanach Zjednoczonych.

Jak długo musielibyśmy czekać, aż inne kraje zaczęłyby domagać się dokładnie tego 

samego, oczywiście używając dokładnie tych samych argumentów o terroryzmie?

Gdyby tak się stało, to jedynym pytaniem pozostałoby, kiedy klucz trafi w niewłaściwe ręce, 

a nie czy w nie trafi.

Wojna o opinię publiczną
FBI precyzyjnie wybrało sprawę, przy której podjęli walkę o dostęp do danych w iOS-ie. 

Jestem więcej niż przekonany, że to nie był przypadkowy wybór. Głośna sprawa. Terroryzm. 

Opinia publiczna to bardzo silna broń, a działa już zostały wytoczone na pole bitwy:

„Apple woli chronić prywatność martwego terrorysty z ISIS, zamiast dbać o bezpieczeństwo 

Amerykanów” – powiedział senator Tom Cotton (…).

Obecnie oczywiście nie wiemy, czym ta sprawa się skończy, ale osobiście mam nadzieję, że 

za Apple wstawią się pozostali giganci technologiczni. Microsoft także w tej sprawie milczy, 

Facebook też, ale publicznie odezwał się już Jan Koum – CEO WhatsApp – popierając 

Tima Cooka. W końcu głos zabrał Google, chociaż Sundar Pichai tak po prawdzie w swoich 

pięciu tweetach (1, 2, 3, 4, 5) powiedział tylko, że:

• wpis Tima Cooka jest ważny,

• Google daje władzom dostęp do danych na podstawie nakazów sądowych,

• kwestia backdoora to jednak zupełnie co innego i może być kłopotliwym precedensem,

• czeka na ciekawą i otwartą dyskusję na ten ważny temat.

To stanowczo za mało – spodziewam się, że największe firmy staną ramię w ramię z Apple 

w tej kwestii i będą bronić swoich użytkowników. EFF już to zrobił. Może wymagam za 

dużo od innych, patrzę na to pesymistycznie i może Sundar rzeczywiście będzie proaktyw-

nie działał w tej sprawie, ale jego słowa można interpretować na różne sposoby.

P.S. FBI i/lub przedstawiciele rządu USA rzekomo wkrótce po opublikowaniu listu Tima Cooka 

odwiedzili Cupertino.

(Prawie) Wszystko o Apple vs. FBI

http://www.buzzfeed.com/hamzashaban/apple-court-order-heats-up-encryption-battle-on-capitol-hill#.xcN5E3kqb
https://www.facebook.com/jan.koum/posts/10153907267490011
https://twitter.com/sundarpichai/status/700104298600886272
https://twitter.com/sundarpichai/status/700104342720761856
https://twitter.com/sundarpichai/status/700104383762026496
https://twitter.com/sundarpichai/status/700104433183502336
https://twitter.com/sundarpichai/status/700104478360342528
https://www.eff.org/deeplinks/2016/02/eff-support-apple-encryption-battle
https://news.ycombinator.com/item?id=11121222
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Właśnie rozpoczęła się batalia prawna o to, czy Apple powinno stworzyć tylne 

drzwi, umożliwiające zaglądanie do iPhone’ów przez organy ścigania.  W tym 

przypadku, jak wiemy, chodzi o dane zapisane w telefonie podejrzanego o akt 

terroryzmu w San Bernardino, USA. FBI wierzy, że uzyskanie dostępu do tych 

danych powinno pomóc w ujęciu pomocników podejrzanego, a nawet przyczy-

nić się do zlikwidowania siatki terrorystów. Bez wątpienia wbudowanie „tylnych 

drzwi” ułatwiłoby pracę organów ścigania również w innych sprawach, w tym 

doprowadzaniu do skazania przestępców, których w innym przypadku trzeba 

byłoby uniewinnić.  Nad czym się więc zastanawiać?

Apple nie przez przypadek ostentacyjnie reklamuje swoją dbałość o bezpieczeń-

stwo danych użytkowników.  Mówimy nie tylko o tajemnicach zawartych w naszej 

prywatnej korespondencji, zapiskach, fotografiach rodzinnych, księgozbiorach 

czy płytotekach.  W iPhone’ach trzymamy obecnie praktycznie wszystkie rodzaje 

wrażliwych informacji, począwszy od haseł do sklepów internetowych i serwisów 

społecznościowych, poprzez numery kart kredytowych, programy bankowo-

ści mobilnej, dokumenty służbowe, bilety lotnicze, kończąc wreszcie na danych 

medycznych, aplikacjach pozwalających rozbroić alarm w mieszkaniu, informa-

cjach o lokalizacji członków rodziny, a nawet danych z kamer zainstalowanych 

w sypialniach naszych dzieci.  A i to przecież nie wszystko.  Skutki przejęcia takich 

danych przez osoby o złych zamiarach mogą być trudne do wyobrażenia.  Nic 

TYLNE DRZWI
GRACJAN PIETRAS

Czym grozi stworzenie uniwersalnego klucza do urządzenia wykorzystywanego przez 

dziesiątki milionów ludzi do tysięcy zastosowań?  

Tylne drzwi
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więc dziwnego, że jesteśmy zapewniani o tym, że dane te są zaszyfrowane w spo-

sób wyłączający dostęp nie tylko osób trzecich, ale również samego Apple.   

A teraz wyobraźmy sobie, że nasz telefon posiada wbudowane drzwiczki, któ-

rymi może wchodzić do niego bez naszej wiedzy prokurator, policjant, a nawet 

(uwzględniając najnowsze trendy w polskim prawodawstwie) minister sprawiedli-

wości we własnej osobie!  Robi się niesympatycznie, prawda?  No to wyobraźmy 

sobie, że wszyscy oni mogą w dowolnym momencie wejść do każdego smartfonu 

w tym kraju. Bez kontroli sądowej, bez ograniczeń czasowych, bez obowiązku 

dokumentowania własnych działań, bez informowania o nich oraz bez obowiązku 

niszczenia danych, które okazały się zbędne dla prowadzonego postępowania.  

Można poczuć dreszcz na plecach?

To jednak również nie koniec.  Tim Cook wie, o czym mówi, gdy ostrzega, że już 

samo stworzenie tylnych drzwi oznacza koniec bezpieczeństwa.  Jeśli powstanie 

technologia omijająca zabezpieczenia iOS, nie ma żadnego sposobu, aby zagwa-

rantować, że zostanie wykorzystana ona wyłącznie w sprawie terrorysty z San 

Bernardino.  Przecież nie przestaną się pojawiać kolejni terroryści, mordercy czy 

gwałciciele z telefonami w rękach.  Jest jasne, że zrobienie wyłomu spowoduje 

wykorzystywanie tej technologii w kolejnych sprawach, przez kolejne organy, 

kolejnych służb, w kolejnych państwach.  Taka technologia będzie mogła również 

zostać ukradziona, a nawet odtworzona niezależnie od Apple.  Skąd pewność, 

że nie dostanie się w ręce kryminalistów? Mafii, organizacji terrorystycznych czy 

służb państw nielegitymujących się żadnymi standardami demokratycznymi.  

Apple jest w tej sprawie na pierwszej linii frontu, ale walka toczy się w rzeczy-

wistości o każde urządzenie elektroniczne na świecie.  Argument „niewinni nie 

mają się czego obawiać” jest fałszywy.  Walka z przestępczością to ważny cel, 

ale jeśli zacznie być prowadzona takimi metodami, nikt nie będzie mógł się czuć 

bezpiecznie, w szczególności niewinni.  W demokratycznym państwie służby 

policyjne muszą radzić sobie bez dostępu do naszych wrażliwych danych, tak 

jak muszą godzić się na istnienie domniemania niewinności, prawa do odmowy 

składania wyjaśnień czy zakazu tortur.  Jeśli Apple przegra tę batalię, przegrają ją 

wszyscy użytkownicy technologii na świecie.  A stawka jest ogromna.

GracjanPietras

Tylne drzwi

http://www.twitter.com/GracjanPietras
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PRYWATNOŚĆ, GŁUPCZE!

PAWEŁ LUTY

„Jeśli twierdzisz, że nie obchodzi Cię ochrona prywatności, bo nie masz nic do 

ukrycia, to tak, jakbyś powiedział, że nie potrzebujesz wolności słowa, bo nie masz nic 

ciekawego do powiedzenia” Edward Snowden
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Mam swoje myślowe porachunki z Edwardem Snowdenem, ale ze zdaniem 

przytoczonym powyżej zgadzam się całkowicie. Prawo do prywatności 

powinno stać się częścią kanonu praw człowieka. Dlaczego? Bo mamy rok 2016, 

trawestując bonmot premiera Kanady.

Informacja to waluta XXI wieku, czy to się nam podoba, czy nie. Każda informa-

cja. A zwłaszcza ta, która pozwoli dopasować produkt, usługę czy reklamę do 

profilu zachowań internauty. Chyba nikogo do tego przekonywać nie trzeba. 

Pytanie, jak dalece chcemy zahandlować naszą prywatnością w imię potencjal-

nej wygody? Jak dużo siebie chcemy oddać w celach biznesowych?

Ja jestem w stanie oddać dużo, ale jestem też w stanie tyle samo, a nawet wię-

cej poświęcić, żeby inni mieli prawo do tego, aby całkowicie zanonimizować 

swoją obecność w internecie czy kontakt z nowymi technologiami. 

Fajnie się czyta o tym, że sklep internetowy, że nastolatka jest w ciąży i wyświe-

tlał odpowiednie reklamy na jej komputerze, wiedział wcześniej od niej samej 

i jej ojca – to taki „branżowy” case pokazujący skuteczność profilowania użyt-

kowników – ale to także historia przerażająca.

W profilach osobowościowych tkwi wielka moc, z której większość z nas nie 

zdaje sobie sprawy. I przykład nastoletniej ciąży jest jednym z łagodniejszych. 

Pokaż mi zapytania w wyszukiwarce, a powiem ci kim jesteś – to szczera 

prawda. Dlatego też, jeśli ktoś ma ochotę na opt-out to powinien mieć taką 

możliwość.

Oczywiście, oprócz aspektów biznesowych, które można w uzasadnionych 

wypadkach obronić, bo faktycznie nie ma nic bardziej drażniącego niż źle 

dopasowana reklama, istnieją jeszcze aspekty natury wolnościowej ochrony 

prywatności.

Służby specjalne próbują wmówić nam, że inwigilacja elektroniczna i wymu-

szenie dekryptażu iPhone’a zamachowca z San Bernardino mają służyć podnie-

sieniu poziomu naszego bezpieczeństwa.

Prywatność, głupcze!
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Czyżby? Europejskie i amerykańskie służby podsłuchują wszystko i wszystkich 

od zarania XXI wieku oraz rozwoju nowych technologii, a jakoś nie udało mi się 

całkowicie wyeliminować terroryzmu w świecie zachodnim.

Inwigilacja elektroniczna jest uzasadniona, 

a PRISM działa? Tak? Zgadnijcie ile osób udało się 

postawić przed sądem w wyniku elektronicznego 

nasłuchu w Stanach Zjednoczonych od momentu 

uruchomienia PRISM do teraz?

Jedną.

A i tak wielu dziennikarzy śledczych ma wątpli-

wości, czy skazany Somalijczyk na pewno wspo-

magał finansowo terrorystów, czy tylko przelewał 

pieniądze swojej rodzinie i lokalnej somalijskiej 

społeczności, z której się wywodził.

Dlatego też jestem pełen podziwu dla Tima 

Cooka za to, że postawił się FBI. I pełen zniesma-

czenia dla FBI, że stara się złamać najlepsze zabezpieczenia w branży mobilnej. 

Bo z jednej strony może i dzięki temu dowiedzą się więcej o motywach i powią-

zaniach zamachowców z San Bernardino, ale z drugiej wystawią na szwank 

bezpieczeństwo i prywatność milionów użytkowników iPhone’ów.

Nie dziwię się wcale rosnącemu gronu moich znajomych, którzy zaczynają uży-

wać aplikacji Signal do szyfrowania swoich wiadomości tekstowych. Nie dziwię 

się rosnącemu gronu znajomych, którzy szyfrują swoją pocztę lub przenoszą 

skrzynki na ProtonMail. Sam to zrobiłem.

Dlaczego? W imię zasad i na złość.

Nie mam nic nikczemnego do ukrycia, ale za to mam dużo do powiedzenia. Będę 

więc bronił prawa do prywatności tak, jak prawa do wolności wyrażania opinii.

Prywatność, głupcze!

Zgadnijcie ile osób 
udało się postawić 
przed sądem w wyniku 
elektronicznego 
nasłuchu w Stanach 
Zjednoczonych od 
momentu uruchomienia 
PRISM do teraz? Jedną.

PawelLuty

http://www.twitter.com/PawelLuty
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LONG BEACH AIRPORT 
– KALIFORNIJSKIE LOTNISKO

TOMASZ SZYKULSKI

Tytuł mówi wszystko – lotnisko w pobliżu jednej z najbardziej znanych plaż Ameryki to jeden 

z najciekawszych punktów podczas zimowej podróży przez USA.  

 Long Beach Airport – kalifornijskie lotnisko



Long Beach Airport znajduje się około 40 minut 

na południe od centrum największej kalifornij-

skiej metropolii – Los Angeles. Od brzegu Oceanu 

Spokojnego i słynnych plaż dzieli je zaledwie kilka 

kilometrów. To niewielkie lotnisko (1,5 milionów 

obsługiwanych pasażerów rocznie), otoczone 

niską zabudową i zielenią, już na pierwszy rzut 

oka nie przypomina typowego terminala. 

W pierwszej kolejności moją uwagę zwrócił fakt, 

że wiele elementów infrastruktury portu znaj-

duje się pod gołym niebem. Tuż po wyjściu z tak-

sówki mieliśmy możliwość nadania bagażu przy 

stanowisku zlokalizowanym przed wejściem do 

terminala, nie zrobiliśmy jednak tego ze względu 

na konieczność wydrukowania kart pokłado-
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wych. Odprawy dokonaliśmy w standardowym 

punkcie check-in we wnętrzu niewielkiej hali 

– znajdował się tam także bar, sklep z pamiąt-

kami i biura. Co ciekawe, przejście do dalszej 

części lotniska wymagało ponownego wyjścia 

na zewnątrz. Nietypowa architektura to zdecy-

dowanie najbardziej charakterystyczna cecha 

Long Beach Airport, które w dużym stopniu 

korzysta z zalet przyjaznego klimatu południowej 

Kalifornii. Poszczególne części portu lotniczego 

znajdują się między niewielkimi, nowoczesnymi 

budynkami, które połączono wiatami lub zupeł-

nie odsłoniętymi przejściami. Najlepszym przykła-

dem będzie tutaj strefa między punktem kontroli 

bezpieczeństwa a dwiema halami z wyjściami 

do samolotów, która przypomina ogród – rosną 

tam palmy i krzewy, a płytę lotniska oddziela ele-

ganckie, przeszklone ogrodzenie. Zawieszone 

na ścianach elektroniczne tablice z rozkładem 

lotów wyglądają w tym miejscu dosyć osobliwie 

– zwłaszcza gdy oczekując na lot, postanowiliśmy 

usiąść w barze przy stoliku pod gołym niebem. 

Long Beach Airport jest również intrygujące z czy-

sto lotniczego punktu widzenia. Wpływa na to nie 

tylko interesująca architektura i bardzo atrakcyjna 

lokalizacja, ale również oferta. Stanowi ono jeden 

z szeregu mniejszych portów, które uzupełniają 

dominujące lotnisko Los Angeles – słynne LAX. Co 

ciekawe, pomimo stosunkowo niewielkiej prze-

pustowości, port w Long Beach pozwoli dolecieć 

do wielu najpopularniejszych miast regionu, jak 

i całych Stanów Zjednoczonych. Dobrym przy-

kładem będzie tutaj samolot linii Jet Blue, który 

podczas naszego pobytu zabierał pasażerów do 

Nowego Jorku. Podstawowym powodem, dla któ-
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rego skorzystałem z tego nietypowego lotniska, była jednak cena biletów, które 

kupiłem z niewielkim wyprzedzeniem: krótki lot do Las Vegas kosztował około 

140 złotych, podczas gdy za najtańsze połączenie z LAX zapłaciłbym niemal trzy 

razy więcej.  

Podsumowując: podróż z lotniska w Long Beach to z całą pewnością ciekawe 

doświadczenie, które urozmaici pobyt w zachodniej części USA. Unikalna archi-

tektura, otwarte przestrzenie, wszechobecna zieleń i piękne otoczenie – to tylko 

część zalet lotniska, które bardzo różni się od większości portów. Może okazać się, 

że wylot z tego miejsca będzie również tańszy i szybszy – bez potrzeby korzysta-

nia z obleganego lotniska LAX. 

 Long Beach Airport – kalifornijskie lotnisko

t_szykulski

https://twitter.com/t_szykulski


TOMASZ SZYKULSKI

Zachód Stanów Zjednoczonych to region, którego najbardziej znanymi elementami są miasta 

położone na wybrzeżu Oceanu Spokojnego – Los Angeles, San Francisco i Seattle. Obok 

nich jednak na szczególną uwagę zasługuje wiele parków narodowych, do których najłatwiej 

i najwygodniej dojechać wynajętym samochodem. Podczas zimowego wyjazdu do USA 

odwiedziłem trzy najbardziej znane z nich – Yosemite, Wielki Kanion oraz Dolinę Śmierci. 

W tym artykule opowiem o pierwszym z nich. 
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ZIMOWA 
WIZYTA 

W YOSEMITE

Zimowa wizyta w Yosemite
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Jednodniowy wyjazd do parku narodowego 

Yosemite we wschodniej Kalifornii był doskona-

łym rozwinięciem kilkudniowego pobytu w moim 

ulubionym mieście Stanów Zjednoczonych – San 

Francisco. Odległość dzieląca te dwa punkty to 

około 250 kilometrów, a przejechanie tej trasy zaj-

muje trzy i pół godziny. Wycieczka nie obyła się 

jednak bez problemów, na które zwracam uwagę 

w kolejnych zdaniach. 

Wynajęcie samochodu w Stanach Zjednoczonych 

nie jest trudnym zadaniem. Potrzebna będzie 

do tego karta kredytowa (w większości przypad-

ków sprawdzi się także debetowa), paszport oraz 

polskie prawo jazdy (międzynarodowe nie jest 

wymagane, ale może przydać się przy dłuższym 

wynajmie); przydatny będzie także kontaktowy 

amerykański numer telefonu (warto kupić kartę 

SIM na cały pobyt – dostęp do internetu bardzo 

nam pomógł w nawigowaniu po amerykańskich 

drogach). Rezerwacji dokonywaliśmy z zaledwie 

jednodniowym wyprzedzeniem na stronie popu-

larnego sprzedawcy biletów lotniczych – expedia.

com, który pozwala na zestawienie ofert wielu 

agencji i wybranie najkorzystniejszej z nich. My 

zdecydowaliśmy się na firmę Enterprise, gdyż 

punkt odbioru samochodów znajdował się zale-

dwie dwie przecznice od naszego zakwatero-

wania. Stawka dzienna za wynajem samochodu 

potrafi zaczynać się od zaledwie kilkunastu dola-

rów – w praktyce cena ta ma niewiele wspólnego 

z rzeczywistością, gdyż należy doliczyć do tego 

ubezpieczenie, podatki oraz opłaty dodatkowe 

– w naszym przypadku były to między innymi 

dopłaty za dodatkowego kierowcę oraz wiek 

poniżej 25 lat. W rezultacie dwa dni użytkowania 



niewielkiego Nissana kosztowały nas około 200 

dolarów. 

Muszę przyznać, że podróżowanie samochodem 

w Stanach Zjednoczonych to czysta przyjem-

ność. Szerokie drogi, wszechobecne autostrady, 

stosunkowo wysoka kultura jazdy innych uczest-

ników ruchu, a także niskie ceny benzyny (około 

2,5–3 dolary za galon, czyli 2,50 złotego za litr) 

sprawiają, że dotarcie do celu jest łatwe i przy-

jemne. Dodatkową zaletą jest fakt, że wiele dróg 

w zachodniej części USA prowadzi przez niezwy-

kle malownicze rejony, które możecie zobaczyć 

na zdjęciach w tym artykule. W rezultacie podróż 

do Yosemite upłynęła niezwykle szybko, chociaż 

napotkaliśmy dwa spore utrudnienia. Pierwszym 
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z nich był kompletny brak zasięgu telefonii komórkowej w pobliżu  parku, czego rezultatem 

było wielogodzinne odcięcie od dostępu do map online i jakiegokolwiek kontaktu w razie 

sytuacji awaryjnej. W tym momencie doceniliśmy powszechną obecność służb ochrony par-

ków narodowych, bez których dalsza podróż mogłaby być ryzykowna. Drugim problemem 

były warunki pogodowe w Yosemite – oblodzone drogi wymagały jazdy z założonymi łańcu-

chami na koła. Niestety, nie znajdowały się one na wyposażeniu naszego samochodu, przez 

co byliśmy zmuszeni do ich zakupu przy wjeździe do parku (koszt z instalacją – około 100 dola-

rów). Samodzielna instalacja obniżyłaby cenę o 40 dolarów, zdecydowaliśmy się jednak zaufać 

doświadczeniu pracowników warsztatu. Była to dobra decyzja, podczas przejazdu przez park 

wielokrotnie obserwowaliśmy bowiem sytuacje, w których źle założone łańcuchy zrywały się 

z kół, zmuszając kierowców do zatrzymania się na poboczu, a w wielu wypadkach także akcji 

służb i odholowania samochodu. 

Amerykańskie parki narodowe charakteryzują się nastawieniem na ruch samochodowy. 

W przypadku Yosemite przez większą część terenu prowadzi pojedyncza, wąska trasa, na któ-

rej w regularnych odstępach znajdują się punkty widokowe oraz parkingi. Pozwala to na łatwe 

zatrzymywanie się w miejscach z najbardziej spektakularnymi krajobrazami, między innymi 

w miejscu, z którego wykonałem widoczne poniżej zdjęcie masywu skalnego El Capitan 

(dobrze znanego wielu użytkownikom systemu OS X). Główna droga w Yosemite sprawia 

niezwykłe wrażenie – prowadzi przez las, a dodatkowo w wielu fragmentach znajduje się na 

górskich zboczach. Znaczne różnice wysokości, ciasne zakręty i śliska nawierzchnia tworzyły 

dosyć trudne warunki do jazdy, przez co poruszaliśmy się z prędkością nieprzekraczającą 30 

Zimowa wizyta w Yosemite



km/h. Z tego powodu w przypadku planowania kolejnej zimowej wizyty w tym parku narodo-

wym z pewnością wezmę pod uwagę wynajęcie większego samochodu z napędem na cztery 

koła, który lepiej poradzi sobie z panującymi tam warunkami. 

Dojazd do parku, postój oraz instalacja łańcuchów zajęły łącznie prawie godzinę. Z tego 

powodu do najbardziej interesującej części Yosemite dotarliśmy w godzinach popołudnio-

wych, co z racji konieczności powrotu tego samego dnia do San Francisco pozostawiało nie-

wiele czasu na zwiedzanie. Na podstawie tych doświadczeń mogę powiedzieć, że lepszym 

rozwiązaniem byłoby zarezerwowanie noclegu w pobliżu parku tak, aby móc poświęcić cały 

dzień na jazdę po krętych drogach i piesze wędrówki. 

Pomimo ograniczonego czasu i niewielkich problemów na trasie, wyjazd do parku narodo-

wego Yosemite w Kalifornii był bardzo dobrym pomysłem. Niesamowite krajobrazy i podróż 

samochodem przez bezkres amerykańskich dróg były ciekawym urozmaiceniem pobytu 

w San Francisco oraz pozwoliły na wykonanie wielu ciekawych zdjęć, które możecie oglą-

dać w tym artykule. Planując wyjazd do USA z całą pewnością warto rozważyć podobną 

wycieczkę, której przygotowanie nie powinno sprawić większej trudności. W kolejnym nume-

rze iMagazine opowiem o pozostałych parkach narodowych, które odwiedziłem w USA 

– Wielkim Kanionie Kolorado oraz Dolinie Śmierci. 

Więcej moich zdjęć z USA znajdziecie tutaj t_szykulski
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W poprzednim numerze iMagazine pisałam o aplikacjach, które towarzyszyły mi dzielnie 

podczas miesięcznego pobytu w Azji. Dziś kilka słów o czymś zgoła ważniejszym, czyli co 

zrobić, żeby z tych aplikacji móc korzystać. Czyli mówiąc wprost – co zrobić, żeby w Azji 

przeżyć. Bo z Azją jak z Dzikim Zachodem – milion sposobów na śmierć, ale na szczęście 

zawsze o jeden więcej, by ujść z życiem.
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JAK NIE ZGINĄĆ 
W AZJI?

MAJA JAWOROWSKA 

Jak nie zginąć w Azji?
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Azja Południowo-Wschodnia to turystyczny raj, niespodziewanie jednak różny od tego, co 

zobaczymy, spędzając wakacje w Europie. Otwartość Azjatów, ich prostoduszność i przebija-

jąca zewsząd sympatia miały zadziwiać mnie na każdym kroku. Marzyło mi się więc doznać 

tych wszystkich serdeczności bez otoczki i po prostu ruszyć w głąb lądu tylko z plecakiem 

i uśmiechem na twarzy, ale... ostateczne stchórzyłam. Pikanterii i jeszcze więcej obaw doda-

wał fakt, że miałyśmy z Karoliną podróżować same, przed czym absolutnie wszyscy w trosce 

nas ostrzegali. Mojemu wyjazdowi daleko było więc klimatem do typowego backpackingu, 

który uchodzi za wysoce ryzykowną formę podróżowania. Strach przed nieznanym, spotę-

gowany odległością od domu i od najbliższej ambasady sprawił, że postanowiłam pierwszy 

duży trip ograniczyć do mocno turystycznych lokalizacji i zaplanować wszystko pod korek. 

Ostatecznie wyszło fantastycznie – a jak! – spokój ducha zapewniło mi jednak nie tylko 

pozytywne nastawienie, ale przede wszystkim organizacja wyjazdu i zdrowy rozsądek.

Po kolei

1. Zostaw bliskim plan podróży
Moi przyjaciele – i oczywiście mama – zażądali, bym przed wyjazdem przesłała im przejrzy-

stą listę miejsc, które odwiedzę wraz z datami i godzinami. Tym samym powstała długaśna 

lista wszystkich lotów z uwzględnieniem stref czasowych i czasu polskiego oraz wynaj-

mowanych przeze mnie na Airbnb noclegów z nazwiskami i telefonami hostów. Coś, co 

początkowo wydawało mi się lekką fanaberią, doceniłam bardzo szybko, gdy sama musia-

łam sprawdzić, gdzie właściwie będę za dwa dni. A myślałam, że wszystko zapamiętałam! 

45Jak nie zginąć w Azji?
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Polecam plan zapisać zarówno w pdf na przykład 

w iBooks, jak i schować wydrukowany do plecaka.

2. Zeskanuj dokumenty
Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała korzy-

stać ze skanu paszportu czy dowodu osobistego, 

słuchając przyjacielskiej porady, w podróż zabra-

łam jednak i takie wydruki. Skany przydadzą się 

w szczególności, gdy mając mój poziom ogarnia-

nia wszechświata, zgubisz na przykład paszport. 

Przedstawienie takiego świstka znacznie ułatwi 

proces potwierdzenia tożsamości w ambasadzie.

3. Pij tylko to, co trzeba
Azja to zupełnie inny świat, zupełnie inny klimat 

i zupełnie inne bakterie, na które mieszkaniec 

Europy może nie być gotowy. Mówiąc wprost 

– wystarczy „bad ice cube” i dwie doby z urlopu 

zajmuje przedłużona wizyta w łazience lub kro-

plówka. Zatrucie pokarmowe to nic przyjemnego, 

na szczęście natura ma na to swoje sposoby. Po 

pierwsze, nie pijemy kranówki, nie pijemy nic 

z lodem, nawet szczoteczkę do zębów płuczemy 

wodą z butelki. Po drugie, kieliszek dziennie. Nie 

chcecie wiedzieć, co się może podziać, gdy się 

tego jednego kieliszka sobie odmówi.

4. Zadbaj o łączność ze światem
Technologia ma to do siebie, że ma nam uła-

twiać życie, dlatego warto także podczas dalekiej, 

mającej nas wyciszyć podróży, zadbać o tele-

fon z połączeniem internetowym. Zarówno na 

Filipinach, jak i w Tajlandii, za niewielkie pienią-

dze, bo około 40–50 złotych, można kupić kartę 

SIM z pakietem do 1,5 GB ważną przez siedem dni. 

Jak nie zginąć w Azji?



Co ciekawe, moja karta nie wyłączyła się po tym czasie i działała sobie spokojnie 

dalej, na minimalnie niższych obrotach.

5. Upartym bądź, silnym bądź
Czy to w sytuacjach niespecjalnie stresujących, jak targowanie się, ale przede 

wszystkim wtedy, gdy stawką jest poziom strachu o własne zdrowie czy życie. 

Long story short, pierwszej nocy w Bangkoku, gdy podróżowałam jeszcze sama, 

bez Karoliny, spotkał mnie przykry incydent z taksówkarzem, który wywiózł mnie 

na manowce i zostawił na środku tajlandzkich slumsów, kasując za kurs pięcio-

krotną wartość. Przerażona schowałam się w pobliskim hotelu, gdzie bardzo miła 

recepcjonistka próbowała mi pomóc, mimo zupełnej nieznajomości angielskiego. 

Przez około 30 minut usiłował wcisnąć mi rower, którym miałam udać się do swo-

jego hosta. Tylko dzięki anielskiej cierpliwości i wybitnemu uporowi udało mi się 

przekonać ją do zamówienia taksówki dla mnie. Ostatecznie obyło się bez szramy, 

ale adrenalinę poczułam aż nadto.

6. Zorganizuj sobie paralizator
Oczko w stronę spaceru po Manili. Podczas krótkiego pobytu w stolicy Filipin 

tylko raz udałyśmy się na przechadzkę dłuższą niż do 7 eleven, a to z powodu 

absolutnego strachu przed ludźmi, budynkami i ponurym klimatem tego miasta. 
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Zaczepiający nas na ulicy ludzie, natrętne spojrzenia, krzyki – to wszystko spra-

wiło, że zamiast próbować chociaż obcować z czymś tak odmiennym od naszej 

codzienności, połowę wyprawy spędziłyśmy, pokonując ulice przyspieszonym 

krokiem i z oczami wbitymi w beton. Zmiana nastroju nastąpiła w momencie, 

w którym Karolina zorientowała się, że nasza GoPro Hero 4 Session zaczepiona 

na kiju wygląda jak… paralizator. Nie ukrywam, placebo zadziałało – nasz nowy 

weapon zagwarantował +10 do odwagi.

Sposobów na zapewnienie sobie bezpieczeństwa podczas dalekiej podróży – czy 

to do Azji, czy gdziekolwiek indziej – są setki, a to i tak tylko kilka z nich. Pamiętaj, 

że możesz dowiedzieć się bardzo dużo o celu, siedząc jeszcze w wygodnym 

fotelu we własnym domu, co z pewnością tez nie zaszkodzi Ci w późniejszym 

przeżywaniu podróży.

Ostatecznie jednak nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, tak więc jedź w świat! 

Tylko na siebie uważaj.

Maja Jaworowska, Head of Social Media @kahunalove, Social Media Manager   

@netkata; www.majajaworowska.pl

jedzonelka

Jak nie zginąć w Azji?

http://www.majajaworowska.pl
https://twitter.com/jedzonelka


FOTOGRAFUJĄC NOC POLARNĄ. 
iPHONE NA SPITSBERGENIE 

ŁUKASZ MIROCHA

W styczniu miałem szansę przetestować iPhone’a i jego aparat fotograficzny w ekstremalnych 

warunkach – podczas nocy polarnej na archipelagu Svalbard, który znajduje się w połowie 

drogi między brzegami Norwegii a biegunem północnym.
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Na Spitsbergen pierwszy raz przyjechałem w 2014 roku. Unikalny krajobraz i szata 

roślinna, dzikie zwierzęta, lodowce na wyciągnięcie ręki. Długo by opowiadać 

– wiedziałem, że jeszcze kiedyś tam powrócę. 

Przed dwoma laty byłem jednym z kilku szczęśliwych posiadaczy iPhone’a 5C 

w Polsce. Telefon, zawinięty w worek foliowy i słuszny futerał OtterBox, przeżył 

wtedy kąpiel w lodowatej wodzie fiordu. Podczas przeprawy na drugą stronę 

Adventfjorden, nad którym leży norweskie miasto Longyearbyen, zaliczyłem 

kajakową wywrotkę. Z całego zdarzenia pamiętam do dziś to, jak trzymając się 

odwróconego kadłuba, stopniowo tracę czucie w dłoniach. Resztę ciała (i sam 

telefon) ochronił kombinezon termiczny. 

Podczas letniej wyprawy, oprócz iPhone’a, zabrałem także małoklatkową 

lustrzankę Nikona ze stałym obiektywem 35 mm i drugim, jasnym szkłem 

70–200 mm. Najważniejsze ujęcia w miarę możliwości dublowałem – kopia na 

iPhonie od razu trafiała do chmury. Udało mi się także nakręcić przy pomocy 
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telefonu kilka przyzwoitych materia-

łów wideo. Planując zimową wizytę na 

archipelagu, w ogóle nie nastawiałem 

się na zabranie czegokolwiek innego 

niż iPhone 6 Plus. Przewidywałem, że 

kiepskie warunki oświetleniowe – poza 

ścisłym centrum miasteczka widać 

tyle, jak dalece pozwala snop świa-

tła latarki i poświata księżyca odbita 

od śniegu – uniemożliwią mi wyko-

nanie jakichkolwiek przyzwoitych 

zdjęć. Lustrzanka i cały osprzęt zostały 

w domu. 

Tuż przed wyjazdem Naczelny wypo-

sażył mnie w pancerny futerał UAG, 

który dodatkowo trafił do rękawiczki. 

W odwodzie miałem także ogrzewacze 

dłoni. W pierwszej kolejności zamie-

rzałem ratować oczywiście iPhone’a. 

Dłonie mogą poczekać! 

Tuż po przylocie wybraliśmy się na 

dwugodzinną podróż pojazdem gąsie-

nicowym poza miasto. Tam wykona-

łem telefonem pierwszych kilka zdjęć 

– z włączoną lampą i bez. Efekty były 

więcej niż zadowalające. iPhone wyłą-

czył się jedynie raz – po około dwu-

minutowej ekspozycji na arktyczne 

warunki. 

Warto podkreślić, że podczas całego 

wyjazdu miałem spore szczęście. 

Skutki globalnego ocieplenia odczu-

walne są także daleko za kołem 

   /   PODRÓŻE   /   51Fotografując noc polarną. iPhone na Spitsbergenie 



podbiegunowym, co podkreślali w licznych rozmowach sami mieszkańcy. 

Temperatura powietrza oscylowała więc w okolicach –8, –10 stopni, które należy 

podwoić, by uzyskać odczuwalną temperaturę (arktyczne wiatry). Kojarzycie 

scenę burzy piaskowej z ostatniego Marsjanina? Najtrudniejsze warunki, jakich 

doświadczyłem na szczycie przełęczy kilka kilometrów za miastem, były tylko tro-

chę lepsze, od tego, co przeżył na Czerwonej Planecie Mark Watney. 

Podczas wyjazdu zaliczyłem kilka dłuższych trekkingów poza miastem. 

Najbardziej wymagającą wędrówką okazało się dotarcie do lodowej jaskini 

wydrążonej przez podziemne strumienie we wnętrzu lodowca. Wspinaczka 

z rakami i kijkami trwała około trzech godzin w jedną stronę. W czasie wędrówki 

udało mi się wykonać kilka przyzwoitych zdjęć. Pomimo bardzo trudnych warun-

ków iPhone szybko łapał ostrość – wystarczyło mu nawet odległe światło latarki 

czy tarcza księżyca. Fotografie wykonane we wnętrzu jaskini, mimo pewnej ziar-

nistości, prezentują się już bardzo dobrze – za całe oświetlenie służyło mi jedynie 

światło latarek odbite od lodowych ścian jaskini. 

Podczas całej eskapady robienie zdjęć nie znalazło się na szczycie prioryte-

tów. Wyjęcie telefonu, złapanie ostrości i kadru nie mogło trwać dłużej niż 3–4 

sekundy. Nie chciałem spowalniać grupy ani zanadto oddalać się od przewodnika 
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z bronią. Populacja niedźwiedzia polarnego na Spitsbergenie stale rośnie od kilku 

dekad – niekoniecznie chciałem spotkać na swojej drodze lidera łańcucha pokar-

mowego lokalnej fauny. 

iPhone wychładzał się dość szybko. Pomysł, by go pobudzić do generowania 

większych ilości ciepła uruchomieniem na kilkanaście minut jakiejś gry, bardzo 

negatywnie odbijał się na baterii, która i tak miała problemy w tej temperaturze. 

Zaskakująco dobrze reagował jednak ekran – działał nawtet przy dużym wychło-

dzeniu urządzenia. Aparat spisał się świetnie – trudno byłoby mi uzyskać podobne 

zdjęcia z porównywalnym czasem naświetlania nawet za pomocą lustrzanki. 

Telefon wygrywał także rozmiarami – był gotowy do użycia w kilka sekund 

po wyjęciu z kieszeni kurtki. Nie ryzykowałbym kilkugodzinnego wystawie-

nia dużego aparatu na arktyczne warunki, zabieranie ze sobą statywu także nie 

wchodziło w grę. Wybór iPhone’a oceniam jako rozsądny kompromis. 

Gdy piszę ten tekst w połowie lutego, mój iPhone znajduje się w serwisie MacLife. 

Nawalił ekran, który od czasu do czasu nie reaguje na dotyk. Możliwe, że ukryta 

lodowa drzazga dała o sobie znać kilkanaście tygodni po powrocie z wyprawy. 

LukaszMirocha
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PRZYGODY Z AIRBNB 
– NASZ GOSPODARZ WYJECHAŁ DO INNEGO KRAJU

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Przygody z Airbnb – nasz gospodarz wyjechał do innego kraju

Było ciemno i gorąco – termometr wskazywał 25° C, a taksówkarz nie korzystał z klimatyzacji. 

Preferował jeździć z otwartymi oknami. Nie tego spodziewałem się, wsiadając do nowej 

E-klasy. Krążyliśmy po osiedlu domków jednorodzinnych położonych na wzgórzu, po jego 

stromych uliczkach. Silnik diesla, który miał już przejechane prawie 300 tysięcy kilometrów, nie 

protestował – każdy podjazd pokonywał z łatwością – pomimo że mijała już druga godzina od 

opuszczenia lotniska. A taksometr w taksówce wskazywał już 60 euro…



– Może zadzwonię po żandarmerię? – zapytał się kierowca, jednocześnie dając nam do zro-

zumienia, że prawdopodobnie zostaliśmy oszukani.

Dopiero drugi raz w życiu korzystam z usług Airbnb, by znaleźć lokum, a pierwszy raz na 

wyjeździe zagranicznym. Niestety nasz gospodarz nie odbierał telefonu, a podany adres 

wskazywał tylko na ogólny rejon, gdzie powinniśmy zamieszkać, a nie konkretny dom. Fakt, 

że było już ciemno, nie pomógł. Wykręciłem numer telefonu do Airbnb, zastanawiając się, 

gdzie dzisiaj będziemy spali…

Wysiedliśmy z samolotu po ponad dwudziestu godzinach podróży i udaliśmy się czym prę-

dzej na zewnątrz, by dotlenić się po ostatnim z lotów. Trwał dziewięć godzin i był wystar-

czająco komfortowy – nie było wrzeszczących dzieciaków, a miejsca na nogi miałem tyle, że 

mogłem je wyciągnąć, nie ryzykując rozwalenia sobie rzepek w kolanach. Wybór filmów też 

trafił w mój gust – rozpocząłem podróż od obejrzenia pierwszej wyjątkowej sceny „Spectre”, 

która jest jednym długim ujęciem, a potem skusiłem się na seriale: „How I Met Your Mother” 

i „Friends”. Na deser zostawiłem sobie „Marsjanina”, którego z niewyjaśnionych przyczyn 

przegapiłem, jak był grany w kinie. Mój problem z tak długim lotem wynika z brak ruchu 
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– po prostu wszystko zaczyna mnie boleć, jeśli siedzę bezczynnie przez tak długi czas. 

Wracając jednak do lotniska… udaliśmy się na postój i wsiedliśmy do taksówki wyznaczo-

nej nam przez obsługę. Skorzystałem z okazji i wysłałem naszemu gospodarzowi wiado-

mość przez aplikację Airbnb, że ruszyliśmy z lotniska i powinniśmy być za pół godziny do 

czterdziestu minut – szczegóły naszych lotów otrzymał kilka tygodni temu. Chwilę później 

pędziliśmy drogą, podczas gdy nasz kierowca wydzwaniał po swoich kolegach, zastana-

wiając się, gdzie dokładnie znajduje się adres, który mieliśmy wydrukowany na rezerwacji. 

W tym momencie jeszcze się niczym nie martwiłem…

Na połączenie z obsługą klientów Airbnb czekałem nie więcej niż dwie minuty. Odebrał 

Cody, który szybko zweryfikował moją tożsamość i zapytał, jak może nam pomóc. 

Powiedziałem mu, że od prawie dwóch godzin nie możemy skontaktować się z gospoda-

rzem – nie odbiera ani telefonów, ani SMS-ów, ani wiadomości wysłanych przez aplikację 

Airbnb. Cody, w pierwszej kolejności, zapytał się, ile wskazuje taksometr. Odpowiedziałem, 

że 50 euro. Zaproponował natychmiast, żebyśmy poprosili kierowcę o zawiezienie nas do 

najbliższej restauracji, a on pokryje koszty taksówki oraz jedzenia do 100 euro. Powiedział, 

że daje gospodarzowi godzinne ultimatum – jeśli w tym czasie się nie odezwie, to znajdzie 

nam zastępcze lokum na najbliższą noc oraz pokryje dodatkowo do 135 euro w kosztach 

związanych z dojazdem do niej, a następnego dnia znajdzie nam coś w takim samym lub 

wyższym standardzie, wyrównując ewentualną różnicę w cenie. Muszę przyznać, że bardzo 

mnie uspokoił. Nie zmieniało to jednak faktu, że wynajęty domek wybieraliśmy ze dwa mie-

siące, a przez szukanie kwater zastępczych, stracimy niepotrzebnie jeden dzień. Na koniec 

naszej rozmowy powiedział, że oddzwoni za nie więcej niż godzinę, a w międzyczasie prze-

śle mi propozycje noclegów.

Zgodnie z tym, co powiedział Cody, poprosiłem naszego kierowcę, aby zawiózł nas do 

kafejki lub restauracji, a my już dalej sobie poradzimy. Odmówił, ignorując mnie zupełnie, 

przy okazji wyłączając taksometr, który wskazywał już 60 euro. Podjechał pod najbliższą 

willę, w której świeciły się światła i wysiadł, uzbrojony w naszą kartkę. Mieszkaniec poin-

formował nas, że zna wszystkich w okolicy – to w końcu bardzo mała społeczność – ale 

pierwszy raz słyszy imię naszego gospodarza, a domku zupełnie nie kojarzy. Taksówkarz 

ponownie zwrócił się do mnie z pytaniem, czy ma dzwonić po policję, a ja ponownie odmó-

wiłem. Po kilkuminutowej rozmowie wsiedliśmy do samochodu i w tym momencie stały 

się dwie rzeczy: z mojego telefonu dobiegł głos powiadomienia z aplikacji Airbnb, a Iwony 

zaczął dzwonić. Na ekranie wyświetlił się numer z Francji. To gospodarz! Poprosił o przeka-

zanie słuchawki taksówkarzowi i jemu wytłumaczył, jak dojechać do wynajętego domku.

Przygody z Airbnb – nasz gospodarz wyjechał do innego kraju
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Na szczęście wszystko zakończyło się wzorowo, a naszym kosztem było jedynie 

trochę nerwów i dwie godziny spędzone w taxi. Problem pojawił się, ponieważ 

nasz gospodarz zachorował, będąc we Francji i po prostu nie obudził się w nocy 

(jesteśmy pięć stref czasowych na zachód od niego), aby odpowiedzieć na nasze 

wiadomości. Ale wysłał swojego ojca w zastępstwie, a ten z kolei się trochę spóź-

nił. Cody oddzwonił zgodnie z umową i ucieszył się, jak się dowiedział, że nam 

się udało skontaktować z gospodarzem. Zwrócił nam też kwotę wydaną na taxi 

w wysokości 60 euro; czułem się niezręcznie, przyjmując ją od niego – o czym mu 

powiedziałem.

Dzisiaj rano obudziłem się nie tylko zadowolony z wynajętego domku i widoku 

z tarasu, na który patrzę (widok, nie taras), pisząc te słowa, ale również z powodu 

całej tej przygody (nawet gdybym nie zobaczył tych 60 euro). Przede wszystkim 

wiem z pierwszej ręki, jak dobrze Airbnb troszczy się o swoich klientów, i że nie 

zostałbym na lodzie, gdyby nie udało się skontaktować z naszym gospodarzem. 

Ponadto wiem teraz, że nie musiałbym specjalnie martwić się o dodatkowe koszty 

– te, w takiej sytuacji pokrywa Airbnb.

Na następnej wycieczce też będę korzystał z ich usług i już teraz trochę lepiej 

rozumiem, dlaczego branża hotelarska martwi się o swój biznes.

Przygody z Airbnb – nasz gospodarz wyjechał do innego kraju

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n


https://www.etsy.com/ie/shop/TomaszSzykulski?ref=hdr_shop_menu


NA CZYM PRACUJESZ DZISIAJ: 
iMAC, iPAD CZY iPHONE PLUS? 
NA WSZYSTKIM!

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Właśnie siedzę sobie w kawiarni u mojego kolegi i piszę ten felieton na iPadzie Pro 

z podłączoną zewnętrzną klawiaturą, popijając świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Jest 

9 rano. Zawiozłem córki do szkoły i zamiast wracać do biura domowego, postanowiłem 

pójść do kawiarni, aby napisać ten felieton. 
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Dlaczego? Z dwóch powodów:

1. Wyznaczenie granic pomaga w koncentracji
Podobnie postępuję, gdy przeprowadzam mój cotygodniowy przegląd oraz kiedy mam 

do napisania dłuższy tekst. Zamiast wracać do biura w mieszkaniu, gdzie mam do dyspo-

zycji wszystkie moje narzędzia: iMaca, iPada, tablicę, telefony, które często mnie rozpra-

szają, jadę w inne miejsce, aby zmienić otoczenie i „zmusić się” do skończenia pewnych 

zadań.

Przy okazji odkrywam nowe ciekawe „lokale” i urozmaicam sobie dzień pracy, co dla 

osoby pracującej z domu jest zawsze fajnym pomysłem.

I dzięki temu kończę zadania. Ten felieton odkładałem cały tydzień. Dziś wreszcie do 

niego usiadłem i idzie mi całkiem nieźle. Na pewno ten pyszny soczek pomarańczowy 

dodatkowo pomaga.

2. Mogę pracować efektywnie, na czym tylko chcę
I właśnie o tym będzie ten felieton. Po przydługim wstępie skupmy się na sprzętach, które 

codziennie pomagają mi być produktywnym: iMac 5K, iPad Pro i iPhone 6S Plus. Używam 

ich codziennie, naprzemiennie, w zależności od sytuacji. Ale tak naprawdę mogę prak-

tycznie całą moją robotę wykonywać na każdym z nich. I właśnie na to, Drogi Czytelniku, 

chcę dziś zwrócić Twoją uwagę.

To już nie jestem „iPad Only”? Jestem, ale inaczej
Przyznam się bez bicia, że od kiedy kupiłem w zeszłym roku nowego iMaca 5K i oddałem 

mojej żonie MacBooka Pro, zakochałem się w tym ogromnym ekranie. Miłość od pierw-

szego wejrzenia. 27-calowy retinowy ekran naprawdę powala.

Dlatego zacząłem dużo częściej używać Maca. Mając do dyspozycji tak ogromny ekran, 

trudno się dziwić, że dałem się skusić. Nagle tyle miejsca! Takie pole do popisu! Rewelacja.

iPad zszedł trochę na drugi plan. Mac znowu wrócił do łask. Krótko po kupnie, pracując 

w biurze domowym, działałem właściwie tylko na nim. I ciągle tak jest. Jednak po mie-

siącu czy dwóch takiej pracy zauważyłem, że dość często wychodzę z biura i nie mogę 

polegać tylko na Macu, a nie mam (i nie chcę już mieć) laptopa. Za to chcę być produk-

tywny w każdym wybranym przez siebie miejscu.

Na czym pracujesz dzisiaj: iMac, iPad czy iPhone Plus?...
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Jak nie zrezygnować z „iPad Only”, pomimo miłości do Maca?
W tym jest właśnie klucz. Trzeba doceniać mocne strony Maca, takie jak wielozadanio-

wość, wielookienkowość oraz moc Mac OSX, mając ciągle na uwadze kompatybilność 

z iOS. Dzięki niej właśnie jestem w stanie zamiennie pracować na każdym z moich trzech 

„komputerów”. Dzięki niej siedzę teraz w kawiarni, pisząc ten felieton i nie martwię się, że 

jeśli coś ważnego trzeba będzie zrobić, to sobie z tym nie poradzę. Mam pod ręką iPada 

i iPhone’a – dwa z moich trzech komputerów, nie ma więc problemu!

Moje podejście „iPad Only” lub po prostu „iOS Only” dla 
Makowców
Jak więc pracuję na moim iMacu 5K w stylu „iPad Only”? Oto kilka ważnych zasad:

1. Polegaj na chmurze. A właściwie kilku chmurkach!
Dropbox – wszystkie pliki potrzebne do pracy mam na Dropboksie. Wykupiłem konta 

Dropbox Pro dla całego zespołu Nozbe. Dzięki temu mam dostęp do wszystkich plików 

z każdego miejsca i każdego urządzenia. Jak trzeba się czymś podzielić lub coś komuś 

wysłać, zawsze mogę to zrobić. Do tego ciągle wiele aplikacji na iOS i OSX korzysta 

z Dropboxa do przechowywania danych. Szczególnie te do pisania tekstów.

Evernote – lądują tam wszystkie moje notatki, rachunki i inne bieżące sprawy – znowu, 

dzięki temu mam do nich dostęp z każdego urządzenia.

Apple iCloud Drive – coraz więcej aplikacji z tego korzysta. Dodatkowo pliki też od razu 

ściągają się do mojego iMaca. W iCloud zapisuję szczególnie prezentacje Keynote, arty-

kuły w Pages i inne tego typu sprawy. Apple’owska  chmura jest też niezbędna do syn-

chronizacji podstawowych danych ze wszystkich moich urządzeń i kontaktów.

Photos in iCloud – teraz wreszcie mam dostęp do wszystkich zdjęć na każdym urządzeniu. 

Na Macu mam wszystko także offline, ale zarówno na iPhonie, jak i na iPadzie mogę do 

tego dotrzeć bez problemu – do całej historii moich zdjęć i plików video. Super.

Nozbe – tutaj mam wszystkie zadania, ale o tym już wiesz! Na marginesie: nie żebym się 

chwalił, ale w najnowszym Nozbe 3.0 te zadania i projekty wyglądają szczególnie świetnie 

na wszystkich moich urządzeniach! Magia designu i synchronizacji.

Na czym pracujesz dzisiaj: iMac, iPad czy iPhone Plus?...



2. Używaj najlepszych aplikacji do tego, co trzeba zrobić – na 
każdym urządzeniu!
Często wolę pewne rzeczy po prostu zrobić na Macu, bo mam na nim „mocniejsze” aplikacje. 

Zawsze jednak pilnuję, aby mieć do tego samego działania podobną aplikację na iOS. Żeby 

nigdy nie przytrafiła się sytuacja, w której czegoś nie mogę zrobić tam, gdzie akurat jestem.

Świadomość, że mogę coś zacząć na Macu, dokończyć na iPhonie i jeszcze poprawić na iPa-

dzie jest po prostu bezcenna.

3. Pracuj regularnie na wszystkich trzech urządzeniach, aby nie 
wyjść z wprawy!
To był mój błąd we wczesnym okresie „zakochania się” w iMacu. Trochę zaniedbałem 

mojego iPada. Teraz już pilnuję, by często zmieniać urządzenia i pracować na każdym z nich. 

I to działa.

Dzięki temu wiem, że gdy będę jechał na marcowe spotkanie firmowe Nozbe do Trójmiasta, 

to spokojnie mogę wziąć ze sobą tylko iPada i iPhone'a. Nie potrzebuję Maca i bez problemu 

poradzę sobie z pomocą tych dwóch komputerów.

Tak naprawdę mógłbym pojechać tylko z iPhone’em, bo w zupełności mi wystarczy... Ale 

wezmę iPada „na wszelki wypadek” oraz dlatego, że w jego ogromnym, 13-calowym ekranie 

też się zakochałem! W drodze na spotkanie chętnie sobie na nim poczytam lub porysuję rysi-

kiem, to znaczy ołówkiem od Apple’a.

Jesteś Makowcem – próbuj być bardziej kompatybilny z iOS!
To naprawdę działa i zwiększa produktywność. Warto. Nawet jeśli uważasz, że droga „iPad 

Only” nie jest dla Ciebie, ale masz w domu iPada lub iPhone'a, spróbuj! Docenisz, jak fajnie 

mieć te sprzęty „sprzężone” i móc być spokojnym o to, że większość zadań jest się w stanie 

zrobić też „w drodze”. Mniej stresu, więcej produktywności. A przecież właśnie o to chodzi.

W razie pytań służę poradą na Twitterze. Tymczasem zbieram się do mojego biura domo-

wego. Ach, czasami zapominam, jak fajnie się pisze teksty na iPadzie Pro. Warto było 

przyjść dzisiaj rano do tej kawiarni, zjeść pyszne śniadanie i napisać dla Ciebie ten felieton. 

Pozdrawiam i życzę powodzenia w integracji Twoich iUrządzeń!

MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

LAMPY LAMPS & COMPANY – RÓŻNE CENY
Dla każdego rodzica bardzo ważne jest, żeby pokoik pociechy był wyjątkowy, 

a przy tym bardzo funkcjonalny. Jeszcze całkiem niedawno, aby mebelki, podu-

szeczki czy chociażby lampy były piękne, oryginalne i wyjątkowe, musieliśmy 

samodzielnie przerabiać gotowe produkty, sprowadzać rzeczy z zagranicy 

albo pogodzić się z tym, że nie wszystko jest idealne. Właśnie trudności w urzą-

dzeniu pokoju dziecka skłoniły Annę Nawrot do stworzenia marki Lamps & 

Company. Zarówno w sklepie internetowym, jak i w stacjonarnym na warszaw-

skim Mokotowie znajdziemy niemal wszystko do urządzenia pokoju dziecinnego, 

począwszy od pościeli, dywanów, lamp, na meblach kończąc. Wszystko w pięk-

nych pastelowych kolorach i wzorach pobudzających wyobraźnię dziecka.

HIBOU SLEEPWEAR – CENA OD 99 PLN
Każda z nas chce ładnie wyglądać zawsze i wszędzie, sztuką jest połączenie tego z wygodą. 

Jeszcze trudniej, kiedy powyższe chcemy zachować także w czasie snu, a wiadomo, że spokojny 

sen daje nam energię na cały dzień. Nie jestem zwolenniczką koronkowych zestawów do spania, 

dlatego oferta firmy Hibou Sleepwear bardzo przypadła mi do gustu. W ich ofercie znajdziemy 

szorty, rompery, T-shirty oraz bluzy i spodnie. Wszystkie są ręcznie wykonane z wysokiej jakości 

bawełny. Wszystko to gwarantuje, że nawet po wielu praniach ubrania wyglądają jak nowe. Krój 

zapewnia 100% wygody, dodaje do wyglądu odrobiny pikanterii, a kolorowe kokardki – słodyczy.

Dla niej 64



POLAR LOOP CRYSTAL – CENA 699 PLN
Rynek technologii ubieralnej w ostatnim czasie stał się bardzo konkurencyjny. 

Dzięki temu – oprócz oczywiście wyboru urządzenia na miarę naszych możli-

wości finansowych – możemy również sięgnąć po taki, który wyglądem będzie 

dopasowany do nas.

Myślę, że niejednej z nas w oko wpadnie produkt fińskiej firmy Polar Polar Loop 

Crystal, bransoletka i monitor aktywności w jednym. Dlaczego warto się nią 

zainteresować? Po pierwsze firma Polar od 30 lat oferuje różnego rodzaju moni-

tory pracy serca, począwszy od tych profesjonalnych, po te wykorzystywane na 

co dzień. Po drugie niepowtarzalny design pasuje zarówno do dresu, jak rów-

nież wyjątkowych wyjść. Polar Loop Crystal została ozdobiona 30 kryształkami 

Swarovskiego, a wykończeniem silikonowej opaski jest nierdzewna klamra.
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PORSCHE DESIGN 911 SOUNDBAR – CENA OKOŁO 12 000 PLN
Głośniki zwykle są w innym dziale iMagazine, ale przyznajcie, że ten pasował bardziej do 

lifestyle’u. W końcu chyba nie znacie Soundbara, który został zbudowany z oryginalnego 

tylnego tłumika z Porsche 911 GT3. Głośnik potrafi produkować wirtualny dźwięk prze-

strzenny 2.1 i posiada moc 200 W. Oczywiście jest bezprzewodowy, a jako technologię 

do przesyłania dźwięku użyto Bluetooth z kodekiem aptX. Mamy też wsparcie dla 

Dolby® Digital i procesor DTS TruSurround. Ale nie oszukujmy się, tego 

głośnika nie kupujemy dla jego muzycznych możliwo-

ści, a dla wyglądu, ten zaś jest zupełnie 

niepowtarzalny i dosłownie 

urywa… wszystko, co ma 

tam urwać. Jeśli zdecydu-

jecie się go kupić teraz, to 

dostaniecie go w wakacje, bo 

popyt przewyż-

sza podaż.

WALIZKA RIMOWA ELECTRONIC TAG – CENA NIEZNANA
Elektroniczne karty pokładowe do samolotów stały się normą, możemy je mieć nawet w zegarku. 

Ale jeśli lecimy z bagażem rejestrowanym, to ciągle musimy przykleić do niego papierek. Zerwać 

go, dosłownie, chce firma Rimowa, która produkuje kultowe już walizki mocno kojarzone z prze-

mysłem lotniczym, wspólnie z liniami Lufthansa. Walizki są wyposażone w wyświetlacz E-ink, na 

którym znajdą się wszystkie dane, które były do tej pory na naklejonym papierku. Znacznik ten jest 

ładowany na bagaż za pomocą Bluetooth z aplikacji linii lotniczej podczas odprawiania się na lot. 

Po takim samodziel-

nym oznakowaniu 

bagażu będziemy 

mogli go nadać na 

automatycznym 

stanowisku bagażo-

wym. Start systemu 

w połowie marca.
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DELOREAN – CENA OKOŁO 400 000 PLN 
DeLorean DMC-12 to jeden z najbardziej kultowych samochodów na świecie. Mimo 

że nie odniósł sukcesu rynkowego, to zagrał w firmie „Powrót do przyszłości” i prze-

szedł do legendy. Od jakiegoś czasu pojawiały się informacje, że DeLorean wróci. 

Teraz są już bardzo konkretne. Samochód pojawi się na rynku w 2017 roku, rocznie 

ma powstawać około 300 sztuk, a cena nie przekroczy 100 000 dolarów. Najlepsze 

jest to, że samochód będzie wyglądał prawie identycznie jak oryginał. Będzie miał 

dokładnie taką samą karoserię ze szczotkowanego aluminium i otwierane do góry 

drzwi. Zmiany za to dotkną mechaniki, która kulała w poprzedniej wersji. Nowy 

DeLorean będzie miał nowy silnik, hamulce, ramę i odświeżone wnętrze.

Dla niego
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CZY APPLE WATCH NADAJE SIĘ DO 
UPRAWIANIA SPORTU?
RAFAŁ HERMAN 
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Wiele osób pyta mnie, jaki zegarek wybrać do uprawiania sportu. Odpowiedź na to pytanie 

nigdy nie jest prosta, gdyż zależy od tego, do czego zegarek jest nam potrzebny. Jeśli 

potrzeby jest nam naręczny sekundnik, żeby mierzyć czas treningu lub sprawdzać tętno 

z palcem na szyi, to byle chińska elektronika z bazaru da radę. Jeśli natomiast szukamy 

zegarka, który w trakcie wysiłku odciąży nas od czynności pomiarowych i zda nam w domu 

szczegółowy raport, wybór w oczywisty sposób się zawęża. 
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Nie lubię spekulować na temat rzeczy, które znam wyłącznie z opisu, dlatego dając odpowiedź 

na tak postawione pytanie, ograniczę się do modeli, które miałem okazję osobiście przetesto-

wać. Są to Garmin 920XT, Polar V800 i Apple Watch Sport. 

Nie chcę robić tu klasycznego porównania funkcji, z aptekarską informacją na temat róż-

nic pomiarowych GPS czy pulsometru, z dokładnością do zadanej liczby miejsc po prze-

cinku – szczerze mówiąc, nie mam na to cierpliwości. Pozwolę sobie natomiast podzielić się 

z Wami subiektywnymi spostrzeżeniami na temat poszczególnych modeli. Pewne porównania 

będą oczywiście nieuniknione, co do zasady jednak będę recenzować poszczególne modele. 

Recenzja będzie subiektywna i pisana na podstawie wąskiego zakresu doświadczeń, czyli przez 

pryzmat użyteczności poszczególnych modeli we wspomaganiu treningu triathlonowego.  

Jeśli jedyne pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź, brzmi: „Czy Apple Watch Sport nadaje 

się do uprawiania sportu?” – oszczędzę Ci dalszej lektury i odpowiem wprost: nie nadaje się. 

Nie zrozum mnie źle. Jeśli kupisz ten zegarek, będziesz nosić na nadgarstku całkiem nieźle 

oprogramowany komputer, który na koniec dnia poinformuje Cię, ile kroków udało Ci się wyko-

nać, ile udało Ci się spalić kilokalorii, a jeśli od czasu do czasu zapytasz go o bieżący poziom 

tętna, to poda Ci mniej więcej wiarygodną informację. Jeśli jednak oczekujesz odeń współpracy 

w ramach realizacji konkretnych celów w zakresie treningu sportowego, to mogę jego użytecz-

ność podsumować jednym słowem: lipa. 

Wiele osób z pewnością da się skusić reklamowanej funkcji pomiaru tętna z nadgarstka. Co tu 

się dziwić – jeśli jesteś facetem, niekoniecznie musi podobać Ci się perspektywa opasywania 

klaty czymś, co (szczególnie z tyłu) wygląda jak biustonosz. Niestety, pozbycie się efektu, który 

niewtajemniczeni mogą pomylić z tendencją do noszenia damskich fatałaszków, ma swoją cenę 

– drastyczny spadek precyzji pomiaru. Problemy technologiczne objawiają się przede wszyst-

kim w wyższych zakresach pomiaru. Kiedy urządzenie kontrolne – Garmin lub Polar – wska-

zywały tętno oscylujące między 155 i 160 uderzeń na minutę, Apple Watch, jeśli akurat się nie 

opamiętał (co nie dzieje się często), raportował 90 albo 110. Błąd pomiaru rzędu 50%? Dziękuję, 

postoję (z opaską na klacie). 

Jeśli natomiast wyjdziemy z naszego triathlonowego podwórka w celu głębszego odetchnięcia 

dostępnym powietrzem, problemy idą w zapomnienie. Apple Watch Sport jest najładniejszym 

z posiadanych przeze mnie zegarków. Nie dziwię się zupełnie, że w kategorii smartwatchów bije 

konkurencję na głowę, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży. Nie dziwię się oczywiście tylko tak 

Czy Apple Watch nadaje się do uprawiania sportu?
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długo, jeśli przez konkurencję rozumiemy Swatch czy inne podobne firmy. Bo definiując konku-

rencję jako Garmin, Polar, czy inne zegarki zawodnicze, zaczynamy po prostu kopać leżącego. 

Nazwa Sport jest fajna i nie odbiega od prawdy, o ile skupiamy się na użytkowniku – nie bójmy 

się słów – casualowym, który lubi sobie czasem zmierzyć tętno czy spalone kilokalorie. Weźmy 

natomiast na warsztat choćby taki chleb powszedni jak trening w czasie deszczu. Ekran doty-

kowy Appla działa świetnie i pięknie wygląda…, gdy jest suchy. Nawet jeśli chcemy korzystać 

z natywnego software’u, na przykład appki biegowej, której liczba funkcji – delikatnie mówiąc 

– nie powala, możemy oczekiwać, że da się bezboleśnie zapauzować pomiar, kiedy na przykład 

idziemy na pobocze za potrzebą. Mokrą ręką (darujcie sobie pytania, czy wciąż mówimy o desz-

czowym dniu) jest to wyczyn większy niż zdobycie Mount Everest na jednej nodze. Gdybym 

jednak dostał w zamian coś na otarcie łez, być może nie wspomniałbym o tym fakcie. Głównym 

problemem jest jednak fakt, że…

…Apple Watch został zbudowany z myślą o stałej współpracy z iPhone’em. Każda funkcja 

zakłada, że w jego okolicy będzie działający telefon. Producent uznał więc, że nie ma sensu 

dublować funkcjonalności zaimplementowanych już w telefonie. W tym, jak się już pewnie 

domyślacie, GPS.

Oczywiście, nie zostajemy kompletnie sami. Apple Watch i jego akcelerometry potrafią się 

uczyć i rozpoznawać bodźce. Jeśli zegarek „skojarzy” pewien ruch z bieganiem, to będzie umiał 

zliczyć kroki czy oszacować wydatek energetyczny, nawet jeśli zapomnimy akurat zabrać ze 

Czy Apple Watch nadaje się do uprawiania sportu?
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sobą telefon. Technologia, na której to rozwiązanie jest oparte, z pewnością robi wrażenie 

i nadaje się do… rekreacji. Wracamy zatem jak bumerang do użytkownika casualowego. Do 

zastosowań profesjonalnych różnice wynikające z braku GPS są jednak nie do zaakceptowania. 

Skoro rozmawiamy o zastosowaniach w triathlonie, zastanawiacie się pewnie, jak z wodoodpor-

nością tego urządzenia. Cóż… wodoodporność – niby jakaś jest. Można się z nim wykąpać, ale 

zabrać Apple Watcha na trening pływacki bym się nie odważył. Nie ma to zresztą większego 

sensu, bo z uwagi na brak jakichkolwiek funkcji pływackich, w skali od 1 do 10 wartość Apple 

Watcha w tym typie treningu oceniam na 0.

Co zaś z rowerem? Jak już wspomniałem – żeby cokolwiek sensownie zmierzyć i tak trzeba 

mieć ze sobą iPhone’a. Pojawia się zatem pytanie, po co nam w ogóle zegarek? Lepiej zamon-

tować telefon na kierownicy i korzystać z dobrodziejstw jego zastosowań jako komputera tre-

ningowego. Zwłaszcza jeśli zapomnimy zegarek naładować, gdyż wtedy jedyne, co zyskujemy, 

to dodatkowe obciążenie nadgarstka. No, może z wyjątkiem sterowania kamerką GoPro – tak 

długo, jak wisi na widelcu rowerowym lub na kasku, kontrola jej działania z poziomu zegarka 

jest dużo wygodniejsza niż za pośrednictwem telefonu. Ale na tym przewaga się kończy. 

No właśnie – ładowanie. Bateria trzyma dobę przy pomyślnych wiatrach. Idąc spać, trzeba 

pamiętać o podłączeniu zegarka do prądu. Niby mamy tu technologię zbliżeniową, nie trzeba 

podpinać żadnych kabli, ale jeśli wyjeżdżamy na trening dłuższy niż doba, rodzi to konieczność 

pakowania dodatkowych kabli. A jak przypadkiem ich nie spakujemy – patrz akapit o obciąże-

niu nadgarstka.  

Jeśli chodzi o zastosowania pozasportowe, to jest to całkiem fajna zabawka. Tak długo, jak 

iPhone leży sobie wygodnie w zasięgu, to znaczy w plecaku czy w kieszeni, to większość 

funkcji telefonu jest przez zegarek skutecznie przejmowana. Ba, Apple Watch pozwala nawet 

na odpowiadanie na wiadomości głosowo – koniec zatem ze stukaniem w ekran, zamiana 

mowy na tekst działa rewelacyjnie, a jak się raz przyzwyczaisz, to nie ma odwrotu. Przez 

zegarek można też rozmawiać i to bez sprawiania wrażenia tajnego agenta gadającego ze 

swoim mankietem – mikrofon naprawdę daje radę! Polar i Garmin po odpowiedniej konfi-

guracji również przekazują powiadomienia z telefonu, ale pogadać, to z nimi nie pogadasz. 

A w Apple’u – niespodzianka. Nie wykluczam, że jak technologia pójdzie do przodu i karty 

SIM będzie można umieszczać bezpośrednio w zegarkach, to coś się zmieni w tym zakresie, 

ale na razie w kategorii zastosowania do rozmów Apple kosi konkurencję. Mając ten zegarek, 

można wrzucić telefon do plecaka, wyciszyć go i w zasadzie o nim zapomnieć. Cokolwiek 

Czy Apple Watch nadaje się do uprawiania sportu?
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telefon będzie nam chciał przekazać, Apple Watch przetłumaczy to na dedykowany schemat 

wibracji, przez co nie męczymy otoczenia dzwonkiem telefonu. Jest to naprawdę fajna rzecz, 

ale do sportu ma się nijak. 

Kamieniem, na który wspomniane w poprzednim akapicie koszenie się wykłada, jest nato-

miast łączność z urządzeniami peryferyjnymi. Można by spodziewać się, że coś, co ma w nazwie 

Sport, powinno być w stanie połączyć się z sensorem tętna na klacie, sensorem pomiaru 

mocy lub miernikiem kadencji czy szybkości. Może jednak to mnie coś po prostu nie wyszło, 

ale wszelkie próby skonfigurowania połączenia przez Bluetooth spełzły na niczym. Może jeśli 

producenci sprzętu zaczną produkować dedykowane dla Apple Watcha aplikacje, sytuacja się 

zmieni, ale w tej chwili jest to kolejny argument za stwierdzeniem, że Apple Watch to przede 

wszystkim zegarek do zabawy. 

Zmiana koloru paska, tarcze do wyboru, reakcja na siłę nacisku przekładająca się na nowe czu-

cie współpracy z menu zegarka – to wszystko jest super, ale nawet Moja Szanowna Małżonka, 

kiedy idzie biegać z koleżankami, woli podwędzić mi Polara i to nawet mimo faktu, że Apple 

Watcha dostała w prezencie od niżej podpisanego. I niech ten przykład posłuży za epilog i pod-

sumowanie niniejszej recenzji.



JAN URBANOWICZ

Większość potrzebuje w domu dobrego dźwięku do 

słuchania muzyki, ja jednak skupiam się na oglądaniu 

filmów, które z domowej kanapy oglądam wciąż częściej 

niż w sali kinowej – choć nie jest to duża przewaga. Nadal 

szukam rozwiązania idealnego, co nie jest proste i znów 

postanowiłem dać szansę urządzeniu typu soundbar.
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Teoretycznie mam swój wymarzony zestaw do kina domowego. Nie jest to podparte żadną 

konkretną marką ani modelami, ale mam w głowie koncepcję. Niestety, w tej chwili mnie 

na nie nie stać. Musiałbym także zdemolować pół mieszkania wraz z kuciem ścian i innymi 

rzeczami. Dlatego na razie się z tym wstrzymam i raczej poczekam do dnia, w którym będę 

rozpoczynał urządzanie nowego gniazda, które od podstaw zrobię to zgodnie z planem. 

Jeszcze trochę na to poczekam. Teraz mam zestaw 2.1, który w dowolnym momencie zamie-

niam w 4.1. Było i jest to rozwiązanie dla mnie idealne i stosunkowo niedrogie, jeśli chodzi 

o jakość. Chciałbym jednak coś, co mi zajmie jeszcze mniej miejsca. Nie mam żadnego ampli-

tunera i chcę tego uniknąć, bo najczęściej to olbrzymie pudła, które na dodatek są brzydkie 

i oczywiście zajmują przynajmniej jedną półkę – a ja już nowe filmy na podłodze kładę, to co 

dopiero by było z takim sprzętem.

Idealnym więc rozwiązaniem na ten moment wydają się właśnie soundbary, które nie tylko 

zajmują mało miejsca i nie wymagają plątaniny kabli, to jeszcze z każdą generacją potra-

fią coraz więcej. W przeszłości testowałem kilka modeli, ale żaden nie spełniał moich ocze-

kiwań; albo dźwięk był niezadowalający, albo urządzenie 

było za duże czy najzwyczajniej za drogie. Jednak soundbar 

Yamaha YPS–1600 to urządzenie, które sporo potrafi, nie kosz-

tuje majątku i większości osób wystarczy nawet z nawiązką.

Pierwszą rzeczą, na którą muszę zwrócić uwagę, to łatwość 

w instalacji. Co prawda męczyłem się z tym dobre 30 minut, 

ale to z powodu przesuwania szafki, TV, odnalezienia 

się w kłębkach kabli i odłączaniu poprzedniego sprzętu. 

Przeciętnemu użytkownikowi powinno to zająć maksymal-

nie 10 minut. Ustawiamy urządzenie w odpowiednim miej-

scu, podłączamy do prądu, HDMI i może jeszcze kablem do 

routera. Gotowe. Następnie prosta konfiguracja za pomocą 

aplikacji na telefonie (której znalezienie nie było niestety 

takie proste) i w sumie możemy zacząć oglądać filmy lub 

słuchać muzyki.

Yamaha YSP–1600

Idealnym więc 
rozwiązaniem na ten 
moment wydają się 
właśnie soundbary, które 
nie tylko zajmują mało 
miejsca i nie wymagają 
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z każdą generacją potrafią 
coraz więcej.
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Właśnie, zostańmy na chwilę przy muzyce. Soundbar został wyposażony w technologię 

MusicCast, która pozwala nam bezprzewodowo streamować muzykę z naszych urządzeń 

oraz, jeśli mamy jeszcze inne z tą technologią, stworzyć w domu system multiroom. Możemy 

tu puszczać muzykę po AirPlay, który niestety nie zawsze się poprawnie łączy, ale wielu pro-

ducentów ma z tą technologią problem; jest także Bluetooth. Ciekawym rozwiązaniem jest 

również możliwość podłączenia urządzenia NAS i puszczanie zasobów muzycznych bezpo-

średnio z niego. Dodatkowo Yamahę wyposażono w Spotify Connect, co na pewno ucieszy 

osoby korzystające z tego serwisu. Muzyki słucha się bardzo dobrze. Dźwięk jest czysty, bas 

nie miażdży nam bębenków i słychać zarówno samą muzykę, jak i wokale. Oczywiście warto 

najpierw przełączyć się na dźwięk stereo. Do takiego słuchania nic więcej osobiście nie 

potrzebuję. Trochę inaczej jest w przypadku filmów.

Jestem wybredny. Jeśli chodzi o filmy, to chciałbym w domu mieć doświadczenia podobne 

do tych, z którymi wychodzę z sali kinowej, a to niełatwe. Dlatego wiem, że większość sprzę-

tów mnie nie zadowoli, a przynajmniej nie takich za rozsądne pieniądze. Po podłączeniu 

opisywanej Yamahy dostałem kilka rzeczy, których mi brakowało i jestem z nich zadowo-

lony. Po pierwsze, na co dzień nie posiadam głośnika centralnego, a z nim dialogi w filmach 

są o wiele lepiej słyszalne. Dlatego teraz słucha mi się ich o wiele lepiej, zwłaszcza dzięki 

opcji Clear Voice, która dodatkowo te dialogi oczyszcza. Mam kilka filmów, które zawsze 

puszczam do testowania sprzętu. Inne są właśnie do dialogów, inne do dźwięku przestrzen-

nego i inne do basu. Przy tym ostatnim zawsze puszczam „Tron: Dziedzictwo” z genialną 

muzyką Daft Punk. Choć subwoofery w YSP–1600 są nieco słabsze od tego, który mam na co 

dzień w domu, to w większości scen, które oglądałem, w zupełności one wystarczały. Jeśli 

jednak komuś byłoby mało, to Yamaha ma wejście RCA, do którego podłączymy aktywny 

subwoofer.

Mamy tu dobry bas, dla mnie odpowiednie wysokie tony, dzięki czemu przede wszystkim 

dialogi są wyraźniejsze, jednak soundbary zawsze miały dla mnie pewien minus, który teo-

Yamaha YSP–1600
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retycznie jest ich największą zaletą. Otóż tego typu sprzęt powinien zapewniać odpowiedni 

dźwięk przestrzenny, mimo że wszystko wydobywa się z jednego urządzenia, które znajduje 

się pod telewizorem. Aby efekt był lepszy, warto w aplikacji na telefonie lub tablecie usta-

wić parametry pokoju, tego, gdzie siedzimy i gdzie znajduje się zestaw głośników. Przyznaję, 

że jest lepiej niż w przypadku sprzętów, które testowałem kiedyś, ale do ideału brakuje 

naprawdę sporo. Nie powiem, bym za plecami słyszał rozmaite efekty – tak jak to słyszę 

w kinie czy przy zestawach, gdzie fizyczne głośniki faktycznie się za mną znajdują. Sądzę 

jednak, że ma na to też wpływ wielkość mojego salonu, który co prawda jest umiarkowany, 

ale w mniejszym pokoju ten przestrzenny dźwięk nie ginąłby i byłby lepiej słyszalny.

Uważam, że Yamaha YSP–1600 to bardzo dobra pozycja dla tych, którzy chcą wspomóc 

swój telewizor, najlepiej wiszący na ścianie i nie chcą przy tym marnować masy miej-

sca. Dodatkowo zadowoli on dźwiękiem naprawdę wiele osób – zarówno sporadycznych 

widzów, jak i tych bardziej wymagających. Na pewno warto tu powiedzieć o zadziwiająco 

brzmiącym (jak na tak dość małe urządzenie) basie, co zostaje w pamięci. Dźwięk 5.1, za 

który odpowiada osiem przetworników szerokopasmowych, jest dobry, choć daleki od ide-

ału i najlepiej by się pewnie sprawdził w mniejszych pomieszczeniach. Zaletą soundbara jest 

na pewno technologia MusicCast pozwalająca na bezprzewodowe słuchanie muzyki i zbu-

dowanie później systemu multiroom. Warto również wspomnieć o HDMI (wejściu i wyjściu), 

z czego jedno ma kanał zwrotny ARC oraz potrafi obsłużyć sygnał 4K, co w dzisiejszych cza-

sach jest dość ważną informacją, gdyż w taki sprzęt warto inwestować na dłużej niż tylko 

jeden sezon.

Jestem wybredny. Jeśli chodzi o filmy, to 

chciałbym w domu mieć doświadczenia 

podobne do tych, z którymi wychodzę 

z sali kinowej, a to niełatwe.

Yamaha YSP–1600              

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Wydajność: 4,5/6

Dane techniczne:
Producent: Yamaha
Cena: 2549 PLN
Dostępne w...

Yamaha YSP–1600
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BEOPLAY A6

NORBERT CAŁA

BeoPlay A6

Mój Sweet Spot



Głośnik BeoPlay A6 miał premierę na małej imprezie ShowStopers podczas targów IFA 

we wrześniu tamtego roku. Trochę przypadkowo byłem tam wtedy i, jak się potem oka-

zało, widziałem oraz słuchałem tego głośnika na kilka miesięcy przed jego pojawieniem się 

w salonach. Nie wiem, co było przyczyną przesunięcia o kilka miesięcy zapowiadanej na 

październik tamtego roku premiery. Wiedziałem jednak, że na głośnik warto poczekać. Od 

początku bardzo mi się spodobał jego skandynawski minimalistyczny dizajn. W czasie dość 

głośniej imprezy jaką jest ShowStopers, nie miałem możliwości posłuchania, jak naprawdę 

on gra. Na szczęście mam go w domu od dwóch tygodni i poznałem jego wszystkie strony. 

Bang & Olufsen twierdzi, że BeoPlay A6 to unikalna konstrukcja pozwalająca na osiągnię-

cie idealnego dźwięku stereo z jednego głośnika, który może być dowolnie ustawiony 

w naszym pomieszczeniu. Jego konstrukcja pozwala na postawienie go na szafce, podło-

dze lub powieszenie na ścianie. Przy czym nawet jak go powiesimy na ścianie, to konstruk-

cja wieszaka oraz samego głośnika pozwala go w prosty sposób zdjąć i zanieść do innego 

pomieszczenia. Gdy popatrzymy na niego od góry, przypomina kształtem bumerang. Na 

górnej krawędzi umieszczono dotykowe elementy sterujące. Przesunięcie ręki w prawo 

włączy głośnik, w lewo go wyłączy. Lekkie przesunięcie pozwoli zrobić głośniej lub 

ciszej, a dotknięcie górnej części w odpowiednim miejscu – zmienić utwór na następny, 

poprzedni lub go zatrzymać. Ten sposób jest tak intuicyjny, że odczuwa się wręcz radość 

z tego dotknięcia i często podchodzę do niego, mimo że mam w ręku telefon, z którego 

mogę nim sterować. 
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Tylna ściana to biały plastik, za którego ażurową częścią jest ukryty 1,5’ głośnik, zasilany 

wzmacniaczem o mocy 60 Watt i gra do tyłu. Z przodu umieszczono grające lekko na boki 

dwa 5,5’ woofery zasilane wzmacniaczem 2 x 60 wat oraz 2 x 3/4’ tweetery, które też mają 

swój wzmacniacz 2 x 30 Watt. 

Przednia cześć głośnika jest w całości przykryta maskownicą, którą można łatwo zdjąć 

i zamienić na inną, zmieniając zupełnie wygląd głośnika i łatwo dostosowując do go do 

wystroju naszego pomieszczenia. Maskownica „robi” ten głośnik, a to przez to, że nie jest to 

zwykła materiałowa siatka. Specjalna mieszanka tkaniny syntetycznej i wełny została zapro-

jektowana i wyprodukowana przez firmę Kvadrat. Nazwa firmy może wam nic nie mówić, ale 

produkuje ona najlepsze na świecie tkaniny obiciowe. Używają ich najwięksi architekci na 

świecie i znajdziecie je na przykład w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Walt Disney 

Concert Hall w Los Angeles, w Reichstagu w Berlinie, Muzeum Guggenheima w Bilbao 

w Hiszpanii, Operze w Kopenhadze i wielu innych miejscach. Co ciekawe, współpracują 

także z firmą robiącą moje ulubione buty, czyli Campery. Razem z głośnikiem dostajemy 

maskownicę w kolorze jasnoszarym, a akcesoryjnie możemy nabyć ciemnoszarą, ciemno-

różową, i zakurzoną niebieską. Żadna z tych barw nie jest jednolita i oczywista, to swojego 

rodzaju mieszania różnokolorowych nitek. Mnie maskownice całkowicie urzekły i spowo-

dowały, że głośnik wygląda jak gustowna dekoracja domu w stylu skandynawskim. Oprócz 

tego, że maskownica jest najważniejszym elementem dekoracyjnym, została też specjalnie 

zaprojektowana tak, aby była maksymalnie przeźroczysta dla dźwięku. 

BeoPlay A6
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Do BeoPlaya A6 możemy muzykę dostarczyć na najróżniejsze sposoby. Mamy do dyspozy-

cji AirPlay, DLNA lub Bluetooth 4.0, a do sieci możemy go podpiąć poprzez Wi-Fi lub port 

Ethernet. Jednocześnie jako jedne z nielicznych głośników BeoPlay wspiera system BeoLink 

Multiroom, który obecny jest w „dorosłych” sprzętach Bang & Olufsen.

Mimo że A6 to dość mały głośnik, specjaliści od dźwięku w Bangu zapewniają, że potrafi on 

grać z każdego miejsca w pomieszczeniu i do tego zapewnić nam maksymalnie duży „sweet 

spot”, czyli pewien punkt w pomieszczeniu, gdzie jako słuchacz uzyskujemy najlepsze, pożą-

dane wrażenia dźwiękowe. Aby zoptymalizować wydajność dźwięku w BeoPlay A6, możemy 

dopasować wydajność głośników do umieszczenia A6 w pokoju. Za pomocą przełącznika 

z tyłu głośnika wybieramy jedną z trzech opcji Ściana, Ustawienie wolne oraz Róg. Potem 

procesor w środku, trzy wzmacniacze i pięć przetworników muzycznych robią swoje czary-

-mary i przenoszą nas do muzycznego nieba. 

Pierwszym, co nam zrobi na nas wrażenie po odpaleniu praktycznie dowolnego utworu, to 

potęga bardzo głębokiego basu, gwarantuję Wam, nie spodziewacie się tego po tym gło-

śniku. Może się on wydawać zbyt rozbudowany, ale po pewnej chwili przyzwyczajamy się 

do niego i staje się bardzo naturalny. Idealnie pasujący do basu jest środek, to właśnie w nim 

BeoPlay A6
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jest skupione centrum dźwięku. Wokale są niesamowicie czytelne i to właśnie wtedy zauwa-

żamy, że bas wcale nie jest zbytnio rozbudowany. Tony wysokie dodają ogromnej precyzji 

i dynamiki, w dźwięku usłyszycie każdy niuans, każdy instrument. Wszystko razem tworzy 

muzykę o ogromnej równowadze tonalnej, dużej wyrazistości i prawdziwej potędze. Muzyka 

z A6 wypełni mam bez problemu zarówno małe pomieszczenie, jak i duży salon, a w każ-

dym z tych miejsc zapewni świetny dźwięk od początku do końca skali. Moim zdaniem naj-

lepiej zagra postawiony na szafce w pewnym oddaleniu od ściany i ustawieniu przełącznika 

charakterystyki na opcję Ustawienie wolne. W pozostałych ustawieniach otrzymujemy nieco 

gorszą równowagę tonalną, ale są to naprawdę małe różnice. 

Większe różnice zobaczymy, gdy prześlemy do głośnika słabą jakość plików dźwiękowych. 

Swoje testy prowadzę, zawsze używając Bluetooth lub AirPlaya i wysyłając muzykę w bez-

stratnym formacie. Ale w aplikacji od głośnika możemy również wybrać muzykę z serwisów 

streamingowych, takich jak Spotify, Deezer czy TuneIn. Tutaj niestety będzie dużo gorzej. 

Najbardziej ucierpi dynamika dźwięku, to jednak oczywiście nie problem samego głośnika, 

ale podanego materiału muzycznego. A6 z tym najsłabszym i tak obchodzi się delikatnie. 

Przy cenie około 4500 złotych jest to, moim zdaniem, jeden z lepszych wyborów na rynku. 

Chyba nie słuchałem jeszcze tak małego głośnika grającego z takim „powerem” i w takiej 

cenie. Pierwszy też raz od długiego czasu mam ochotę kupić sobie jakiś głośnik do domu, cho-

ciaż zazwyczaj jest on pełen różnych testówek – ten model chciałbym zatrzymać dla siebie. 

BeoPlay A6             

Dane techniczne:
• Wymiary: 536 x 298 x 144 mm

• Pasmo przenoszenia: 
35–22.000 Hz

• Źródła dźwięku: AirPlay, 
Bluetooth, DLNA, 
Deezer, TuneIn Line In

Cena: 4499 PLN
Dystrybutor: Horn

BeoPlay A6

norbertcala

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/BEO_PLAY/GLOSNIKI_AKTYWNE/BEOPLAY_A6?s1=1
http://www.twitter.com/norbertcala


JAROSŁAW CAŁA

Historia powstania urządzenia, które w tym momencie umila mi czas, odtwarzając muzykę, 

jest bardzo interesująca i w świetny sposób przedstawia nowoczesne podejście do klienta. 

Mass Fidelity Core, bo o nim mowa, jest tworem akcji crowdfundingowej, prowadzonej 

na portalu indiegogo.com. Głośnik Core „rozbił bank” i jego twórcy uzyskali aprobatę 

przyszłych klientów w kwocie przekraczającej półtora miliona dolarów. 
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Niedawno pisałem o tym, jak to rynek jest prze-

pełniony głośnikami Bluetooth i bezskutecz-

nie starałem się dotrzeć do numeru iMagazine, 

w którym nie było testu tego rodzaju głośnika. 

Wydawało mi się, że słyszałem już wszystkie moż-

liwe rodzaje konstrukcji takich głośników i trudno 

na rynku znaleźć coś, co może mnie zaskoczyć. 

Teraz mogę śmiać się sam z siebie. Jak mogłem 

być tak głupio naiwny?! Przecież ten wyścig nie 

ma końca, zawsze znajdzie się większy cwaniak na 

każdego cwaniaka. Historia powstania urządzenia, 

które w tym momencie umila mi czas, odtwarza-

jąc muzykę, jest bardzo interesująca i w świetny 

sposób przedstawia nowoczesne podejście do 

klienta. Mass Fidelity Core, bo o nim mowa, jest 

tworem akcji crowdfundingowej, prowadzonej 

na portalu indiegogo.com. Głośnik Core „rozbił 

bank” i jego twórcy uzyskali aprobatę przyszłych 
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klientów w kwocie przekraczającej półtora miliona dolarów. Dla osób odpowiedzialnych za 

projekt taki wynik był porównywalny do lądowania statku kosmicznego przed siedzibą ich 

dopiero co powstałej firmy. Czyli, krótko mówiąc, przekroczył ich najśmielsze oczekiwania. 

Co jest tak niezwykłego w bezprzewodowym, przenośnym głośniku, że ludzie tak szaleń-

czo wpłacali pieniądze na jego powstanie? Przecież pod podobnymi sprzętami uginają się 

półki każdego elektronicznego sklepu. Słowo „podobnymi” zdradza sekret.  Mass Fidelity 

Core jest tylko podobny do swoich konkurentów. Jasne, też jest bezprzewodowym głośni-

kiem, ale w niewielkiej obudowie skrywa wiele tajemnic. Core jest typowym przykładem na 

to, że na każdym rynku można znaleźć nisze. Grupa ludzi postanowiła stworzyć głośnik po 

swojemu, na swoich zasadach i przy okazji utrzeć nosa znanym producentom. Od samego 

początku widać, że cały projekt został profesjonalnie wykonany. Już sam sposób opakowa-

nia sprzętu przypomina konkurencję z najwyższej półki. Bardzo proste, ale ciekawie zapro-

jektowane pudełko jest wykonane z dobrych materiałów i dokładnie takie rozwiązania cenią 

sobie klienci. Ten minimalizm jest widoczny również po wyciągnięciu sprzętu z pudełka. Od 

razu można w tym urządzeniu ujrzeć ducha amerykańskiego dizajnu; bez chwili zastanowie-

nia wiedziałem, że ten projekt pochodzi zza Oceanu. Moje detektywistyczne moce potwier-

dziły się i po szybkiej weryfikacji okazało się, że Mass Fidelity stworzyli Kanadyjczycy. 

Core wygląda jak wyższy, czarny brat starszej generacji Time Capsule. Kwadrat o zaokrą-

glonych rogach jest bardzo bezpiecznie zaprojektowany, można śmiało napisać, że jest 

zaprzeczeniem skandynawskiej konkurencji. Daleko mu do dzieła sztuki, ale z drugiej strony, 

w każdym wnętrzu znajdzie dla siebie miejsce i nie będzie wyglądał jak profesor fizyki 

w różowym BMW cabrio. Jedynym szaleństwem, jeśli można to tak nazwać, jest dolna część 

głośnika, pokryta chromowaną stalą. Ten zabieg spowodował, że każdy zauważy analogię 

z konstrukcją mikrofonu. Trzy ściany głośnika Mass Fidelity postanowił pokryć klasycznym 

Mass Fidelity – Core
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materiałem maskującym, a tylną część pozostawił na złącza. W górnej części pokrytej lakie-

rem fortepianowym znajdują się cztery przyciski, które muszą nam wystarczyć do sterowa-

nia głośnikiem i, jak się okazuje, w zupełności wystarczają. 

Mimo niewielkich rozmiarów Core jest niezwykle ciężki, a jego konstrukcja wyjątkowo sta-

bilna i zwarta. Trzymając go w ręku, mam wrażenie, że tak właśnie trzyma się sztabkę złota. 

Kompletnie nie wiem, skąd takie porównanie, ponieważ jak do tej pory, nie miałem okazji 

okradać jakiegoś wielkiego sejfu rodem z amerykańskiego kina akcji. Być może takie skoja-

rzenie wpadło mi do głowy dlatego, że znam cenę tego głośnika. Niestety nie potrafię do 

tylu liczyć i postanowiłem, że na razie jej nie podam. Jak znajdę kalkulator, to na koniec tek-

stu zdradzę, za ile możecie nabyć Core. 

Myślę, że na tym etapie można się zastanawiać, co takiego wyjąt-

kowego jest w tym głośniku, że wartość zaufania przyszłych 

klientów osiągnęła tę zawrotną kwotę  półtora miliona dolarów? 

W tym niewielkim pudełku znajduje się wiele innowacyjnych roz-

wiązań, jakich wcześniej nie było. Czym właściwie jest Core? Jest 

aktywną kolumną Bluetooth z wbudowanym akumulatorem, 

która składa się z pięciu przetworników o łącznej mocy 120W ste-

rowanych procesorem ARM. Dodatkowo posiada wbudowany 

mikrofon oraz niesamowity system multiroom. Twórcy mnóstwo 

czasu poświęcili na budowę Core, która wydaje się najprostsza 

z możliwych, a w rzeczywistości jest ich kluczem do serc słucha-

czy. Obudowa w technologii ABT (Absolute Bass Technology) 

wytwarza efekty dźwiękowe niespotykane jak na takiej wielko-

ści jeden głośnik. W połączeniu z system nazwanym Wave Field 

Synthesis generuje holograficzną scenę dźwiękową. Zdaniem pro-

ducenta takie rozwiązanie pozbawione jest tak zwanego „sweet 

spota”, czyli jednego miejsca do prawidłowego odsłuchu sprzętu. 

W praktyce Core ma zagrać w każdym miejscu dokładnie tak 

samo, tak samo świetnie. 

Bardzo byłem ciekawy tych wszystkich kosmicznych nazw, które 

budują atmosferę wokół tego produktu. Kolejnym wabikiem na 

klientów jest prostota działania całego systemu. Żadnych aplikacji, 

ustawień i niepotrzebnej ingerencji użytkownika. Takie podejście 

Mass Fidelity – Core

Kwadrat o zaokrąglonych 
rogach jest bardzo 
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i nie będzie wyglądał 
jak profesor fizyki 
w różowym BMW cabrio. 
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jest rzeczywiście nowatorskie, ale czy dobre? Nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na to 

pytanie, czuję się rozdarty. Jedyne co musimy zrobić, to połączyć się za pomocą Bluetootha, 

na tym koniec. Na pewno niewiarygodnie cudownym rozwiązaniem jest rozwalenie na 

łopatki każdego istniejącego do tej pory systemu multiroom. Core ma wbudowany swój 

własny system łączności, który działa z częstotliwością 5 GHz i pozwala na połączeniu ze 

sobą ośmiu sprzętów. Zero jakichkolwiek konfiguracji i łącze-

nia się do domowej sieci – wystarczy sparować urządzenie za 

pomocą jednego przycisku na obudowie. Szok! Tylko jak to 

wszystko obsługiwać? Niestety, nie mogłem na żywo prze-

testować takiego rozwiązania, ponieważ do testów miałem 

jeden głośnik. Widziałem filmy, jak to działa i okazuje się, że 

Mass Fidelity jakoś to rozwiązał. Dużym plusem są możliwości 

podłączeń, na które niewątpliwe duży wpływ ma aktywność 

głośnika. Znajdziemy tu mnogość złącz: subwoofer, aux, ste-

rujące, optyczne, USB i wejścia na zasilacz do ładowania bate-

rii, która wystarcza na około 12 godzin. 

Mass Fidelity – Core

Twórcy mnóstwo czasu 
poświęcili na budowę 
Core, która wydaje się 
najprostsza z możliwych, 
a w rzeczywistości jest ich 
kluczem do serc słuchaczy. 



Doszliśmy do najważniejszego momentu, do egzaminu, którego sam byłem ciekawy. Jak 

ten „wynalazek” gra? Moje pierwsze wrażenie było dziwne, na pewno potrzeba czasu, aby 

docenić możliwości Core. Jestem przekonany, że trudno znaleźć na rynku głośnik o takich 

rozmiarach, który ma w sobie tyle sceny. Szczegółowość instrumentów robi spore wrażenie, 

sposób, w jaki gra Core, jest zaprzeczeniem każdego amerykańskiego sprzętu grającego. 

Może dlatego, że pochodzi od sąsiadów z Kanady? Nie wiem. Dużo radości przynosi cichy 

odsłuch, gdy uwydatniają się detale, jakie najczęściej słyszymy na dobrych słuchawkach. 

Mocno mnie to zaskoczyło. Z kolei nie do końca rozumiem zachwalanie systemów dotyczą-

cych specjalnego umieszczania głośnika niskotonowego. Oczywiście trzeba brać pod uwagę 

niewielkie rozmiary obudowy, ale mimo wszystko to właśnie te niskie częstotliwości uważam 

za najmniej ciekawą częstotliwość tego głośnika. Najwięcej szczęścia daje środek, co bezpo-

średnio przekłada się na stronę wokalną utworów. W tym aspekcie Core wypada rewelacyj-

nie i rzeczywiście nawet w dużych pomieszczeniach potrafi pięknie wypełnić przestrzeń. 

Niestety, na końcu muszę wam zdradzić cenę, za którą możemy w naszym kraju nabyć gło-

śnik firmy Mass Fidelity. Na wyświetlaczu mojego kalkulatora widnieje 2499 złotych. Dwójka 

z przodu i trzy cyfry po przecinku za projekt crowdfundingowy? Przykro mi, ale postanowi-

łem zostawić was z tym pytaniem. 

Mass Fidelity – Core              

Dane techniczne:
• Procesor obliczeniowy ARM

• Moc: 120W RMS

• Częstotliwość: 44Hz–20kHz

• Bluetooth: Klasy 1, łączność 
NFC, kodeki: aptX, AAC, SBC

• Wejścia: Optyczne dla sygnałów 
PCM 24/192, AUX mini Jack 3,5 mm

• Wyjście: USB, subwoofer

• Multiroom: Praca we wspólnej 
sieci 5 Ghz do 8 głośników

Cena:  2499 PLN

calamuzyka
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SKULLCANDY GRIND 
WIRELESS

PAWEŁ HAĆ

Są dwa pytania, na które natychmiast odpowiadam „nie”: „kierowniku, poratuj na piwo” 

i „poleć mi jakieś tanie bezprzewodowe słuchawki”. Z tym drugim mam obecnie kłopot, bo po 

przetestowaniu Grind moje podejście do słuchawek Bluetooth trochę się zmieniło.
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Skullcandy jest rozpoznawalną marką, choć 

w Polsce nie jest często spotykana. Słuchawki tej 

firmy mają ten sam problem, co Beats: panuje 

opinia, że płaci się w nich jedynie za wygląd, bo 

brzmienie jest nieadekwatne do ceny. W przy-

padku kosztujących niespełna 400 złotych Grind 

nie miałem wielkich oczekiwań, taka kwota nie 

jest wygórowana jak na słuchawki bez kabla, 

niemniej jednak postanowiłem zmierzyć się 

z mitem o przeciętnej jakości. I, jak to z mitami 

bywa, rzeczywistość okazała się zupełnie inna, 

niż ją malują.

Skullcandy kieruje swoją ofertę do młodych ludzi, 

chodzących w słuchawkach po ulicy. Oznacza to, 

że muszą pasować do ich stylu, a nie jest to takie 

proste. Uniwersalna czerń czy biel, która za eks-

trawagancką uznawana była kilkanaście lat temu, 

to kolory, których firma unika. Grind występuje 

w sześciu wariantach kolorystycznych, różniących 

się zarówno barwą, jak i wzorami. Gdybym musiał 

wybierać, miałbym problem, bo kilka wersji nie-

samowicie mi się spodobało i najzwyczajniej 

w świecie nosiłbym je na zmianę. Sama kon-

strukcja jest bardzo prosta, wręcz podstawowa 

– okrągłe nauszniki umieszczono na metalowym, 

płaskim pałąku, którego długość możemy regu-

lować. Większa część pałąka, opierająca się na 

głowie, jest szersza, a od spodu ma cienką war-

stwę gąbki przykrytej oddychającym materiałem. 

Nauszniki są średniej wielkości, zakrywają niemal 

całe ucho (niemniej jednak nie chowa się ono do 

środka). Pomimo to, że Grind wyglądają solid-

nie, nie są ciężkie. Jakość materiałów nie budzi 

zastrzeżeń, są dobrze spasowane, plastik nie 

trzeszczy, nie ma też ostrych krawędzi.
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Konstrukcja Grind została też nieźle przemyślana 

pod względem obsługi. Bateria jest ładowana przez 

standardowe microUSB, dodatkowo w prawym 

nauszniku znalazło się gniazdo miniJack, do którego 

można podłączyć znajdujący się w zestawie prze-

wód. Wbudowany akumulator działa przez około 

12 godzin, o ile słuchamy muzyki z głośnością nieco 

niższą niż maksymalna (a słuchawki są naprawdę 

głośne). Z tyłu nausznika umieszczono trzy przyciski 

do sterowania odtwarzaniem, działające w dokład-

nie ten sam sposób, co pilot w EarPods od Apple. 

Środkowy przycisk odpowiada za przełączanie 

utworów, a skrajne regulują głośność. Dzięki temu, 

że każdy z nich ma odmienny kształt, używanie ich 

nie jest trudne nawet wtedy, gdy się poruszamy. 

Nie noszę ich cały dzień, ale zdarza się mi spędzić 

kilka godzin z nimi na uszach. Ich ciężar mi nie 

doskwierał, jest rozsądnie rozłożony, a po dopa-

sowaniu długości pałąka nauszniki nie uciskają 

głowy. Jedynym, co dawało się we znaki, były grze-

Skullcandy Grind Wireless



jące poduszki z syntetycznej skóry. Po godzinie jest w nich już ciepło, po dwóch potrzebowałem 

przerwy. Nie, żeby było to coś wyjątkowego – podobny problem mam ze skórzanymi, również 

nausznymi Bowers & Wilkins P5. Grind to słuchawki na ulicę, tłumiące sporo dźwięków z zewnątrz 

i zbudowane tak, by łatwo się nie zniszczyły. Obawiałem się, że na matowym plastiku pojawią się 

rysy, nawet po noszeniu luzem w plecaku nie ma jednak na nich niemal żadnego śladu.

Brzmienie Grind zastanawiało mnie od samego początku. Po wygrzaniu słuchawek przez kilka-

naście godzin przesłuchałem kilka list, które odpalam, by sprawdzić każdy sprzęt audio. Nie było 

dla mnie zaskoczeniem, że Grind poradziły sobie dobrze z niskimi tonami, szczególnie w muzyce 

elektronicznej oraz cięższych, monotonnych brzmieniach z mocnym basem, które towarzyszą 

mi podczas treningów. Gubiły się natomiast w lekkim rocku, gdy perkusja uderzała delikatniej, 

ale odgrywała w wielu momentach kluczową rolę. Brakowało im wtedy trochę mocy. Dobrze 

brzmiały partie wokalne, równie dobrze słucha się na nich audycji radiowych i audiobooków. 

Wysokie tony nie kłuły, choć potrafiły zlewać się ze sobą. Grind radzą sobie najlepiej z szeroko 

rozumianym popem, gdzie mocne uderzenie i wokale pełnią najważniejszą funkcję.

Gdybym polegał jedynie na opiniach innych, a nie próbował wyrobić sobie organolep-

tycznie własnego zdania, prawdopodobnie nigdy nie używałbym iPhone’a, „bo jest drogi 

i oferuje mało funkcji”. W przypadku Skullcandy było podobnie – po dokładnym przesłu-

chaniu mogę śmiało polecić słuchawki tej firmy każdemu, kto oczekuje wygodnego słucha-

nia w ruchu. Stosunek ceny do jakości jest świetny, dostajemy bowiem bardzo wytrzymały 

sprzęt, który brzmi dobrze i niesamowicie długo działa na baterii.

Skullcandy Grind 
Wireless             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena:  około 400 PLN
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RECENZJA PROMISE 
PEGASUS2 R2+

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja Promise Pegasus2 R2+

Promise robi jedne z najlepszych macierzy dyskowych na świecie i widać to po serii 

Pegasus, ich prosumenckiej serii DAS-ów. Przez „prosumencką” mam na myśli produkty 

raczej nie przeznaczone dla „użytkowników domowych”, ale dla osób, które zawodowo 

potrzebują wydajnych i solidnych rozwiązań – fotografów, montażystów i im podobnych, 

wymagających dużej przestrzeni dyskowej oraz znacznej prędkości dostępu do nich. 
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„DAS” to natomiast kolejny akronim, którego warto znać: oznacza „Direct Attached 

Storage”, czyli przestrzeń dyskową podłączaną bezpośrednio do komputera (NAS to 

„Network Attached Storage”, przestrzeń dyskowa dostępna po ethernecie). Zaletą takiego 

rozwiązania jest oczywiście znaczna prędkość, porównywalna z dyskami montowanymi 

bezpośrednio w komputerach.

Konstrukcja
Pegasus2 R2+ jest ślicznie zapakowany – przynajmniej w porów-

naniu do innych NAS-ów czy DAS-ów, które widziałem. Sam sprzęt 

również sprawia bardzo solidne wrażenie – wykorzystano metal 

i plastik w jego konstrukcji. Jak widać na zdjęciach, ma też błysz-

czący plastik na swoim przednim panelu, a to oznacza, że odciski 

palców będzie zbierał szybciej niż pirat drogowy muchy na przed-

niej szybie, jadąc przez pola kradzionym Poldolotem. Poza tym 

wydaje się pancerny, a jego tył jest niezwykle schludny – ma dwa 

porty Thunderbolt 2, jeden USB 3 oraz zasilanie. Całość waży 6,1 kg.

Recenzja Promise Pegasus2 R2+

Odciski palców będzie 
zbierał szybciej niż pirat 
drogowy muchy na 
przedniej szybie, jadąc 
przez pola kradzionym 
Poldolotem.
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Funkcje i wyposażenie (również opcjonalne)
R2+ ma też ciekawe wyposażenie dodatkowe w postaci czytnika kart CF i SD, który można 

wyjąć i zastąpić go „SSD Reader Pod”, czyli czytnikiem dysków SSD, lub „HDD Pod” na… 

tak… dyski twarde. Oba „pody” można również podłączyć niezależnie do komputera za 

pomocą kabla USB 3. Na wyposażeniu jest też kabel Thunderbolt, co mnie zaskoczyło, a nie 

powinno – to powinien być standard, więc brawa dla Promise.

Oba dyski twarde w Pegasusie są „hot-swappable” – można je wyjmować bez wyłączania 

DAS-a – i można je skonfigurować w RAID 0 lub 1. Ten pierwszy pozwala połączyć przestrzeń 

z dwóch 3 TB dysków twardych w 6 TB, a drugi lustrzaną kopię na drugim z dwóch dysków, 

dzięki czemu utrata jednego z nich nie powoduje utraty danych. Testowana sztuka była 

wyposażona w HDD od Toshiby i obecnie jest dostępna tylko w wersji 6 TB (2x 3 TB).

Wydajność i software
Pegasusa testowałem z MacBookiem Pro 13” (Retina) z 2014 roku, po podłączeniu zarówno 

przez Thunderbolt 2, jak i USB 3. Niezależnie od standardu osiągają podobną wydajność 

– w takich sytuacjach zawsze korci mnie na podobny test z dyskami SSD. Niezależnie, 

Thunderbolt pozwala na dołączanie kolejnych urządzeń do drugiego portu TB2, tworząc 

łańcuszek, dzięki czemu nie musi być ostatnim w nim urządzeniem.

Recenzja Promise Pegasus2 R2+



   /   SPRZĘT   /   97

Promise dostarcza również program, który jest odpowiedzialny za konfigurację oraz moni-

toring pracy Pegasusa. Przy okazji pokazuje też takie dane jak temperatura dysków czy 

prędkość obrotowa wiatraka. Ten ostatni, nawet pod obciążeniem przez kilka minut, nie 

wykazywał chęci rozkręcania swojego wentylatora, chociaż nie wątpię, że zrobiłby to z cza-

sem i odpowiednim wysiłkiem użytkownika. Przy normalnym zgiełku go nie słychać, ale jak 

robi się ciszej, to do uszu zaczyna docierać niewielki szum.

To nie są żarty
Pegasus2 R2+ i jego bracia są przeznaczeni do współpracy z takimi komputerami, jak nowy 

Mac Pro (2013) czy iMac z ekranem Retina nad poważniejszymi projektami wymagającymi 

wysokiej wydajności, (względnej) mobilności i braku awaryjności, a te cechy odzwiercie-

dlone są odpowiednią ceną – wynosi około 3500 złotych. Gdybym sam potrzebował takiego 

rozwiązania, na przykład do edycji wideo, to Promise i seria Pegasus2 jest jednym z pierw-

szych miejsc, w których rozpocząłbym poszukiwania.

Dystrybutor Promise Pegasus2 w Polsce to Alstor, a jest dostępny u resellerów, na przykład 

w Cortland.

Recenzja Promise Pegasus2 R2+

Promise      
Pegasus2 R2+               

• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 6/6
Dane techniczne:
• Producent: Promise
• Model: Pegasus2 R2+
• Złącza: Thunderbolt 2 (x2), USB 3
• Zawartość pudełka: kabel 

Thunderbolt 2, kabel USB 3.0 typu 
A do typu B, kabel USB 3 typu A do 
USB 3.0 typu micro-B (dla podów)

• RAID: 0, 1
• Dyski: 2 x 3 TB (6 TB łącznie)
• Wymiary: 13,48 x 18,5 x 

24,95 cm (wys. x szer. x dł.)
• Waga: 6,1 kg
• Wspierane OS: OS X, Windows
Cena:  ok. 3500 PLN

morid1n

http://www.alstor.pl
http://www.cortland.pl/index.php?cid=0&subcats=Y&type=extended&pname=Y&sort_by=popularity&match=all&q=pegasus+2&dispatch=products.search
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/morid1n
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WD MY BOOK PRO

MACIEJ SKRZYPCZAK

WD My Book Pro

Co zrobić z nadmiarem danych? Bardzo popularne jest aktualnie korzystanie z usług 

zapewnianych przez wirtualne chmury. To jednak nie zawsze najlepsze rozwiązanie. 

Czasem lepiej sprawdzi się rozwiązanie lokalne.
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Na rynku jest dostępny cały wachlarz zewnętrznych dysków i macierzy – od tych małych, 

przenośnych, aż do potężnych, stacjonarnych, które mieszczą w sobie kilka dysków. W moje 

ręce wpadł produkt firmy Western Digital – My Book Pro. To dwudyskowy magazyn danych 

o łącznej pojemności sześciu, ośmiu, dziesięciu lub dwunastu terabajtów. Do mnie tra-

fił model ośmioterabajtowy.

Całość zamyka się w aluminiowej skrzynce z czarnym, plastikowym panelem na przedzie. 

Tam też znajdziemy przycisk uruchamiający urządzenie oraz dwa porty USB 3.0, do któ-

rych podłączymy inne urządzenia lub jakieś urządzenia naładujemy. Tą stroną wyciągniemy 

również dyski (w razie na przykład awarii) za pomocą specjalnych wajch. Z tyłu natomiast, 

oprócz kabla zasilania, są także trzy porty: jeden USB 3.0 oraz 

dwa Thunderbolt 2, co pozwala na podłączenie innych urzą-

dzeń korzystających z tego standardu. Z kolei od spodu są 

przyczepione cztery podkładki wykonane z miękkiej gumy, 

co przekłada się na skuteczne tłumienie drgań. A skoro już 

przy nich jesteśmy – My Book Pro jak na urządzenie z talerzo-

wymi dyskami jest bardzo cichy. Nawet w zaciszu nocy nie 

jest bardzo uciążliwy. To niewątpliwy plus. W środku nato-

WD My Book Pro

Jak na urządzenie 
z talerzowymi dyskami jest 
bardzo cichy
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miast znajdziemy dwa dyski WD z serii Black, 

które słyną z niezawodności i wydajności. 

Talerze kręcą się z prędkością 7200 obrotów na 

minutę. W ten sposób powoli przechodzimy do 

najważniejszego…

Do najważniejszego, czyli jakie prędkości ofe-

ruje My Book Pro. Jako użytkownik MacBooka 

z dyskiem SSD w szynie PCIe przyzwyczaiłem 

się już dawno do dużych prędkości w działaniu, 

jak i przy transferze danych. Dlatego z początku 

sceptycznie patrzyłem na rozwiązanie z zasto-

sowaniem dysków HDD. Według specyfikacji 

technicznej WD model My Book Pro ma osią-

gać maksymalne prędkości transferu rzędu 

350 MB/s. Skąd taka duża liczba? Otóż jest to 

wynik przewidziany dla działania magazynu 

pamięci w trybie RAID0, czyli w wielkim uprosz-

czeniu dwa dyski są widziane jako jeden, a ich 

prędkości podwojone. Natomiast przy przesta-

wieniu działania urządzenia w tryb RAID1 otrzy-

mujemy do dyspozycji dwa razy mniej miejsca 

(w moim przypadku cztery terabajty), zmniej-

szoną prędkość, ale za to zwiększone bezpie-

czeństwo, gdyż na obu dyskach są tworzone 

dwie identyczne kopie, gdy zgrywamy jakie-

kolwiek dane. W takim przypadku nie musimy 

się obawiać o ich utratę, gdy któryś z dysków 

odmówi posłuszeństwa.

Aby testy prędkości wyszły jak najbardziej mia-

rodajnie, użyłem testowego pliku o pojemno-

ści 19 214 megabajtów. By zmierzyć, jak szybko 

zostanie on skopiowany z lub na My Book 

Pro, posłużyłem się specjalnie przygotowaną 

komendą w Terminalu:

WD My Book Pro
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date +%H:%M:%S ; cp ścieżka/doPliku/źródłowego ścieżka/dokądPlik/maByćSkopio-
wany ; diskutil unmount /dev/disk[x]s[y] ; date +%H:%M:%S

Tak naprawdę są to cztery polecenia rozdzielone średnikiem. Zarówno pierwsze, jak i ostat-

nie wyświetlają czas. Ponieważ każda z komend jest wykonywana po następnej, otrzymam 

w ten sposób czas rozpoczęcia operacji oraz jej zakończenia. Drugie polecenie to typowe 

kopiowanie, trzecie natomiast służy do odmontowania dysku, co pozwoliło uzyskać rezul-

tat niesfałszowany buforowaniem danych. Dalej możecie zapoznać się z dwoma wykresami 

przedstawiającymi czas potrzebny do skopiowania danych dla trybów RAID0 oraz RAID1 

przy połączeniu My Book Pro przez USB 3.0 lub Thunderbolt 2. Dla odniesienia dołączy-

łem również wyniki dwuipółcalowego dysku przenośnego WD My Passport Ultra z USB 3.0 

o pojemności jednego terabajta.

WD My Book Pro

05 0 100 150 200 250 300 MB/s

WD My Passport Ultra
 USB 3.0

74 MB/s
(261 s)

167 MB/s
(115 s)

167 MB/s
(115 s)

287 MB/s
(67 s)

296 MB/s
(65 s)

WD My Book Pro
 RAID 1 | Thunderbolt

WD My Book Pro
RAID 1 | USB 3.0

WD My Book Pro
RAID 0 | Thunderbolt 2

WD My Book Pro
RAID 0 | USB 3.0

320 MB/s
(60 s)

320 MB/s
(60 s)

167 MB/s
(115 s)

WD My Passport Ultra
 USB 3.0

WD My Book Pro
 RAID 1 | Thunderbolt

WD My Book Pro
RAID 1 | USB 3.0

WD My Book Pro
RAID 0 | Thunderbolt 2

WD My Book Pro
RAID 0 | USB 3.0

05 0 100 150 200 250 300 350 MB/s

74 MB/s
(261 s)

167 MB/s
(115 s)
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Co pierwsze rzuca się w oczy, to praktycznie równe prędkości na portach USB i Thunderbolt. 

Różnica dla trybu RAID0 we wgrywaniu jest tak znikoma (tylko dwie sekundy), że praktycz-

nie nie trzeba jej brać pod uwagę. Nie udało się osiągnąć maksymalnej prędkości, ale to było 

do przewidzenia. Taki wynik zapewne uzyskałoby się tylko w warunkach laboratoryjnych.

Widać więc, że transfer danych jest naprawdę szybki. Kiedy potem postanowiłem przetesto-

wać, jak długo zajmie utworzenie kopii zapasowej mojego dysku (około 240 gigabajtów) za 

pomocą Carbon Copy Cloner, wynik był więcej niż zadowalający – cały proces zajął nieco 

ponad 37 minut. Oprócz tego pobrałem sobie testowy kawałek filmu w 4K – jego odtwa-

rzanie przebiegło płynnie, bez żadnych problemów ani jakiegoś zbędnego buforowania na 

początku. Oczywiście to wszystko w trybie RAID0.

À propos trybów pracy. Po pierwsze do ich zmiany służy specjalna aplikacja. Znajduje się 

na dysku w postaci paczki DMG. Wystarczyło ją zainstalować i uruchomić. Po drugie ist-

nieje możliwość przełączenia urządzenia w trzeci tryb pracy – JBOD, w którym każdy dysk 

widoczny jest jako oddzielny magazyn danych. Jeszcze mała uwaga. Aby mieć dostęp do 

wszystkich funkcji programu, dysk musi być podłączony przez USB, a nie Thunderbolt. 

Ciekawe dlaczego? W każdym razie w aplikacji przeprowadzimy również testy diagno-

styczne My Book Pro czy też całkowicie go wymażemy. Przy okazji – produkt WD jest prze-

znaczony na Maki, a jego dyski działają w formacie HFS+.

WD My Book Pro

https://bombich.com
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wyimek

Podsumowując, WD My Book Pro jest niesamowicie szybki (biorąc pod uwagę, że napę-

dzają go dyski HDD). Pozwala na błyskawiczne przesłanie danych zarówno po USB 3.0, jak 

i Thunderbolt 2. Bez problemu radzi sobie z odtwarzaniem filmów 4K. A przede wszystkim 

jego podzespoły zapewniają niezawodność, a o to przecież chodzi. Poza tym, jeśli korzysta-

cie z innych urządzeń komunikujących się portem Thunderbolt, produkt WD zapewni bez-

problemowe przedłużenie łączności bez wpływu na jakość jego pracy. Jest to więc świetne 

rozwiązanie dla osób nie tylko chcących zachować swoje dane, ale również na nich praco-

wać bezpośrednio z dysku i innych urządzeń.

Pozostaje tylko kwestia ceny… Ta jest trochę wysoka. Za opisywany model trzeba zapłacić 

jakieś 3400 złotych. To prawda, że za tę kwotę można kupić całkiem porządne NAS-y, ale My 

Book Pro nadrabia niezawodnością, dzięki dyskom WD Black, oraz możliwością rozbudowy 

infrastruktury urządzeń Thunderbolt.

WD My Book Pro             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 6/6

Producent: Western Digital Company
Dystrybutor: Komputronik, 
Proline (Proline)
Cena:  około 3400 PLN za model 8TB

WD My Book Pro

mcskrzypczak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.wdc.com/pl/products/products.aspx?id=1550#Tab2
http://www.komputronik.pl
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


www.iphotobook.pl Poleca:

Skorzystaj z programu iPhoto
i sam stwórz swój własny projekt.

Fotoksiążka z Twoich zdjęć cyfrowych
zachwyci każdą Kobietę!

´
08.03
Dzien

Kobiet

08.03
Dzien

Kobiet
´

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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EKSKLUZYWNA OCHRONA iPHONE’A 6S 
I 6S PLUS Z WOJSKOWYM CERTYFIKATEM

Ekskluzywna ochrona iPhone’a 6S i 6S Plus z wojskowym certyfikatem

PATRYCJA RUDNICKA

Na każdym kroku zaznaczam, że nie jestem zwolenniczką noszenia iPhone’a w etui. Na 

co dzień mam go zabezpieczonego folią 3D firmy 3MK i to mi wystarcza. Oczywiście 

zdarzają się jednak sytuacje, na przykład podczas wakacji lub uprawiania sportu, kiedy 

jednak mój smartfon musi być lepiej chroniony. Wówczas z pomocą przychodzą 

wstrząsoodporne etui. Niestety większość z nich jest strasznie duża i brzydka… 
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Do niedawna wydawało mi się, że tak 

właśnie musi być. Jeśli coś ma dobrze 

chronić, to nie musi (lub wręcz nawet 

nie może) dobrze wyglądać. Nic 

bardziej mylnego! Okazuje się, że 

jest jednak produkt, który zarówno 

dobrze ochroni nasz sprzęt, jak 

i będzie się bardzo dobrze prezen-

tował. Jest nim etui Defense Lux od 

firmy X-Doria. Połączenie poliwęgla-

nowych plecków obszytych skórą 

(lub w zależności od modelu wykona-

nych z materiału imitującego karbon) 

oraz aluminiowej ramki zapewnia 

ochronę przed uderzeniami i upad-

kami, nadając jednocześnie eksklu-

zywny wygląd. Testy wykazały pełną 

ochronę podczas upadków z dwóch 

metrów na beton. Potwierdza to woj-

skowy certyfikat MIL-STD-810G (tak, 

to śliczne etui naprawdę posiada taki 

certyfikat). Obudowa jest dość cienka 

i nie pogrubia zbyt mocno smart-

Ekskluzywna ochrona iPhone’a 6S i 6S Plus z wojskowym certyfikatem
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fona. Wykonano ją z najwyższej jakości materiałów. Wewnętrzną 

stronę etui wyłożono miękką powłoką, która chroni delikatną 

powierzchnię telefonu przed zarysowaniami. Precyzyjne wycię-

cia w aluminiowej ramce umożliwiają bezproblemowe korzysta-

nie ze wszystkich przycisków i złączy. Montaż etui jest dziecinnie 

prosty. Wystarczy wsunąć telefon w obudowę i zatrzasnąć dolną, 

ruchomą część ramki.

Defense Lux występuje w kilku wersjach kolorystycznych. 

Paniom z całą pewnością najbardziej spodoba się etui z ramką 

w kolorze różowego złota i białą lub brązową skórą.  Większość 

panów wybierze zapewne czarną ramkę w połączeniu z karbo-

nem lub skórą w tym samym kolorze. Jest też jeszcze wersja ze 

srebrną ramką i białymi, karbonowymi pleckami. 

X-Doria Defense Lux     

Cena:  134 PLN
Dostępne w...

Ekskluzywna ochrona iPhone’a 6S i 6S Plus z wojskowym certyfikatem

iPatrycjaR

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://doapple.pl/x-doria-defense-lux-aluminiowe-etui-iphone-6-6s,3,6663,7939
https://twitter.com/iPatrycjaR


NORBERT CAŁA

Dwie torby w jednej

   /   SPRZĘT   /   108

BLUELOUNGE 
POSTAL BAG 

Bluelounge Postal Bag 
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Ogromnie trudno przychodzi mi wybrać torbę 

na laptopa. Większość jest zbyt duża, nie pasuje 

mi do ubioru i tak dalej, i tak dalej. Gdy jed-

nak zobaczyłem w aktualnościach w ostatnim 

numerze iMagazine informację o nowej torbie 

od mojej ulubionej firmy Bluelounge, wiedzia-

łem jedno: #chceto!

Bluelounge Postal Bag to torba wykonana 

w 100% z materiałów po recyclingu. Konkretnie 

są to przetworzone butelki PET. Po pierwsze to 

ekologiczne, a po drugie praktyczne, bo torba 

jest całkowicie odporna na zachlapanie, deszcz 

lub śnieg. Dzięki temu nasze skarby w środku są 

równie dobrze chronione. Materiał nie wykazuje 

też podatności na zabrudzenia. Mam wersję 

jasnoszarą (jest jeszcze wersja w kolorze rdza-

wym) i początkowo obawiałem się zabrudzeń, 

tych jednak wcale na torbie nie widać. Jeśli się 

jednak pojawią, to można je po prostu zmyć 

gąbką. Torba sprawia wrażenie niezniszczalnej. 

Postal Bag to tak naprawdę dwie torby w jed-

nym. Może być klasyczną pionową torbą 

z uszami lub poziomą torbą na ramie. Jest to 

możliwe, gdyż ma sprytną konstrukcję, dzięki 

której składa się w połowie. Po złożeniu jest 

zapinana paskiem z zatrzaskiem. Zapięcie jest 

mocne i w czasie użytkowania nie zdarzyło mi 

się jej rozpiąć przez przypadek.

Gdy jest złożona, okazuje się naprawdę kom-

paktowa, ale jednocześnie dość pojemna, bez 

problemu mieści mojego MacBooka 12”, z mode-

lem 13” też nie będzie problemu. Oprócz niego 

mam w niej też iPada. Na laptopa oraz iPada 
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znajdziemy w środku dwie, duże, oddzielne kieszenie wyłożone miękkim materiałem, które 

doskonale ochronią nasz sprzęt.

Oprócz komputera mam też zawsze w torbie dużo kabelków, dokumenty i inne gadżety, 

które ze sobą noszę. Te drobne rzeczy możecie ukryć w czterech dodatkowych kieszeniach. 

Najbardziej praktyczna jest dość duża kieszeń boczna, która po złożeniu torby znajduje się 

jakby na przedniej klapie. Jest zapinana na suwak i pomieści sporo najważniejszych gadże-

tów. Na dokumenty, wizytówki i pasek, gdy jest w postaci 

rozłożonej, mamy dość sporą kieszeń zapinaną na suwak. Są 

jeszcze dwie mniejsze, niezapinane kieszenie, całkiem prak-

tyczne, jeśli torbę używamy w formie złożonej, wtedy są 

zamknięte właśnie dzięki temu złożeniu. 

Niestety, jeśli rozłożymy torbę i używamy jej jako klasycznej 

torby do ręki, to wtedy nie są chronione. Po rozłożeniu zysku-

jemy za to dodatkową przestrzeń, w której możemy umieścić 

Bluelounge Postal Bag 
to torba wykonana 
w 100% z materiałów po 
recyclingu. Konkretnie są to 
przetworzone butelki PET.
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MacBooka w rozmiarze nawet 15” lub drobne zakupy w sklepie. To niezwykle praktyczne roz-

wiązanie, które dość często wykorzystuję.

Dzięki szerokiemu paskowi i kompaktowym roz-

miarom torba jest bardzo wygodna do noszenia 

jako messenger bag. Po całym dniu noszenia jej na 

targach w Barcelonie, gdzie w środku miałem sporo 

„gratów”, nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. 

Trochę mniejszą wygodę mamy w trybie rozłożo-

nym. Wtedy noszenie na ramieniu raczej odpada 

i trzeba ją trzymać w ręku, co już samo w sobie jest 

mniej wygodne. Wtedy jednak, jak już pisałem, 

zyskujemy dodatkową przestrzeń – coś za coś. 

Torbę kupić można w iMad w cenie 409 PLN. 

Ocena iMagazine:      

Po całym dniu noszenia jej 
na targach w Barcelonie, 
gdzie w środku miałem 
sporo „gratów”, nie 
odczuwałem żadnego 
dyskomfortu.

norbertcala

Bluelounge Postal Bag 

http://imad.pl/bluelounge-bonobo-sleeve-13-czarny-13953191.html
http://www.twitter.com/norbertcala


PAWEŁ HAĆ

Torba na ramię jest najbardziej praktyczna, plecak najzdrowszy dla kręgosłupa, ale do płaszcza 

czy garnituru ani jedno, ani drugie nieszczególnie pasuje. Pozostaje więc torba do ręki 

– Holdit oferuje takie, które są nie tylko eleganckie, ale i stworzone z myślą o komputerach.
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HOLDIT 
DLA NIEJ I DLA NIEGO

Holdit dla Niej i dla Niego



Holdit to nowa marka na polskim rynku. Od konkurencji odróżnia się nie tylko elegancją, ale 

i ceną, którą można określić mianem przystępnej. Brakowało mi czegoś takiego – nie chcę 

iść po elegancką torbę do Ochnika czy innego Wittchena, bo produkty tych firm, choć ładne, 

to do elektroniki pasują co najwyżej średnio. Mam wrażenie, że wspomniani producenci 

zbyt mocno bazują na klasycznych, codziennych i uniwersalnych torbach, a zbyt mało uwagi 

poświęcają temu, czy rzeczywiście będą one dopasowane do wymagań, jakie stawia zabie-

ranie ze sobą komputera. W torbach Holdit wygląda to inaczej i choć na pierwszy rzut oka 

są zaprojektowane standardowo, to po kilku dniach używania to, co początkowo wydawało 

się delikatną różnicą względem toreb tworzonych przez specjalistów od galanterii skórzanej, 

zmienia się w przepaść.

Do sprawdzenia dostałem dwa modele, jeden 

męski, a drugi damski. Różnice między nimi 

sprowadzają się do wzornictwa i odmiennego 

rozmieszczenia kieszeni, oba wykonano jed-

nak z tą samą, wysoką precyzją, z materiałów 

dobrej jakości. Obrońców zwierząt ucieszy 
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Oba modele są dostępne w dokładnie 
tych samych kolorach, co Ford T 
w początkowych latach produkcji
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fakt, że do ich produkcji nie wykorzystano naturalnej skóry. Sam zdecydowanie wolałbym 

„prawdziwą”, rozumiem jednak, że miałoby to duży wpływ na cenę, a ta miała być utrzymana 

na określonym, nieprzesadnie wysokim poziomie. Syntetyczna skóra robi dobre wrażenie, jest 

elastyczna i przyjemna w dotyku, trudno natomiast oceniać mi jej wytrzymałość – używałem 

torby zbyt krótko, by móc to sprawdzić. W męskiej, większej wersji szwy są nieco wyraźniejsze 

i bardziej wyeksponowane, w obu przypadkach wykonano je jednak nicią w kolorze pozosta-

łych materiałów. Paleta barw jest ograniczona – oba modele są dostępne w dokładnie tych 

samych kolorach, co Ford T w początkowych latach produkcji.

Model męski i damski różnią się wymiarami – większa torba zmieści komputer z ekranem 

o przekątnej do 15,6 cala (musi być jednak dość płaski; gruby, 13-calowy PC nie ma tam zbyt 

wiele luzu), natomiast do mniejszej zapakujemy 14-calowego laptopa. W obu torbach zabra-

kło kieszeni na tablet, czego bardzo mi brakuje. Na pochwałę zasługuje sama komora laptopa, 

której ściana została usztywniona tak, by zarówno do zapchanej, jak i do pustej torby dało się 

równie wygodnie wsunąć komputer. Zewnętrzne ściany również są wzmocnione, dzięki czemu 

zachowują kształt niezależnie od liczby rzeczy wewnątrz. Kieszeń ma też niewielkie zamknię-

cie na gumkę i rzep, co jednak nieszczególnie się sprawdza – czasem zapina się przypadkowo 

i utrudnia schowanie urządzenia. Dodatkowo w głównej komorze obu toreb mieści się sporo 

dokumentów w formacie A4 (plik 500 kartek nie jest problemem), a dzięki sztywnym ścianom 

nie ma ryzyka, że ich strony się pozaginają. Wewnątrz obu toreb ponadto znalazły się kiesze-

nie na mniejsze urządzenia – w męskiej umieszczono jedną, zamykaną na suwak, w damskiej 

natomiast oprócz dużej, również na suwak, dwie otwarte naszyto na ścianę.

Holdit dla Niej i dla Niego
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Mniejsza torba jest z zewnątrz gładka, natomiast w większej dodano jeszcze dwie przegrody. 

Pierwsza z nich jest otwarta, ma jedynie niewielkie zapięcie na magnes i suwak na dole. Po roz-

sunięciu go kieszeń zamienia się w uchwyt do zamocowania na stelażu walizki. Druga komora 

ma wewnątrz dwie małe kieszonki o wymiarach dopasowanych zarówno do sporego smart-

fona, jak i do powerbanku czy mobilnego routera. Pozostaje w niej też wiele miejsca na inne, 

luźno wrzucone przedmioty. Obie torby mają też uchwyty na pasek na ramię, jednak tylko 

w jednej wersji przypadł mi on do gustu. W damskim modelu cały zrobiony jest z jednoli-

tej skóry syntetycznej, dzięki czemu jest spójny z wzornictwem torby. Do męskiego modelu 

dodano pasek z dużą, przesuwaną nakładką na 

ramię, która przypomina rozwiązania z toreb doda-

wanych jako gratis do laptopów. Nakładka ani nie 

spełnia swojej funkcji, bo bez przerwy się prze-

suwa, ani też nie wygląda dobrze. Pasek z dam-

skiego modelu wypada więc o niebo lepiej. Obie 

torby nadrabiają natomiast detalami. Dzięki sko-

śnym przeszyciom uszu torby, te nie składają się do 

środka, ułatwiając tym samym pakowanie. Mniejszy 

model ma suwak biegnący przez trzy krawędzie, 

co może i jest zbędnym (pod względem walorów 

użytkowych) zabiegiem, ale wygląda doskonale.

Holdit pokazuje, że torba wcale nie musi być 

droga, by wyglądać elegancko i zgrywać się z for-

malnym strojem. Oba modele, dostępne jedy-

nie w czerni, pasować będą do wielu zestawień 

kolorów, nie pogardziłbym jednak rozszerzeniem 

oferty o kolejne kolory. Wydawać by się mogło, 

że w przypadku tak prostego dodatku projek-

tanci nie mają szerokiego pola do popisu, okazuje 

się jednak, że w kwestii wygody można zdziałać 

naprawdę wiele. Dużo istotniejszą cechą jest dla 

mnie komfort codziennego korzystania z torby, 

niż to, z jakiego materiału ją zrobiono. I właśnie tu 

Holdit wypada doskonale.

Holdit dla Niej i dla Niego

Holdit             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena: wersja 15,6” - 309 
PLN, wersja 14” - 269 PLN pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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GDY LICZĄ SIĘ 
NIEWIDOCZNE DETALE

Gdy liczą się niewidoczne detale

Ktoś powie: zwykły skórzany pokrowiec. I bardzo dobrze, bo w końcu osłona na 

naszego MacBooka nie powinna jakoś szczególnie rzucać się w oczy. Taki właśnie jest 

produkt polskiego Sartolane.

PAWEŁ OKOPIEŃ
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Otwieram standardową przesyłkę kurierską, 

w środku granatowa zapieczętowana koperta 

oraz bawełniany worek. W kopercie krótki list 

z podziękowaniem za testy (w przypadku zakupu 

– za zakup), a w stylowym worku jeszcze bardziej 

elegancki pokrowiec. Wykonany ze skóry bydlę-

cej, pochodzącej z włoskich garbarni. Podszewka 

w środku bawełniana, a całość domyka szlifowany 

zamek. Pokrowiec idealnie pasuje na mojego 

13-calowego MacBooka Air, mieści się w nim rów-

nież MacBook Pro Retina oraz inne podobnych 

wymiarów komputery. Tak wykonany pokrowiec 

jest stosunkowo lekki i w moim przypadku bezpro-

blemowo mieści się w torbie Knomo Kinsale 13”.

Używam go już od prawie dwóch miesięcy 

i naprawdę trudno jest mu cokolwiek zarzucić. To 

pokrowiec, który świetnie wygląda i zarazem speł-

nia swoje zadanie. Chroni komputer w podróży. 

Jednocześnie jest wykonany solidnie, stąd prze-

Gdy liczą się niewidoczne detale   /   SPRZĘT   /   
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konanie, że posłuży długie lata. Producent zresztą 

obejmuje pokrowiec pięcioletnią gwarancją. 

Jedyne co mi doskwiera, to brak jakiejkolwiek 

kieszeni w środku. W pokrowcu Mujjo, z którego 

korzystałem wcześniej, była kieszonka na wizy-

tówki, która nie przeszkadza, a czasem się przydaje, 

zwłaszcza gdy zapomnimy o wizytowniku.

Dla mnie pokrowiec Sartolane jest ucieleśnieniem 

współczesnego produktu premium. Przyznam się, 

że widzę tu pewne podobieństwo do Manufaktury 

Miler, której portfela używam od półtora roku. To 

małe polskie przedsiębiorstwa, które skupiły się na 

jakości, od zadbania o odpowiednie skóry, staranne 

wykonanie, aż finalnie po piękne podanie, nawet 

podczas zakupów internetowych. Sartolane oprócz 

tego pokrowca oferuje również portfele. Mam jed-

nak dużo większą chrapkę na rewelacyjnie wyglą-

dające torby weekendowe szyte na zamówienie. 

W tej małej rodzinnej manufakturze wykonywane 

są też torby codzienne czy aktówki. Zamawiając, 

możemy wybrać nie tylko kolor skóry, ale również 

podszewki. W przypadku pokrowca na MacBooka 

kolor podszewki jest jeden, natomiast skóra jest 

czarna lub brązowa. 

Ładne i solidne rzeczy czasami dużo kosztują, 

a raczej zwykle tak bywa. Nie inaczej jest w tym 

przypadku, gdzie za pokrowiec przyjdzie nam 

zapłacić 399 złotych. Ucieszy fakt, że dostawa 

jest darmowa. Warto jednak odczarować tę cenę, 

podobnie jak w wielu innych produktów tego 

typu. Marcin Szaszkiewicz z Sartolane, w rozmowie 

z iMagazine, zwraca uwagę przede wszystkim na 

koszty skóry jako materiału. Metr dobrej gatunkowo 

skóry ze sprawdzonej garbarni kosztuje 35–55 euro 

netto. My używamy tylko skór bydlęcych z włoskich 

Gdy liczą się niewidoczne detale
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garbarni. Na przygotowanie jednego pokrowca zużywa się około 0,25–0,30 metra skóry, a do tego 

dochodzi jeszcze 20% odpad. Skóra nie jest belką tkaniny, która jest równym prostokątem i którą 

wykroi się w całości. Czasami skóra ma na środku skazę albo wybrakowanie, bo zwierzę na przykład 

się skaleczyło. Wtedy nie da się z niej wykroić ładnych, dużych fragmentów. Do tego dochodzi jesz-

cze szlifowany suwak.

Oprócz tego wszystkiego dochodzą jeszcze oczywiście koszty produkcji, które przy stosun-

kowo niewielkich ilościach są znacznie wyższe niż przy masowych wyrobach, nie wspominając 

już o wykonaniu tych pokrowców w Polsce, a nie w Azji. Tak jak w przypadku innych produktów 

musimy też pamiętać o kosztach związanych z prototypowaniem, obsługą firmy czy wreszcie 

marketingiem. Takie ceny wysoko jakościowych produktów nie biorą się znikąd.

Czy więc warto zakupić pokrowiec na MacBooka od Sartolane? To inwestycja zarówno 

w ochronę naszego (raczej nietaniego) laptopa, na którym w dodatku przechowujemy ważne 

dane, jak i w styl. Pokrowiec Sartolane dobrze wygląda w dużej damskiej torebce, ale też u męż-

czyzny wyjmującego go z naramiennej torby czy prosto z samochodu. Elegancki i solidny, tak 

samo, jak nasze jabłkowe produkty.

Gdy liczą się niewidoczne detale

paweloko

https://twitter.com/paweloko


GERDALOCK
NORBERT CAŁA

Bezkluczykowy system otwierania domu
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Człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja się do cie-

płej wody w kranie i potem ciężko bez niej żyć. 

Dla mnie taką ciepłą wodą jest bezkluczykowy 

system otwierania samochodu. Wystarczy, że 

dotknę lekko klamki, a samochód się otworzy. 

Nie muszę wyjmować kluczyka z kieszeni, wci-

skać przycisków i tak dalej. To niby błahostka, ale 

spróbujcie przesiąść się z samochodu z takim sys-

temem na wersję bez niego. To naprawdę bywa 

mocno frustrujące. 

Jako że jestem wielbicielem prostej automatyki 

domowej – piec sterowany iPhone’em, gniazda, 

czajniki i tym podobne, to od dawna marzył 

mi się podobnie sterowany zamek do drzwi. To 

byłoby piękne: podchodzę do drzwi domu, a te 

są już otwarte, bo wykryły mojego iPhone’a. Na 

rynku jest kilka takich rozwiązań, ale do zakupu 

zniechęcały mnie opinie, z których wynikało, że 

taki zamek działa może z 30% drzwi i prawie na 

pewno twoje nie będą w tych 30%.

Sytuacja trochę się zmieniła, kiedy zgłosiła się do 

mnie firma Gerda ze swoim zamkiem GerdaLock. 

W przypadku tego produktu kupujemy nie tylko 

sam zamek, ale również usługę fachowego mon-

tażu, a firma zapewnia, że potrafią go zamonto-

wać na większości drzwi. Zamek potrafi do tego 
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zamykać nie tylko proste zamki, ale również te antywłamaniowe, z wieloma ryglami. Razem 

z zamkiem GerdaLock i instalacją otrzymujemy wkładkę antywłamaniową Gerdy. To prak-

tycznie rozwiewało moje obawy, to nie ja będę się męczył z instalacją, tylko zrobi to facho-

wiec za mnie. 

Sam zamek ma postać sporej gałki instalowanej od wewnętrznej strony drzwi. Gałka jest 

wykonana z aluminium, a od przodu ma czarny plastik, pośrodku którego znajduje się doty-

kowy przycisk otwierania otoczony diodami, które świecą się na czerwono w czasie zamy-

kania i na zielono przy otwieraniu. Gałka jest przekręcana dzięki umieszczonemu w środku 

silniczkowi zasilanemu czterema bateriami CR123A. Baterie te mają starczyć na około rok 

i mają tę zaletę, że do zamka nie potrzeba prowadzić żadnych dodatkowych kabli. Zamek 

przed całkowitym wyładowaniem baterii kilkukrotnie będzie nas informował o konieczności 

ich wymiany. Nawet jeśli to zignorujemy i się wyładują, to możemy zawsze otworzyć zamek 

kluczem z zewnątrz lub, od środka, przekręcając gałkę ręcznie. Silnik wewnątrz urządzenia 

jest na tyle silny, że w przypadku dobrze osadzonych drzwi potrafi obsłużyć zamek wielory-

glowy. To, w połączeniu z antywłamaniową wkładką do zamka od Gerdy, którą dostajemy 

wraz z zamkiem, gwarantuje nam, że nikt niepowołany w prosty sposób nie dostanie się do 

naszego domu. Od strony zewnętrznej drzwi nie ma żadnego śladu świadczącego o tym, 

że z drugiej strony mamy zamek sterowany ze smartfona. Proces zamykania lub otwierania 

możemy uruchomić, dotykając przycisk w gałce. Bardzo przydatną funkcją jest przytrzyma-

nie przycisku na dłużej w czasie wychodzenia z domu. Wtedy zamek zarygluje się automa-

GerdaLock

Na rynku jest kilka takich 
rozwiązań, ale do zakupu 
zniechęcały mnie opinie, 
z których wynikało, że taki 
zamek działa może z 30% drzwi 
i prawie na pewno twoje nie 
będą w tych 30%.
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tycznie po pięciu sekundach. Czyli w czasie wychodzenia przytrzymujemy 

przycisk, zamykamy drzwi, a one się same ryglują. To bardzo wygodnie. 

Nie oszukujmy się jednak, w tym zamku najlepsza jest możliwość sterowania 

z smartfona – tak, jest też aplikacja na Androida. W gałce mamy wbudowany 

Bluetooth 4.0, za pomocą którego łączymy go z aplikacją w telefonie. Dla 

naszego bezpieczeństwa transmisja BT jest zabezpieczona przez SSL, nikt jej 

więc nie podsłucha. Od momentu połączenia z smartfonem możemy zamy-

kać i otwierać zamek za pomocą telefonu, możemy to zrobić na przykład 

z łóżka lub z wanny. Co więcej, przy wsparciu GPS zamek może się otworzyć 

automatycznie, gdy podejdziemy do drzwi z naszym iPhone’em. Chyba wła-

GerdaLock

W przypadku tego 
produktu kupujemy 
nie tylko sam zamek, 
ale również usługę 
fachowego montażu, 
a firma zapewnia, że 
potrafią go zamontować 
na większości drzwi.
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śnie na tej funkcji zależało mi najbardziej. To właśnie 

moje wymarzone podejście z zakupami do drzwi 

domu, które staną otworem. Podobnych udogodnień 

jest więcej. Nasz zamek możemy ustawić tak, że po 

każdym otwarciu zamknie się automatycznie po okre-

ślonym czasie. Znika więc problem pamiętania czy 

zamknęliśmy dom, zamek zrobi swoje niezależnie od 

naszego działania.

To jednak nie wszystko: dzięki temu, że aplikacja 

obsługująca zamek komunikuje się cały czas z inter-

netem, możemy przesyłać klucze między użytkow-

nikami. Możemy więc wysłać jednorazowy dostęp 

koledze, który czeka pod drzwiami, a my właśnie 

musieliśmy wyjść po piwo do sklepu. Możemy też dać 

dostęp pomocy domowej tylko w czwartki między 10 

a 13. Możliwości są naprawdę duże, a najważniejsze 

jest to, że mamy nad tym kontrolę i możemy tworzyć 

system kontroli dostępu do naszego domu lub biura. W najbliższym czasie pojawi się też 

aplikacja Gerda Bridge, dzięki której mając w domu jakieś urządzenie połączone z zamkiem 

oraz z internetem, czyli na przykład iPada, będziemy mogli zamek kontrolować z dowolnego 

miejsca na świecie. 

Do zamka najbardziej przekonała mnie marka firmy, która go sprzedaje – Gerda nie może 

sobie pozwolić na fuszerkę – oraz usługa montażu wliczona w cenę. Ostatnio wychodząc 

z domu, złapałem się na tym, że nie zabrałem kluczy, a jedynie telefon. Trochę mnie to prze-

raziło, ale wszystko zadziałało tak, jak powinno: gdy wróciłem i złapałem za klamkę, drzwi się 

otworzyły. Nie ma innego wyjścia, musimy zaufać technologii. 

Jak działa zamek, możecie się przekonać w iSpotach w Warszawie i wkrótce w Poznaniu. 

Koszt zamka z instalacją to 1499 złotych. To i dużo, i mało. Za dostęp bezdotykowy do 

dowolnego samochodu zapłacicie więcej, za dostęp do domu ta kwota nie wydaje się więc 

wygórowana. 

Ocena iMagazine        

GerdaLock

Ostatnio wychodząc 
z domu, złapałem się 
na tym, że nie zabrałem 
kluczy, a jedynie telefon. 
Trochę mnie to przeraziło, 
ale wszystko zadziałało 
tak, jak powinno: gdy 
wróciłem i złapałem 
za klamkę, drzwi się 
otworzyły. 

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala
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PNY POWERPACK 
AD5200

PAWEŁ HAĆ

PNY PowerPack AD5200

Pojemność baterii telefonów i innych urządzeń nie urosła szczególnie w ostatnim 

czasie, jednak ilość sprzętu, jaki noszę na raz sprawia, że powerbank pokrywający się 

pojemnością z akumulatorem iPhone’a nie zawsze wystarcza. PNY opracowało taką 

baterię, która nie dość, że jest duża, to na dodatek ładuje błyskawicznie.
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To nie pierwszy raz, gdy mam do czynienia z powerban-

kami PNY. Firma podchodzi do tematu profesjonalnie 

i przedstawia nie tylko szczegółowe dane urządzeń, ale 

w projektowaniu nowych produktów opiera się też na 

własnych badaniach, które udostępnia w materiałach 

prasowych. Testy obejmują zarówno tempo ładowania 

i rozładowywania się, jak i temperaturę ogniwa, napięcie 

wyjściowe i inne parametry elektryczne, wpływające na 

trwałość akumulatora powerbanku oraz zasilanego urzą-

dzenia. Mam więc duże zaufanie do tej firmy, a nowy, 

mocniejszy powerbank w jedynym słusznym kolorze go 

nie nadszarpnął.

Powerbank nazwany AD5200 dostępny jest w trzech 

kolorach: srebrnym oraz dwóch odcieniach złota (żółtym 

i różowym). Aluminiowa obudowa mieni się w świetle, 

a na dodatek nie da się jej łatwo zarysować. Na górnej 

części znalazł się port USB, microUSB, przycisk i dioda. 

Powerbank ma tylko jedno wyjście do ładowania, co 

przy tej pojemności jest jeszcze zrozumiałe, choć nie 

ukrywam, że znalazłbym zastosowanie również dla 

drugiego portu. Codziennie ładuję bowiem nie tylko 

smartfona, ale i zegarek, którego bateria ma skromną 

(w stosunku do telefonu) pojemność. Przycisk służy do 

podświetlania ekranu, a po przytrzymaniu go włączamy 

bądź wyłączamy pojedynczą diodę służącą za latarkę. Daje całkiem dużo światła, jest też 

znacznie wygodniejsza niż włączanie diody w telefonie. Na obudowie znalazł się też nie-

wielki, monochromatyczny wyświetlacz, na którym jest wyświetlany procentowy wskaźnik 

baterii oraz jej status. To przydatny dodatek – ekran pokazuje stan naładowania z precyzją 

do jednego punktu procentowego, znacznie łatwiej więc określić, ile energii jeszcze zostało. 

Jest jednak marnej jakości, jeżeli nie patrzymy na niego prostopadle – staje się wtedy kom-

pletnie nieczytelny. Jego podświetlenie ponadto jest bardzo intensywne, przez co używanie 

go w całkowitej ciemności nie jest najlepszym pomysłem.

PNY chwali się, że urządzenie jest fabrycznie naładowane, możemy więc korzystać z niego 

od razu po wyjęciu z pudełka. Jest to sprzeczne z zasadami transportu akumulatorów, które 

PNY PowerPack AD5200
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PNY                    
PowerPack AD5200 

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena:  około 140 PLN

powinny być naładowane w około 60–80%, by najdłużej zachowały prawidłową pojemność. 

Wskaźnik AD5200 pokazał mi początkowo 90%, godzina ładowania iPhone’a 4 sprawiła jed-

nak, że powerbank rozładował się całkowicie, a smartfon naładował się do zaledwie 40%. 

Wychodzi więc na to, że w razie konieczności doładowania urządzenia w biegu, impulsywny 

zakup AD5200 (ani jakiegokolwiek innego powerbanku) nie będzie najlepszym pomysłem. 

Po kilku cyklach ładowania akumulatora urządzenie zaczyna zachowywać się prawidłowo. 

Zaskoczyło mnie to, jak dokładny jest wskaźnik procentowy. Spodziewałem się, że wyświe-

tlane przez niego dane będą wahały się w niewielkim przedziale, tymczasem trzyma on 

stałe wartości. Bateria AD5200 ma, jak nazwa wskazuje, pojemność 5200 mAh, co wystar-

cza na dwukrotne doładowanie iPhone’a 6 Plus i Apple Watcha (przy ładowaniu zegarka od 

40% do 100% oraz telefonu od 20% do 80%). Nietypowa jest moc wyjściowa. Przy napięciu 

równym 5 V i natężeniu prądu 2,4 A na wyjściu mamy aż 12 W, czyli tyle, co w ładowarce do 

iPada. Oznacza to, że AD5200 będzie ładował tablet z tą samą prędkością, co sieciowa łado-

warka (nie naładuje go jednak do pełna z uwagi na pojemność baterii).

Nie ma chyba prostszego akcesorium niż powerbank. Urządzenia te przez lata zmieniły się 

jedynie nieznacznie: mają większe pojemności i moc wyjściową. AD5200 wprowadza też pre-

cyzyjny wskaźnik naładowania, który przydaje się, jeśli muszę zdecydować, które urządzenie 

naładować. Do tego wygląda doskonale i mieści się w kieszeni. Do noszenia na co dzień oraz 

krótkie wyjazdy jest jak znalazł.

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac


   /   SPRZĘT   /   128

POMIAR TEMPERATURY 
TEŻ MOŻE BYĆ SMART

ŚLĄZAK ANONIM

Pomiar temperatury też może być smart
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Od momentu, gdy nasze telefony pozbawiono klawiatur, zaczęła się rewolucja w obsłu-

dze urządzeń. Dotyk, gest, potrząśnięcie, słowo czy mocniejsze wciśnięcie stały się naszymi 

sprzymierzeńcami w walce o jak najsprawniejsze zrealizowanie wymaganego zadania. A te 

zaczęły coraz śmielej integrować się wokół naszego centrum komunikacji ze światem bliż-

szym i dalszym – smartfonem. Eksplozję komunikacji z otaczającymi nas przedmiotami 

i usługami obserwujemy w ostatnich kilku latach. Sterujemy oświetleniem, muzyką, telewi-

zorem, czajnikiem czy domofonem. Za pomocą telefonu – kontrolera naszego współcze-

snego życia. Producenci urządzeń sportowych poszli jeszcze dalej. Pozwolili nam nie tylko 

monitorować liczbę kroków, wagę, szybkość tętna, zmiany wysokości czy położenia, ale rów-

nież dali możliwość ich analizy, integracji i złożenia wszystkich tych czynników, by określić 

ilość zużytej energii. Producenci systemów mobilnych również to zauważyli i zaproponowali 

jeszcze bardziej wyrafinowane rozwiązanie – aplikacje zdrowotne, które w jednym miejscu 

zapisują nasze dane sportowe i te dotyczące zdrowia. Profesjonalne oprogramowanie może 

je później analizować, korzystając z każdego potrzebnego jej pomiaru. Tu już stoimy na 

progu rewolucji w profilaktyce zdrowego trybu życia.

Skoro mamy już takie rozwiązania programowe jak aplikacja Zdrowie w iOS 9, to potrze-

bujemy tylko czujników, które zapewnią nam dane do analizy. Dane sportowe możemy 

Pomiar temperatury też może być smart
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zebrać dzięki wielu urządzeniom. Coraz wię-

cej pośród nich pozwala również na zbieranie 

danych dotyczących naszego zdrowia codzien-

nego. Na przykład na pomiar temperatury 

naszego ciała.

Nowym urządzeniem, które do testów dostar-

czył nam jego dystrybutor, firma CSOP jest smart 

termometr Wishbone. Najmniejszy inteligentny 

termometr na świecie! Co prawda za tę całą inte-

ligencję odpowiada prawie w całości nasz telefon 

z aplikacją, ale przez to sam termometr Wishbone 

cechuje się wyjątkową prostotą obsługi, wszech-

stronnością zastosowania, miniaturyzacją i mikro-

skopijną wagą. W obudowie znalazło się miejsce 

na zasilanie – to dwie pastylkowe baterie zapew-

niające możliwość użytkowania do 12 miesięcy. 

Pomiar temperatury też może być smart
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Jak to możliwe? Termometr łączymy z telefonem za pomocą gniazda słuchawkowego. 

Najprostsze i niezawodne mechaniczne połączenie. Szybko, bez sprawdzania łączności bez-

przewodowej (WiFi, BT), bez parowania urządzeń, instalacja w ciągu dwóch sekund. Taki tryb 

instalacji pozwala termometrowi na wyłączenie się zaraz po odpięciu od smartfona - stąd 

tak długi czas gotowości do pracy. 

Konstrukcyjnie termometr Wishbone został perfekcyjnie rozwią-

zany. Odgięcie czujnika temperatury pod kątem 45 stopni pozwo-

liło na komfortowe trzymanie telefonu podczas pomiaru najbliższej 

osoby. Zastosowanie złącza słuchawkowego umożliwiło bezproble-

mowe odwrócenie czujnika w stronę czoła i dalej, patrząc w ekran, 

wykonanie prawidłowego pomiaru temperatury samemu sobie. 

Zastosowane czujnika zbliżeniowego umożliwia na dokonanie bez-

dotykowego pomiaru z odległości dwóch do pięciu centymetrów. 

Czas pomiaru to mniej niż dwie sekundy. Spróbujcie tego samego 

z płaczącym i alergicznie reagującym na dotyk zwykłym termome-

trem dwulatkiem. Pięciominutowa walka na wyniszczenie i trauma-

tyczne przeżycie dla obu stron. Nigdy więcej!

Pomiar temperatury też może być smart

Odgięcie czujnika 
temperatury pod kątem 
45 stopni pozwoliło na 
komfortowe trzymanie 
telefonu podczas 
pomiaru najbliższej 
osoby.
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Konstrukcja prosta, pomiar szybki, to gdzie to „smart”? Rzecz jasna w aplikacji Wishbone 

– dostępnej bezpłatnie w App Store na iOS i Sklepie Play na telefony Androidem. Dzięki 

CSOP aplikacja jest już dostępna w wersji polskiej. Największą zaletą w stosunku do innych 

na rynku termometrów bezprzewodowych jest możliwość zapisu przeprowadzonych 

pomiarów temperatury ciała. Wykonany pomiar możemy przyporządkować utworzonej lub 

wybranej osobie z listy. Dodatkowo jedna z osób, 

czyli właściciel telefonu, może swoje pomiary 

automatycznie zapisywać w aplikacji Zdrowie 

w systemie iOS. Wystarczy pozwolić jej na zapi-

sywanie naszych pomiarów. Swoje, jak i zapi-

sane temperatury pozostałych osób możemy 

przeglądać na przejrzystym wykresie, na którym 

każdy pomiar opatrzono informacją o wysoko-

ści i dokładnym czasie wykonania. Powyższe 

dane możemy również eksportować za pomocą 

Facebooka, Instagramu czy WhatsApp-a. To 

jeszcze tylko eksport do CSV w najbliższym cza-

sie i dostaniemy pełną możliwość korzystania 

z wykonanych pomiarów. Przy dokładności okre-

ślonej przez producenta na 0,2°C, termometr 

Wishbone nie ustępuje innym stosowanym urzą-

dzeniom do pomiaru temperatury.

Grzechem byłoby nie skorzystać z dobrodziejstw 

takiego bezdotykowego czujnika połączonego 

z telefonem. Konstruktorzy Wishbone pozwo-

lili nam więc na badanie temperatury również 

innych obiektów. Aplikacja pozwala na pomiar 

temperatury zwierząt, obiektów oraz otoczenia. 

Zakres temperatury dla obiektów jest bardzo sze-

roki: 0–300°C.  Dodatkowo możemy dla uzyska-

nia dokładniejszego wyniku wybrać typ obiektu: 

ciecz, pożywienie, szkło, plastik oraz inne. Pomiar 

może być niedokładny przy pomiarze metali (wła-

ściwości czujników podczerwieni). Dodatkowo da 

się zmierzyć temperaturę otoczenia. W tym przy-

Pomiar temperatury też może być smart
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padku jest wskazana kilkuminutowa adaptacja czujnika do warunków pomiarowych, by pra-

widłowo wykonać zadanie.

Najważniejszymi zaletami termometru Wishbone, poza funkcjami inteligentnymi, jest jego 

fantastyczna mobilność i możliwość użytkowania przez wiele osób. Wystarczy włożyć 

Wishbone do nowego telefonu, zainstalować aplikację i termometr jest gotowy do pracy. 

W komplecie dostajemy również małe etui do przechowywania wraz z solidnym zaczepem 

górskim, by nie zgubić tak małego zestawu. Termometr jest dostępny w trzech jaskrawych 

kolorach: limonkowym, różanym i turkusowym. Szybko się go znajduje, szczególnie gdy 

musimy mieć go w rękach natychmiast – sprawdzone.

Za pomocą smarttermometru Wishbone możemy w sposób automatyczny zbierać jeden 

z najbardziej osobistych i najważniejszych parametrów naszego życia. Zebrać, zapisać i zapa-

miętać, gdzie wyniki się znajdują. Najprościej w smartfonie. Zawsze pod ręką. A już niedługo 

ktoś na ich podstawie postawi nam prawidłową diagnozę – bez wychodzenia z domu.

Termometr Wishbone jest dostępny w cenie 249pln. Do końca marca jest promocja - 
wpisując przy zamówieniu hasło "imagazine", dostajemy rabat w wysokości 50pln.

Pomiar temperatury też może być smart
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EIZO EV 2750

JAN URBANOWICZ

Eizo EV 2750

MacBook, iMac, Mac Mini – posiadacz każdego z tych komputerów może potrzebować 

drugiego monitora w biurze lub w domu (w przypadku Mini to zwykle opcja 

pierwszego monitora). Na rynku znajduje się tak dużo produktów, że można mieć 

problem z wyborem. Producent Eizo wychodzi nam naprzeciw i oferuje model, który 

ma być idealny właśnie do biurowej pracy.
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Przyznam, że w tym momencie dodatkowy monitor jest 

mi niepotrzebny. Niedawno zmieniłem Maca Mini na 

nowego iMaca i w zupełności mi on wystarcza – mówię 

tu zarówno i wielkości przestrzeni roboczej, jak i jakości 

wyświetlanego obrazu. Postanowiłem jednak to zwery-

fikować i sprawdzić, czy aby na pewno drugi monitor się 

nie przyda.

Eizo EV2750 ma ekran o przekątnej 27”, co w większo-

ści przypadków w zupełności wystarczy do wygodnej 

i wydajnej pracy. Marka Eizo znana jest przede wszystkim 

z produkcji sprzętu dla profesjonalistów foto i wideo, ten 

model jednak – jak podaje producent – przeznaczono 

przede wszystkim do pracy domowej i biurowej. Bardzo 

ważne jest to, by monitor dobrze wyglądał i był przyja-

Eizo EV 2750

W pracy dobrze sprawdza 
się również matowa matryca 
– zwłaszcza jeśli nasze biurko 
znajduje się w okolicy okna.
monitor dobrze wyglądał i był 
przyjazny dla oczu. Każdy, kto 
musi spędzać większość dnia 
pracy przy komputerze, wie 
jakie to ważne.
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zny dla oczu. Każdy, kto musi spędzać większość dnia pracy przy komputerze, wie jakie to 

ważne. Muszę przyznać, że się udało. Monitor charakteryzuje się bardzo cienką ramką (jeden 

milimetr), w związku z czym większość naszego pola widzenia wypełnia sam ekran, a nie 

wielka obudowa. W pracy dobrze sprawdza się również matowa matryca – zwłaszcza jeśli 

nasze biurko znajduje się w okolicy okna. W połączeniu z trybem Eco, który zapewnia auto-

matyczne ustawianie jasności wyświetlacza, praca staje się naprawdę przyjemna. Mamy 

więc sporo podobieństw do wyglądu monitorów Apple. Momentami jednak plusem jest to, 

że w Eizo jest matowa matryca, a to często cecha nie do pobicia, jeśli nasze biurko jest umiej-

scowione w okolicach okna – tak jak moje – i w słoneczne dni trzeba czasami okno zasłonić, 

by w końcu wszystko przestało się od monitora odbijać.

Sam wygląd spodoba się również osobom, które oczekują ładnego i minimalistyczne wzor-

nictwa. Do Apple co prawda daleko, bo iMac to to nie jest, ale stojąc obok iMaca na biurku, 

prezentuje się to naprawdę dobrze. Monitor od niedawna dostępny jest w wersji białej 

– biała jest nóżka i tył. Skoro mowa o tyle, to znajduje się tutaj również cała masa rozma-

itych złączy, więc każdy znajdzie tu to, czego potrzebuje do sprawnej pracy i podłączenia 

do komputera. Pomimo to, że większość wykorzystanych materiałów to plastik, to nie jest 

to ten z gatunku „tania chińszczyzna”. Nic tu nie trzeszczy na łączeniach, w dotyku jest przy-

jemny – tak, wiem, że monitor nie służy nam do dotykania, ale jednak codziennie na niego 

patrzymy i jakość materiałów jest według mnie ważna.

Początkowo monitor stał jako dodatkowy ekran obok iMaca. Niestety widziałem różnicę 

między nimi, jeśli chodzi o jakość obrazu – ten pierwszy ma rozdzielczość ekranu 2560 × 

1440 px, a drugi to Retina 4K. Nie chodzi tu o to, że Eizo jest złym monitorem. Po prostu ma 

mniejszą rozdzielczość, a jak wiadomo, do lepszego człowiek szybciej się przyzwyczaja. 

Nie chciałem go jednak przekreślić i zamieniłem oba ekrany miejscami i na jakiś czas jako 

głównie miałem 27 cali, a iMac… stanął sobie z boku, bym mógł się skupić na testowanym 

modelu. Pierwsze dni były dość trudne, ale później przyzwyczaiłem się i wiem, że gdybym 

nadal miał Maca Mini i potrzebował do niego nowego monitora, wziąłbym ten model Eizo 

pod uwagę. 

Monitor odznacza się również bogatym zakresem regulacji; wysokość w zakresie 155 mm, 

odchyleniem w pionie 40° oraz w poziomie o 344° – wszystko to dzięki ergonomicznej 

stopce. Dodatkowo mamy możliwość obrotu do pozycji porterowej, ale to się przyda chyba 

głównie w przypadku podłączenia go jako drugiego monitora.

Eizo EV 2750



   /   SPRZĘT   /   137

A jak sama praca z monitorem? Muszę przyznać, że bardzo dobrze. Wzrok mi się nie męczył 

(obraz bez migotania), szybko się do niego przyzwyczaiłem i pracowało mi się na nim przy-

jemnie. Przede wszystkim zwracałem uwagę na wyświetlanie fontów, gdyż sporo piszę lub 

czytam i głównie na tym mi zależało. Domyślne ustawienia ekranu (tryby pracy) sprawdziły 

się dobrze i kiedy znalazłem najbardziej mi odpowiadający, nie musiałem już nic ręcznie 

poprawiać. Eizo wyposażono również w wiele wejść sygnałowych, także koncentrator USB 

3.0, co przy pracy w biurze może się przydać.

Podsumowując, jest to naprawdę dobry produkt, który powinien być wart rozważenia przy 

zakupach. Sam wolałbym jednak wersję z wyższą rozdzielczością, bo wtedy na pewno na 

dłużej by starczył – bardziej przyszłościowy. 27 cali aż prosi się o 4K. Wiem jednak, że cena 

wtedy by bardzo wzrosła. Już aktualna, czyli około 4000 złotych, to nie jest mały wydatek.

Eizo EV 2750             

Dane techniczne:
• Producent: Eizo 

• Model: Flexscan EV2750 

• Matryca: 27' IPS 

• Rozdzielczość: 2560 × 1440 

• Wejścia: DP (×1), HDMI (×1), DVI-D 
(×1) Hub USB 3.0: downstream (×2), 
upstream (×1) Głośniki: 1 W + 1 W 

• Wymiary: 611 × 390 × 245 mm 

• Waga: 7,9 kg 

• Gwarancja: 5 lat 

Cena: ok. 4000 PLN

Eizo EV 2750

yasiek_

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/yasiek_
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TELEWIZYJNE NOWOŚCI 
PHILIPSA

PAWEŁ OKOPIEŃ

 Telewizyjne nowości Philipsa

 Na styczniowych targach CES w Las Vegas zabrakło jednego z czołowych producentów 

telewizorów – Philipsa. Firma nadrobiła to z nawiązką, pokazując nowości w Brukseli. 

Jedno jest pewne, nowe telewizory będą świetlne.



Philips w minionych latach przeszedł restrukturyzację i sprzedał lub wydzielił do spółek 

joint-venture swoje oddziały. Nadal jednak rodowód firmy jest holenderski, nawet jeśli 

w przypadku telewizorów mamy do czynienia z chińskim kapitałem za sprawą inwestycji 

TPV. Ten podział jednak skutkuje tym, że w Stanach Zjednoczonych za telewizory z logo 

Philipsa odpowiada Funai, natomiast na pozostałych rynkach wspomniane TPV. Dlatego 

też nowych telewizorów Philipsa nie było w Vegas, za to przygotowano oddzielną imprezę 

w Brukseli, na której otrzymałem pokaźną dawkę informacji na ich temat. 

W ofercie Philipsa na pierwszą połowę 2016 roku (producent zwykle chwali się również nowo-

ściami na targach IFA) pojawi się przynajmniej 12 modeli w różnych rozmiarach. Co ważne, 

tylko trzy serie będą wyposażona w rozdzielczość FullHD, reszta zaoferuje rozdzielczość 

UltraHD. To pokazuje, że dziś 4K jest standardem, a HD jest przeznaczone dla niższych prze-

kątnych i modeli budżetowych. Największy telewizor FullHD Philipsa będzie miał 49 cali. 

Natomiast w 4K zobaczymy telewizory od 43 do 75 cali. Osoby zainteresowane rozsądną ceną 

powinny zwrócić uwagę na modele z serii 6101 i 6401. Ten pierwszy będzie bardzo przystępny 

i co prawda pozbawiony Android TV, ale z WiFi i podstawowymi funkcjami Smart TV, dzięki 

czemu na przykład odpalimy na nim multimedia z dysku sieciowego. Natomiast seria 6401 ma 

Android TV, a także dwustronny Ambilight.
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Słowo Ambilight nie powinno dziwić nikogo, kto zna telewizory Philipsa lub czytał naszą 

relację z targów IFA 2015. To diody LED umieszczone z tyłu telewizora na dwóch, trzech 

albo czterech bokach wprowadzające dodatkowe efekty. W tym roku ich jasność jest o 10% 

większa niż w poprzednich latach. Do sprzedaży w najbliższych tygodniach trafi też model 

z Ambilux, w którym zamiast diod umieszczono niewielkie projektory generujące ponad 

100-calowy obraz wokół. Rozwiązanie to daje świetne efekty, potęgując wrażenia podczas 

seansów. Dodatkowo firma zapowiada aplikację na urządzenia mobilne dzięki, której będzie 

można w trakcie Euro 2016 ustawiać z tyłu telewizora kolory flag piłkarskich drużyn. Kibice 

będą mieli, więc do dyspozycji jeszcze jedną formę ukazania swoich sympatii. 

Philips jako jeden z pierwszych zdecydował się oddać kontrolę nad swoją platformą Smart 

TV w ręce Google. Wyszło to całkiem nieźle i w tym roku również mamy do czynienia 

z Android TV. Obie firmy wciąż pracują nad udoskonaleniem platformy i wedle zapewnień 

teraz ma być jeszcze szybciej. Wkrótce też Android TV ma dostać aktualizację do wersji 6.0. 

To o czym warto pamiętać to fakt, że platforma ta nie jest żywcem przeniesiona ze świata 

mobilnego, a odpowiednio dostosowana i zoptymalizowana pod telewizory, przede wszyst-

kim pod względem obsługi i interfejsu. Co ważne interfejs jest taki sam niezależnie od 

modelu, a nawet producenta. 

Oprócz dużych telewizorów nie zapomniano też o urządzeniach mniejszych. Philips 5200 

(5231) będzie 24-calowym telewizorem FullHD, który z powodzeniem będzie mógł odgrywać 
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również rolę telewizora. W podstawie znalazł się jednak duży głośnik z funkcją bluetooth, 

którego możemy używać również wtedy, gdy telewizor jest wyłączony. Cena tego modelu 

powinna oscylować wokół tysiąca złotych. Wydaje się to całkiem sensowne rozwiązanie 

zarówno na biurko, jak i do sypialni, kuchni czy łazienki.

David Kou, General Manager TP Vision Europe, czyli szef firmy na Starym Kontynencie prze-

konywał, a wręcz twierdził, że w ciągu kilku najbliższych lat firma stanie się numerem jeden 

w Europie. Plan jest bardzo ambitny, ale wykonalny. Nowe telewizory Philipsa cieszą oko nie 

tylko funkcją Ambilight, ale też designem. Do tego dochodzi niezły dźwięk, a przede wszyst-

kim jakość obrazu.

Ten rok będzie niezwykle ciekawy dla rynku telewizorów. Producenci nie odkryli wszyst-

kich kart na targach CES, większość zrezygnowała z technologii 3D, do tego dochodzą ostre 

cięcia kosztów. Mamy też nową technologię HDR, czyli szeroki zakres tonalny, która będzie 

jednym z głównych tematów w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Do tego dochodzą 

jeszcze wielkie imprezy sportowe – Euro 2016 i Igrzyska Olimpijskie. Takie wydarzenia zawsze 

były okazją do większego zainteresowania telewizorami. Będzie się działo, a ja będę starał 

się wam dostarczyć wieści ze wszystkich obozów z Korei, Japonii i Chin.
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DS 5 ESENCJA STYLU
DS 5 esencja stylu

Jednym z powodów, dla których wybieramy produkty Apple, jest wygląd. Choć mają 

dużo innych cech, to wygląd też ma znaczenie. Tak samo jest z samochodami. DS 5 

swoją nazwę zawdzięcza Afrodycie, bogini piękna. To właśnie styl jest tym, co sprawia, 

że chcemy mieć ten samochód.

PAWEŁ OKOPIEŃ
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Tak jak smartfony i komputery wybieramy z różnych powodów, tak samo jest z samocho-

dami. Czasami rolę odgrywa cena, sięgamy więc po Skodę albo Dacie. Innym razem cho-

dzi nam o auto rodzinne – wybieramy C4 Picasso albo siedmiomiejscową wersję Mitsubishi 

Oultandera. Nie patrzymy zbytnio na wygląd, gdy potrzebujemy dostawczaka, czym innym 

kierujemy się, sięgając po coś sportowego czy luksusowego. Ale luksus i piękno możemy 

mieć za stosunkowo rozsądne pieniądze. Francuski DS 5, duży hatchback, zaczyna się już od 

113 tysięcy złotych. To drożej od nieco mniejszego Volvo V40, Skody Octavia, ale ciągle taniej 

od samochodów, do których DS 5 chce być porównywalny, czyli Audi A4 czy BMW 3. 

Zresztą DS 5 jest samochodem, który trudno zaszufladkować. Jego fikuśny wygląd nie 

pozwala stwierdzić, czy to kombi, hatchback, czy może jednak pogarbiona limuzyna. Na 

pewno bagażnik jest spory, miejsca z tyłu nie za dużo, ale wystarczająco dla dwójki dzieci 

czy okazjonalnego przewiezienia trzech osób dorosłych. Z przodu jest niezwykle komfor-

towo, zwłaszcza w najbardziej doposażonej wersji (która nadal praktycznie domyka się w 150 

tysiącach złotych), gdzie do dyspozycji jest nie tylko elektryczna regulacja foteli, podgrzewa-

nie siedzeń, ale też funkcja masażu kręgosłupa kierowcy. 

To samochód utrzymany w wyjątkowym francuskim stylu i tak go trzeba definiować. Piękno 

przechodzi w komfort, komfort oznacza radość z jazdy. Nie jest to ta nuta ekstrawagancji 

i sportowego zacięcia co przy DS 3, raczej samochód businesswoman z pazurem, ale równie 
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dobrze może należeć do eleganckiego pana w dowolnym wieku - 30, 50 czy 60 lat. Podczas 

testów mieliśmy do dyspozycji benzynową jednostkę 1.6 THP o mocy 200 koni mechanicz-

nych. Do setki auto przyśpiesza poniżej 9 sekund, druga setka też nie stanowi większych 

problemów, a według producenta maksymalna prędkość to 235 km/h. Mamy więc czym 

pojeździć, choć osobiście żałuję, że nie zdecydowano się jeszcze na jakiś 2-litrowy silnik. 

W dieslu największa pojemność to 2.0 litra. Same warunki jezdne są naprawdę więcej niż 

zadowalające. Mimo braku hydraulicznego zawieszenia, z którego Francuzi słyną, nawet 

na wybojach radzi sobie on znakomicie. DS 5 jest cichy w trakcie jazdy, a silnik wydaje 

naprawdę przyjemny, nieco sportowy odgłos.

Design zwraca uwagę z zewnątrz właśnie dość nietypową sylwetką, w środku nie jest ina-

czej. Wspomniane siedzenia mają bardzo ciekawe wykonanie, przypominające bransoletę 

– skóra jest naprawdę przyjemna w dotyku. Kierowcę od pasażera dzieli szeroka kolumna 

wychodząca z deski rozdzielczej. Skrzynię biegów przyjemnie się chwyta. Wygląd kokpitu 

jest lekko kosmiczny, sporo tu przełączników zarówno obok skrzyni, kierownicy, jak i na sufi-
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cie. Na dodatek zaraz po uruchomieniu silnika za kierownicą wysuwa się szybka, która pełni 

funkcje HUD-a – bez odrywania wzroku od drogi sprawdzimy aktualną prędkość, ustawienia 

tempomatu oraz wskazania nawigacji. W testowanej wersji znalazł się też trójdzielny szyber-

dach, dzięki któremu do samochodu nawet w zimowy dzień wpada do środka dużo słońca. 

W tej dbałości o styl niestety popełniono parę błędów, szczególnie w tym, co zawsze uważa-

łem za duży atut francuskich samochodów rodzinnych, a mianowicie schowki, a w zasadzie 

ich brak. Ten przed pasażerem jest niewielki. Miejsca, gdzie moglibyśmy wygodnie poło-

żyć telefon w czasie jazdy tak, aby nie przeszkadzał, a nawet nie kusił – nie ma. Uchwyty 

na kubki przewidziano w dolnej części drzwi. Natomiast podłokietnik, gdy wyprowadzimy 

z niego kabel USB do podłączenia telefonu, stale się odmyka, co szalenie irytuje. 

System multimediów na pokładzie DS 5 nie należy do najwybitniejszych i najnowocześniej-

szych. Samochody wyprodukowane po 2 listopada 2015 roku, w wersji z nawigacją, wspierają 
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Apple CarPlay. Model testowany przeze mnie był ciut starszy, więc oprócz przeglądarki inter-

netowej oferował MirrorLink dla wybranych urządzeń z Androidem (a nawet Symbianem). 

Sam pomysł przeglądarki internetowej wydaje się dość kiepski, zwłaszcza że potrzebujemy 

do jej działania modemu na Bluetooth lub połączenia z siecią Wi-Fi. Do tego obsługa jej 

działa opornie. Szkoda, bo wystarczyło zamiast niej stworzyć kilka prostych aplikacji, jak na 

przykład pogoda, a skoro nie ma polskiego Yanosika, to mógłby być popularny we Francji 

Coyote. To zmarnowana szansa, ale tutaj DS nie jest osamotniony. Plusem jest, że w najnow-

szej wersji wyposażenia będzie opcja również z nawigacją wyświetlającą na żywo informa-

cje o korkach. System bezproblemowo i bardzo szybko łączy się z telefonem po Bluetooth. 

W ten sam sposób odtworzymy muzykę z naszego iPhone’a. Nie można mieć co do tego 

żadnych zarzutów. 

DS 5 to esencja stylu. Opisując DS 3, stwierdziłem, że to coś więcej niż samochód. DS 5 ponie-

kąd też się w to wpisuje, przede wszystkim to jednak bardzo ładny samochód, przestronny 

i komfortowy w środku. Pełen smaczków i detali. W ulokowanym na desce rozdzielczej ana-

logowym zegarku od razu się zakochujemy, w końcu takie rzeczy spotykamy tylko w nielicz-

nych, luksusowych samochodach. Citroen wyodrębnił markę DS, aby była marką premium 

i DS 5 zdecydowanie spełnia te założenia. 
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Pierwszą grą, w którą grałem na 

elektronicznej maszynie, była gra PONG. 

Miałem wtedy około 7 lat. Konsola była 

wtedy podłączona do telewizora Rubin. 

Teraz w taką samą grę możecie zagrać na 

Apple Watch. W Pongu, jak w to w Pongu, 

odbijamy piłeczkę za pomocą pałeczki, 

którą poruszamy, obracając koronkę 

naszego Apple Watch. Gra ma dwa tryby 

– pierwszy, domyślnie odblokowany, to 

tryb Arcade, w którym liczy się to, jak wiele 

wymian piłki uda się nam przeprowadzić. 

Za dodatkową opłatą możemy uruchomić 

tryb Classic, w którym liczą się punkty 

zdobyte przez komputer lub przez nas. 

Gra jest prosta, ale potrafi wciągnąć. 

Idealna na momenty, w których nie chce 

się wyjmować telefonu, a byśmy w coś 

pograli. 

Cena: 0,99 EUR + zakupy w aplikacji 
Pobierz

A TINY GAME OF PONG 

https://geo.itunes.apple.com/app/a-tiny-game-of-pong/id1046553860?mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Jeśli jednak zamiast grać, chcecie wolną chwilę wykorzystać 
na naukę, to Apple Watch też wam pomoże. Najważniejszy 
w nauce języka obcego jest duży zasób słówek. Tych zaś 
można się uczyć wszędzie.         
Watch Words jest bardzo prosty i tak naprawdę wyświetla 
jedynie na tarczy Apple Watch albo pełny program, albo 
komplikację, która pokazuje słowa z krótkim opisem. 
Domyślna baza słówek jest dość uboga, ale możemy 
dokupić oczywiście większe bazy lub tworzyć swoje własne. 
Mnie najbardziej przypadła do gustu możliwość pracy 
w formie komplikacji na tarczy, dzięki temu w czasu „rzutu 
oka” na zegar możemy zapamiętać jakieś słówko. 

Cena: 0 EUR + zakupy w aplikacji          Pobierz

WATCH WORDS

Klasyczne podejście do wiadomości w internecie jest już lekko 
nudne, przynajmniej dla mnie. RSS, Twitter, czytam nagłówek, 
jak mi się podoba – klikam i się rozwija. W Quartz prowadzimy 
rozmowę z botem, który proponuje nam treści warte przeczytania 
– co ciekawe, zazwyczaj takie są. Jeśli temat nas interesuje, możemy 
go pogłębić lub przejść do źródła wiadomości. Pogłębianie jest 
fajniejsze, bo dostaniemy wraz z treścią pasującego do sytuacji 
gifa lub mema. Jeśli dany temat nas nie interesuje – możemy go 
zmienić na inny. Taka forma podawania treści jest niesamowicie 
nowatorska, zabawna i zdecydowanie lepiej utrwala się w pamięci 
niż klasyczny nagłówek z linkiem, bo aplikacja daje nam wrażenie 
klasycznej rozmowy. 

Cena: 0,00 Euro                   Pobierz

QUARTZ

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/watch-words-learn-vocabulary/id1057177687?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/quartz-news-in-a-whole-new-way/id1076683233?l=pl&mt=8&at=11lHMT


Ostatni raz kolorowałem czarno-białe obrazki gdy „na chleb jeszcze mówiłem «bep», a na 

muchy «tapty»”. O istnieniu zeszytów do kolorowania „dla dorosłych” dowiedziałem się kilka 

miesięcy temu, przy okazji premiery iPada Pro z Pencil. Nie ukrywam, że zaskoczyło mnie 

to mocno, kompletnie nie rozumiałem tematu aż do Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to do 

naszego domu takowy dostarczył Mikołaj, oczywiście razem z kredkami.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

KOLOROWANIE DLA DOROSŁYCH 
– TERAPIA ZA POMOCĄ SZTUKI
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Okazuje się, że kolorowanie to znakomita forma 

terapii antystresowej. Jednym z pierwszych 

psychologów, którzy wykorzystywali tę tech-

nikę, był już na początku XX wieku Carl G. Jung. 

Wykorzystywał hinduskie mandale – geome-

tryczne wzory reprezentujące wszechświat za 

pomocą buddyjskiej symboliki. Odkryto, że 

kolorując takie wzory, aktywujemy różne czę-

ści obu naszych półkul. Wymagają one zarówno 

logiki rozróżnienia poszczególnych elementów 

rysunku, jak i kreatywności w doborze kolorów. 

Poprawiamy również naszą koordynację ręka–oko 

podczas wykonywania niewielkich, ale wymagają-

cych precyzji ruchów kredką, a ponieważ wymaga 

to skupienia, to nie myślimy o naszych proble-

mach życia codziennego, efektywnie się do nich 

uwalniając i jednocześnie przenosząc do czasów 

dzieciństwa. Ciekawostkę podpowiada hiszpań-

ski rysownik Antonio Fraguas: nie należy używać 

markerów (szczególnie zawierających alkohol); 

należy posługiwać się wyłącznie kredkami.

Pan Antonio nie wyklucza jednak o Apple Pencil 

ani pokrewnej technologii…

Aplikacji przenoszących kolorowanie kredkami 

w zeszycie na ekran naszych smartfonów i table-

tów jest mnóstwo. Rzekomo najlepszą z nich 

jest Pigment dla iOS, wspierającą wszystko od 

iPhone’a do iPada Pro, mazianie palcem, rysiki 

producentów trzecich oraz Apple Pencil. Z góry 

zaznaczam, że nie testowałem wersji iPhone’owej 

– zainstalowałem Pigment jedynie na iPadzie Pro 

i kolorowałem tylko Apple Pencil.

Kolorowanie dla dorosłych – terapia za pomocą sztuki

https://itunes.apple.com/pl/app/pigment-only-true-adult-coloring/id1062006344?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


   /   PROGRAMY   /   152

Podejrzewam, na podstawie doświadczeń z Apple 

Pencil, że kolorowanie palcem lub innym rysikiem 

powoduje, iż całość zaczyna znacząco odbie-

gać od doświadczeń tradycyjnych, czyli kredki 

i zeszytu. Tajemnica leży w skupianiu się na precy-

zji drobnych ruchów, a zarówno palec, jak i rysik 

firmy trzeciej tego nie zapewnia. Pigment oferuje 

jednak udogodnienie – można kliknąć obszar, któ-

rych chcemy pokolorować, i zostanie on otoczony 

niewidzialną barierą, dzięki czemu nigdy nie wyje-

dziemy poza jej krawędź. Skutki takiego „oszu-

kiwania” muszą ocenić zawodowcy – od siebie 

mogę tylko dodać, że kolorowanie zeszytu kredką 

jest finalnie przyjemniejsze i daje poczucie więk-

szej satysfakcji. Nie zmienia to jednak faktu, że 

Kolorowanie dla dorosłych – terapia za pomocą sztuki
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korzystając z Apple Pencil na dużym ekranie iPada Pro oraz nie wykorzystując funkcji ograni-

czania kolorowanej przestrzeni, zbliżamy się do wrażeń dostarczanych metodą tradycyjną.

Być może mi nie uwierzycie, ale spędziłem przynajmniej dwanaście godzin, rozłożonych 

na trzy dni, przygotowując kilka różnych obrazków, które nadawałyby się do publikacji. 

Jeśli wszystko poszło po mojej myśli, to jeden z nich prawdopodobnie już widzieliście na 

okładce tego wydania iMagazine. Aby to osiągnąć, musiałem skorzystać z płatnej subskryp-

cji w Pigment, która przede wszystkim oferuje dostęp do całego zbioru wzorów oraz regu-

larnie dodaje nowe do kolekcji. Ważniejsza jednak jest wtedy możliwość eksportowania 

stworzonych rysunków w wysokiej rozdzielczości – 4096 x 4096 pikseli zamiast 1024 x 1024. 

Subskrypcja daje też kilka innych dodatków, w tym możliwość wysłania naszego dzieła 

w formie animowanej elektronicznej pocztówki.

Niezależnie, którą drogę wybierzecie – iPad Pro (3999–5299 złotych) z Apple Pencil (479 zło-

tych) czy „Tajemny Ogród” (około 25 złotych) z kredkami (od 6–1000 złotych, zależnie od 

marki i liczby kredek w zestawie) – to nie wybierzecie źle. Osobiście muszę jednak polecić 

ten drugi, bardziej klasyczny zestaw. Trudno to opisać słowami, ale wrażenia dostarczane 

przez papier i kredkę są pełniejsze niż ich elektroniczna odmiana. Zapewniają większą 

radość i poczucie spełnienia, a przy okazji, w moim przypadku, również uspokajają. Przy 

okazji chciałbym bardzo podziękować siost… ekhm… Mikołajowi za prezent – był znako-

mity i prawdopodobnie, gdyby nie to, nie dowiedziałbym się, jaka to przyjemna forma spę-

dzania czasu i wyciszania swojego wnętrza.

morid1n

Kolorowanie dla dorosłych – terapia za pomocą sztuki

http://www.twitter.com/morid1n


CRASHLANDS

Wiele najbardziej grywalnych gier na iOS to platformówki. Proste mechanizmy i rozgrywka 

mogą być kluczem do sukcesu. Co jakiś czas trafia się jednak tytuł, który stara wybić się 

z tego schematu.

MACIEJ SKRZYPCZAK
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Myślę, że Crashlands podąża właśnie w tym kierunku. W grze wcielamy się we Flux Dabes 

– dostawczynię towarów nabytych na innych planetach. Właśnie wykonuje kolejne zlecenie 

z cennym ładunkiem, gdy raptem dzieje się coś niespodziewanego. Na statku pojawia się 

dziwny stwór, który każe się nazywać „Hewgodooko” i kradnie nasz towar na pobliską pla-

netę „Woanope”.

Od tego momentu rozpoczyna się nasza przygoda. Razem z Flux i towarzyszącym jej robo-

tem JuiceBox lądujemy (to znaczy rozbijamy się, jak wskazuje tytuł) na wspomnianej pla-

necie, by odzyskać zgubę. Na drodze napotkamy wiele dziwnych istot, z których większość 

raczej nie będzie nastawiona do nas przyjaźnie.

Crashlands to RPG, w którym poziom naszej 

postaci wyznacza zdobyty ekwipunek. Choć słowo 

„zdobyty” jest tu użyte nieco na wyrost. W grze 

bowiem rzadko kiedy znajdziemy gotowe rze-

czy. Większość z nich będziemy musieli utworzyć 

sami na podstawie instrukcji zdobywanych w trak-

cie rozgrywki w specjalnych stacjach roboczych. 

Niezbędne jest również zebranie odpowiedniej ilo-

ści surowców. Te znajdziemy w pobliskim otocze-

niu zarówno we florze, jak i faunie planety.
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https://geo.itunes.apple.com/pl/app/crashlands/id808296431?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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Oczywiście suche dążenie do zdobywania coraz lepszej zbroi, broni i innego wyposażenia 

nie zapewniłoby nam rozrywki na dłuższy czas. Całe szczęście przyjaźnie nastawieni miesz-

kańcy Woanope zadbają o to, byśmy mieli co robić. Część zadań polega na pozbyciu się 

okolicznych wrogów, inne – na wyłowieniu jakichś rzeczy, a jeszcze inne na odnalezieniu 

skarbów. Wraz z postępem gry spotkamy coraz silniejszych wrogów, jak również bossów, 

w walce z którymi nierzadko trzeba się nieźle napocić.

Świat gry jest ogromny. Odkrycie całej mapy może nam zająć 

dosłownie wiele godzin. Na szczęście poruszanie po niej uła-

twiają nam rozsiane teleportery.

Jak już wspominałem wcześniej, w grze oprócz Flux towarzy-

szy nam robot. Nie będziemy jednak skazani tylko na jego 

towarzystwo. Z pewnych stworów możemy bowiem zdobyć 

jaja, z których, po przechowaniu ich w specjalnych inkuba-

torach, po jakimś czasie wyklują się udomowione zwierzęta. 

Crashlands

Na drodze napotkamy 
wiele dziwnych istot, 
z których większość raczej 
nie będzie nastawiona do 
nas przyjaźnie.
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wyimek

Crashlands             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5/6

Cena: 4,99 EUR

Crashlands

To nie tylko maskotki, ale prawdziwi pomocnicy 

w boju.

Choć historia opowiedziana w Crashlands nie jest 

zbyt skomplikowana, to niesamowicie wciąga. 

Bardzo w tym pomaga również specyficzny humor.

Crashlands jest dostępne nie tylko na iUrządzenia, 

ale również na inne platformy – sprzęty działające 

pod kontrolą Androida, Maki oraz pecety. Co cie-

kawe, jeśli założymy w grze konto (BscotchID), to 

będziemy mogli grać na każdej z tych platform, kon-

tynuując rozgrywkę w przerwanym momencie.

Crashlands to świetna gra, w którą możemy grać 

zarówno podczas pięciominutowej przerwy, jak 

i przez całe popołudnie. A w odróżnieniu od dzisiej-

szego trendu do wydawania gier typu Free-To-Play, 

nie znajdziemy tu ani mikropłatności, ani reklam.

Grę Crashlands znajdziecie (między innymi)  

w App Store.

mcskrzypczak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/crashlands/id808296431?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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ODTWARZANIE MUZYKI 
ZE SPOTLIGHT

MACIEJ SKRZYPCZAK

Zdecydowaną zaletą tej metody odtwarzania jest to, że nie wymaga do działania uru-

chomionego iTunes. No i możemy zamknąć Spotlight, a utwór dalej będzie grał.

Jest jednak druga strona medalu. W ten sposób możemy przesłuchać tylko pojedyn-

cze utwory. Po ich zakończeniu nie będzie odtwarzany następny z listy. Poza tym trik 

ten działa wyłącznie na zakupione lub wgrane do biblioteki iTunes. Niestety nie uru-

chomimy tak zasobów Apple Music.

Niemniej jednak bardzo mnie cieszy kierunek rozwoju Spotlight, choć osobiście już 

dawno przerzuciłem się na rozwiązanie „z zewnątrz”, czyli na Alfreda i raczej długo 

się z nim nie rozstanę.

Źródło: OS X Daily

Odtwarzanie muzyki ze Spotlight

Spotlight od paru wersji OS X 

jest coraz bardziej użyteczny. 

Z aktualizacji na aktualiza-

cję umie coraz więcej. Jedną 

z czynności, o której dowie-

działem się całkiem niedawno, 

jest możliwość odtwarza-

nia naszej muzyki, z iTunes. 

Wystarczy, że po uruchomie-

niu Spotlight wpiszemy wyko-

nawcę lub konkretny tytuł i, 

kiedy pokaże się na liście wyników, możemy uruchomić go, najeżdżając na okładkę 

i klikając na strzałkę odtwarzania.

mcskrzypczak

https://imagazine.pl/tag/myalfred
http://osxdaily.com/2016/02/13/play-song-from-spotlight-search-mac-os-x/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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ODCZYTANIE IMESSAGE 
BEZ POTWIERDZENIA

MACIEJ SKRZYPCZAK

Choć na iOS nie uświadczymy potwierdzeń odbioru SMS-ów, to takiego problemu 

nie ma z iMessages. Komunikując się za jego pomocą, w zdecydowanej większo-

ści wypadków jesteśmy w stanie stwierdzić nie tylko, czy wiadomość dotarła do 

adresata, ale również czy została przez niego odczytana.

A co wtedy, gdy w niektórych okolicznościach nie chcielibyśmy dawać komuś 

informacji o przeczytaniu jego wiadomości (której treść nie mieści się w całości 

w oknie powiadomień)? Oczywiście potwierdzenie można wyłączyć ręcznie, prze-

chodząc do Ustawień, Wiadomości i odznaczając opcję Potwierdzaj odczytanie. 

Jeżeli jednak jesteście szczęśliwymi posiadaczami najnowszych iPhone’ów z funk-

cją 3D Touch, to z pewnością ucieszy Was fakt, że istnieje jeszcze jedna metoda 

odczytywania wiadomości, bez wysyłania potwierdzenia o tym fakcie.

Odczytanie iMessage bez potwierdzenia

W tym celu można wykorzystać funkcję peek 

and pop, czyli coś pokroju Szybkiego podglądu 

znanego dobrze z OS X. W ogólnym widoku wia-

domości w aplikacji o tej samej nazwie, zamiast 

otwierać konwersację z nową wiadomością zna-

jomego musimy ją lekko nacisnąć. Wysunie się 

wtedy okienko z podglądem naszej rozmowy, 

z którego odczytamy wiadomość, ale bez infor-

mowania nadawcy o tym. Z tego miejsca, po 

przeciągnięciu palcem ku górze, mamy również 

możliwość zaznaczenia konwersacji jako prze-

czytanej czy odpowiedzi według szablonu.

Źródło: MacTrast

mcskrzypczak

http://www.mactrast.com/2016/01/how-to-use-3d-touch-to-read-a-message-without-sending-a-read-receipt/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
JAK ŻYĆ Z URZĄDZENIAMI 16 GB?

KINGA OCHENDOWSKA

Urządzenia o pojemności 16 GB cały czas znajdują się w ofercie Apple i kuszą niższą ceną. Dla 

kogo są przeznaczone i jak z nimi żyć?

Bardzo długo kupowałam urządzenia o najniższej pojemności. Dotyczyło 

to zarówno iPadów, jak i iPhone’ów. To zupełnie nie wynikało z konieczno-

ści oszczędzania, a raczej ze sposobu, w jaki korzystałam ze swoich urządzeń. 

W tym czasie tylko dwa razy telefon zasygnalizował brak pamięci – raz, w przy-

padku słynnej aktualizacji systemu i raz wtedy, gdy używając aplikacji Audioteki, 

zapchałam go w całości audiobookami. W przypadku mojej córki z kolei sytu-

acja ma się zgoła odwrotnie. Mam wrażenie, że nie ma takiej pojemności, jakiej 

nie byłaby w stanie wykorzystać. W ciągu tygodnia.

Wielu użytkowników uważa, że Apple już dawno powinno zrezygnować z urzą-

dzeń o pojemności 16 GB i zastąpić je urządzeniami 32 GB. Zapewne stanie 

się tak niedługo, chociaż stwierdzenie to po trosze nie jest prawdą. Przede 

wszystkim dlatego, że ciągle funkcjonuje na rynku olbrzymia grupa użyt-

kowników, którzy korzystają tylko z kilku, natywnych dla telefonu, aplikacji. 

Zaawansowanym posiadaczom smartfonów trudno w to uwierzyć – jaki jest 

bowiem sens posiadania inteligentnego telefonu, jeśli nie korzysta się z jego 

inteligencji? Odpowiedź jest prosta – świat się zmienia. Smartfony już od dawna 

nie są przeznaczone dla geeków. Ludzie kupują telefon, kierując się marką lub 

ogólnym trendem, nie do końca zdając sobie przy tym sprawę z jego możli-

wości. Drugą grupą użytkowników, którzy świetnie radzą sobie z telefonami 

o niskiej pojemności, są ci z nas, którzy, owszem, korzystają z inteligencji tele-
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fonu, ale nie przechowują na nim wielu danych. I do tej grupy zaliczałam się bar-

dzo długo.

Poniżej spróbuję udzielić Wam kilku rad, dotyczących życia z urządzeniem o małej 

pojemności. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne.

1. Oceń swoje potrzeby
Przed zakupem urządzenia zastanów się, czy oszczędność wynikająca z ceny jest 

na tyle duża, by kompensować ewentualne niedogodności. Przemyśl, w jaki sposób 

użytkujesz swoje urządzania i jaką ilość danych na nich przechowujesz.

2. Muzyka
Muzykę przechowuj w chmurze. Zajrzyj do General>Storage&iCloudUsage>Manage 

Storage>Music. Zobacz, ile pamięci zajmują Twoje zbiory. Aby je skasować, kliknij 

Edit. Pojawi się opcja usunięcia całej muzyki zgromadzonej na urządzeniu lub poje-

dynczych albumów. Używaj serwisów streamujących muzykę – na przykład Apple 

Music czy Spotify. W ten sposób nie będzie ona niepotrzebnie zajmowała miejsca 

na telefonie.

3. Gry
Jeśli jesteś graczem, to zapomniałeś wziąć sobie do serca punkt pierwszy. Gry zaj-

mują bardzo dużo miejsca. Kasuj te, którymi już się znudziłeś. Zakupione programy 

są przechowywane na Twoim koncie w chmurze. W razie potrzeby zawsze możesz 

je ściągnąć ponownie.

4. Zdjęcia
Wykonuj regularny backup swojej biblioteki zdjęć, najlepiej codziennie. Używaj 

opcji: Import new photos z zaznaczonym – Delete items after import. W ten spo-

sób Twoje zdjęcia będą bezpieczne a biblioteka w telefonie czysta. Możesz również 

przechowywać zdjęcia w chmurze tak, by mieć do nich stały dostęp. The Verge 

podpowiada, by zamiast używania natywnego Photos, korzystać z serwisu Google 

w chmurze, który pozwala na łatwiejsze, bardziej intuicyjne zarządzanie biblioteką.

5. Audiobooki
Książki audio zajmują sporo miejsca. Pamiętaj, by nie gromadzić ich na telefonie 

i kasować po odsłuchaniu. W większości serwisów (takich jak Audioteka czy Audible) 

#lifehacker - Jak żyć z urządzeniami 16 GB?
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zakupione pozycje są dodawane do Twojej wirtualnej półki i możesz je ściągnąć 

ponownie w dowolnym momencie. Z książkami pochodzącymi ze sklepu Apple 

może być trudniej, ponieważ, w zależności od lokalizacji, skasowane z telefonu 

książki nie są przechowywane w chmurze. Żeby je zatrzymać, trzeba wykonać 

backup plików audio do iTunes. Najlepiej robić to regularnie. Osobiście, po kilku 

wpadkach, przestałam kupować książki czytane od Apple, regularnie używam za 

to Audioteki i Audible. Polecam.

6. Aplikacje
Tu żaden czarodziej nie pomoże – kasuj nieużywane aplikacje. Jeśli jesteś fanem 

okazyjnego kupowania programów, pamiętaj, że nie musisz ich od razu ściągać 

na telefon. Możesz je przechowywać w chmurze. Wyłącz opcję automatycznego 

pobierania zakupionych aplikacji na wszystkie posiadane przez Ciebie urządzenia 

– zapewni Ci to większą kontrolę nad tym, co zjada przestrzeń w  telefonie.

7. Cache społecznościowe
Aplikacje mediów społecznościowych bardzo często rozrastają się do niebotycz-

nych rozmiarów. Część z nich już nie oferuje przycisku pozwalającego usunąć 

wyłącznie dane z aplikacji. Raz na jakiś czas zajrzyj do Ustawień i sprawdź, w jakiej 

kondycji jest Facebook, Messenger, Twitter czy Tweetbot. Usuń i ponownie zain-

staluj wybrane aplikacje, następnie ciesz się odzyskanym miejscem. Do następ-

nego razu.

8. Backup
Regularny backup telefonu pozwala na odzyskanie miejsca zajmowanego według 

Apple przez tajemnicze dane określane mianem „Inne”. Jeśli Inne rozrosły się do 

nieprzyjemnych rozmiarów, wystarczy wykonać backup urządzenia, a następnie 

odtworzyć z niego telefon. Inne znikają jak zły sen.

Mam nadzieję, że pomoże Wam to w użytkowaniu niewielkich urządzeń. Jeśli 

nadal brakuje Wam miejsca, to czas rozejrzeć się za większą pojemnością  

iPhone’a lub iPada.

Powodzenia!

santee76

#lifehacker - Jak żyć z urządzeniami 16 GB?

http://www.twitter.com/santee76
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DLACZEGO PRZESIADŁAM SIĘ 
Z WORDPRESSA 
NA SQUARESPACE'A?

MAJA JAWOROWSKA 

Gdy kilka lat temu postanowiłam rozpocząć przygodę z blogowaniem, niezbyt długo 

zastanawiałam się jaką platformę wybrać. Polska blogosfera przeżywała właśnie podobny 

wysyp tytułów, co w ostatnim czasie YouTube, a co bardziej ogarnięci zamiast na Blogspocie, 

decydowali się bloga postawić właśnie na WordPressie. W tej grupie znalazłam się i ja.
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Właściwie przez cały miniony czas nie ciągnęło mnie specjalnie do zgłębiania tajników tej 

platformy. Zdecydowałam się na prosty, darmowy szablon, domenę opłacałam grzecznie 

rok w rok, płacąc home.pl (tak, tak, wiem, nikt już nie trzyma domeny na „hołm”), a jedyne 

funkcje, które wykorzystywałam, publikując wpisy, to biały pas w HTML przy boldowaniu 

nagłówków czy przycinaniu zdjęć. Z perspektywy czasu myślę, że WordPress jest po pro-

stu zbyt nieintuicyjny przy pierwszym kontakcie, a ja lubię, gdy wszystko widać na pierwszy 

rzut oka. Naszło mnie więc na zmianę zarówno domeny, jak i charakteru strony – brzmi jak 

doskonała okazja do przesiadki na nową platformę. Wybór padł na Squarespace i była to 

doskonała decyzja. A oto dlaczego, moim zdaniem, warto rozważyć zmianę.

1. Squarespace jest banalnie prosty
Żeby z powodzeniem wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje WordPress, niezbędne są 

skille. Platforma daje nieograniczone opcje modyfikacji i dopasowania wybranego motywu, 

bez wiedzy o programowaniu lub dostępu do wykwalifikowanego developera jednak nie-

wiele da się zdziałać na bardziej zaawansowanym poziomie.

Z kolei dopasowanie Squarespace to dziecinnie proste działanie na blokach. Zakładam 

konto, odpalam panel i przesuwam bloczki, buttony, dodaję ramki tekstowe i zdjęciowe, 

dowolnie modyfikuję szerokość, przesuwając kursor, zamiast grzebiąc w kodzie. Dla pro-

gramistycznego nooba idealne rozwiązanie. Jeżeli tak jak ja nie masz głowy do kodowania 

– Squarespace jest dla Ciebie.

Dlaczego przesiadłam się z WordPressa na Squarespace'a?
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2. Narzędzia Squarespace'a to narzędzia... Squarespace'a!
Open source'owy charakter WordPressa to dostęp do dziesiątek tysięcy wtyczek, które 

oczywiście mogą wspaniale usprawniać pracę na platformie lub... nie. Pamiętam każdą kro-

pelkę potu na czole, gdy szukałam odpowiedniego dodatku z social buttons. A tu coś się nie 

zgrywa z motywem, a tu coś się nie chce połączyć z moimi kanałami, a tu jeszcze zaciągają 

się nie takie ikonki – droga przez mękę, a chodziło tylko o głupi guzik do Facebooka!

Tymczasem Squarespace oferuje narzędzia przeznaczone wyłącznie dla tej platformy. 

Ich konfiguracja zajmuje chwilę, niezależnie więc czy chodzi o dodanie slidera, kolumny 

z feedem z Twittera czy wspomnianych social buttons, wszystko jest intuicyjne i zajmuje 

maksymalnie kilka minut. Owszem, dodatków jest odpowiednio mniej, ale na podstawo-

wym poziomie powinny zdecydowanie wystarczyć.

3. Sqarespace jest... śliczny
No cóż, jestem kobietą. Lubię wszystko, co ładne, klasyczne, proste i czyste w formie. 

Odczuwam niebywałą przyjemność z prostoty użycia ładnych przedmiotów, narzędzi czy 

systemów.

Squarespace, w przeciwieństwie do panelu dowodzenia WordPressa, to cudna przyjemność 

użytkowania nie tylko z uwagi na prostotę i przejrzystość, ale także design. Minimalizm górą!

Dlaczego przesiadłam się z WordPressa na Squarespace'a?
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4. Squarespace to platforma i serwer w jednym
Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z blogowaniem czy budowaniem portfo-

lio i wybierasz na start WordPressa, to tak jak ja kilka lat temu zdziwisz się, że trzeba „coś 

z czymś spinać”. Czyli co, WordPress to platforma, ale muszę ją spiąć z serwerem, a serwer 

mam wziąć skąd? I jak dopiąć do tego domenę? Nie każdy musi być znawcą nawet podsta-

wowych zagadnień IT i tu z pomocą przychodzi Squarespace.

Tylko zakładając konto na Squarespace, zyskuję dostęp do serwera, na którym moja strona 

będzie sobie bezpiecznie leżakować, co jest już bardzo dużym ułatwieniem. Tak, są to ser-

wery zagraniczne, ale customer support Squarespace uchodzi za bardzo pomocny i szybki 

w odpowiedzi na ewentualne pytania. Jedyne, o co musimy zadbać, to spięcie domeny, 

jeżeli decydujemy się na inną niż systemową, ale także ten proces jest niebywale jasno opi-

sany w panelu, rozgryzienie go zajmuje chwilę.

5. Nie tylko blog
Sklep, strona zespołu muzycznego, portfolio fotografa, blog, wizytówka, strona firmowa 

– Squarespace oferuje piękne, dowolnie edytowalne szablony, które możemy w banalny 

sposób dopasować do dowolnej działalności. Polecam rzucić okiem na ich stronę i poba-

wić się motywami, a także zobaczyć, jak wykorzystują je marki – przykłady znajdziecie 

w witrynie. 

Jak ja wykorzystałam Squarespace? Możecie sprawdzić na www.majajaworowska.pl.

6. Mobile!
Coś, co z miejsca urzekło mnie w tej platformie, to prześliczne wersje mobilne szablonów. 

Moja strona na WordPressie wyglądała po prostu źle, właśnie z uwagi na brak umiejętno-

Dlaczego przesiadłam się z WordPressa na Squarespace'a?

http://www.majajaworowska.pl
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ści jej dopasowania. Na Squarespace 

wszystko działa z automatu.

Dodam, że korzystanie z platformy jest 

płatne – ja wybrałam opcję podstawową 

za 8 dolarów miesięcznie. Cena uwzględ-

nia oczywiście koszt utrzymania serwera.

Dla kogo jest więc Squarespace? Z pew-

nością dla osób, które nie czują się 

pewnie w programowaniu lub dopiero 

rozpoczynają swoją przygodę z własną 

witryną, ale także dla tych, którzy cenią 

sobie szybkie, wręcz gotowe rozwiąza-

nia. WordPressa doceniam na zupełnie 

innym poziomie – pracując na co dzień 

w softwarehousie widzę, jakie cuda 

mogą wyczarować na tej platformie 

doświadczeni programiści.

Oczywiście wybór nie kończy się na 

tych dwóch platformach – porównując 

je, bazuję na własnym doświadczeniu. 

Jeżeli jednak nie bardzo wiesz, czym je 

się HTML, a zdanie „Ręczna instalacja 

WordPressa na serwerze FTP” przyprawia 

cię o drgawki, to uwierz mi – Squarespace 

może być tym, czego szukasz. 

*ten wpis NIE powstał przy współpracy z firmą Squarespace. Po prostu Squarespace tak bar-

dzo ułatwił mi życie, że należy mu się ta laurka!

Maja Jaworowska, Head of Social Media @kahunalove, Social Media Manager @netkata, 

www.majajaworowska.pl

Dlaczego przesiadłam się z WordPressa na Squarespace'a?

jedzonelka

http://www.majajaworowska.pl
https://twitter.com/jedzonelka


   /   PORADY   /   169Alergia na Apple Watch

ALERGIA 
NA APPLE WATCH

PATRYCJA RUDNICKA

Czy można mieć alergię na Apple Watch? Tak, jak najbardziej można mieć! I ja ją mam. 

Nie na sam zegarek, lecz na pasek sportowy.
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Zanim kupiłam nosidło z jabłkiem w logo, używałam najróżniejszych zegar-

ków analogowych. Były wśród nich zwykłe tanie zegarki, a także Casio Baby-G, 

plastikowo-gumowe Swatche, zegarki ze skórzanym paskiem, ze stalową bran-

soletą, był także jeden cały tytanowy (koperta i bransoleta)... I ani jeden z nich 

(a wszystkie są tańsze od Apple Watch Sport, czyli żadna wysoka półka) nigdy 

nie wywołał u mnie nawet najdelikatniejszego podrażnienia na nadgarstku. 

Problem zaczął się jakiś tydzień po zakupie Apple Watch Sport. W miejscu 

zapięcia (metalowy element) pojawiło się u mnie zaczerwienienie, które bardzo 

szybko zmieniło się w swędzącą wysypkę. Swędzenie i czerwone plamki nasilały 

się cały czas. Jedyną zmianą w moim życiu w tym czasie był zakup Apple Watch, 

tak więc porzuciłam go na rzecz zegarka analogowego i udałam się do lekarza. 

Uczulenie po zastosowaniu maści sterydowej zniknęło.

OK, ale może to jednak nie był Apple Watch? Ciągle miałam nadzieję, że to 

jednak coś innego wywołało alergię. Dlatego też zrobiłam drugie podejście. 

Niestety, już drugiego dnia noszenia iZegarka zaczerwienienie pojawiło się 

ponownie... Widać je na poniższych zdjęciach:

Alergia na Apple Watch
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Było już więc jasne, że uczulenie wywołuje metalowy element w sportowym 

pasku...

Zgłosiłam swój problem na infolinii Apple. Jako że wówczas Apple Watch nie 

był jeszcze dostępny w Polsce, zostałam przekierowana do pomocy technicznej 

w Anglii. Przedstawiłam moją sprawę przemiłemu panu o imieniu Soren i prze-

szliśmy na korespondencję mailową.

Na początek dostałam do przeczytania dwa dokumenty:

• jak nosić Apple Watch (dokument do pobrania tutaj)
• jak dbać i jak nosić Apple Watch (dokument do pobrania tutaj)

Po potwierdzeniu, że używam zegarka zgodnie z jego przeznaczeniem i prawi-

dłowo o niego dbam, zostałam poproszona o przesłanie zdjęć uczulenia oraz 

założonego zegarka. Po kilku mailach i kilku rozmowach telefonicznych Soren 

poinformował mnie, że zwrócą mi pieniądze za pasek, po który przyśle kuriera. 

Dwa dni później pojawił się kurier, a po około trzech tygodniach dostałam zwrot 

równowartości 59 euro na podane przeze mnie konto.

Co ciekawe na żadnym etapie nikt nie przyznał mi racji, że pasek może rzeczy-

wiście powodować uczulenie. Zwrot pieniędzy był „w drodze wyjątku”. Jedynie 

w jednym z przesłanych mi dokumentów jest krótka adnotacja o możliwości 

uczulenia na nikiel (pewnie właśnie na niego jestem uczulona).

Od czasu odesłania paska sportowego do tej pory noszę tylko paski skórzane 

(kupione na Allegro u użytkownika CSOP). Minęło już kilka miesięcy i uczulenie 

nie powróciło.

Alergia na Apple Watch

iPatrycjaR

https://support.apple.com/en-ie/HT204665
https://support.apple.com/en-ie/HT204522
https://twitter.com/iPatrycjaR
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Używam, bo lubię!

UŻYWAM, BO LUBIĘ!
KINGA OCHENDOWSKA

Proste pytania bywają czasem bardzo skomplikowane. Zwłaszcza jeśli dotyczą gustów 

i preferencji.

Nic mnie nie obchodzi, jakich sprzętów i systemów używają inni ludzie. 

Zabrzmiało wojowniczo, choć wcale tak nie jest. Po prostu – każdy człowiek 

podejmuje własne wybory. Jednym podoba się cukierkowy róż, inni preferują 

niebieski. I nikomu nic do tego. Przyznam się jednak, że mam niejaką trudność 

w odpowiadaniu na pytanie: „Dlaczego używasz maców?”. Całe lata doświadcze-

nia i praktyki podpowiadają mi, żeby wycofać się rakiem, pytanie zbyć uśmie-

chem i nie zagłębiać się w szczegóły. Bo odpowiedź na nie zwykle kończy się 

wojną lub przynajmniej potyczką. Przede wszystkim ze względu na panujące 

przekonanie, że każdy macuser jest na wojennej ścieżce z użytkownikami innych 

systemów. A już macuser piszący o macach? Toż to najgorszy możliwy sort! 

Fanboj, z nagryzionym jabłkiem zamiast głowy, uważający, że nie istnieje świat 

poza Apple. A jeśli taki świat istnieje (choć nikt nigdy tego nie udowodnił), to 

wygląda jak slumsy, w których codziennie trzeba walczyć o przetrwanie i bronić 

zawartości swojego komputera przed złym, przestępczym światem. I nawet jeśli 

na wstępie zaznaczysz, że nie jesteś nawiedzonym ewangelizatorem, to i tak nikt 

Ci nie wierzy. Raz na jakiś czas zatem pozwalam sobie na drobne żarty pod adre-

sem użytkowników innych systemów, co zazwyczaj powoduje, że na ich twarzach 

pojawia się uśmiech mówiący: „A! Wyszło szydło z worka! Wiadomo było, że tak 

tylko gada, a rąbnięta jest tak samo, jak inni!”. Najgorsze zaś są pytania o to, jak 

wykonać jakąś czynność na innym sprzęcie. Bo na swoim wiem, jak wykonać, ale 

na cudzym – już nie zawsze. To znaczy, żeby odpowiedzieć uczciwie, wiedziała-

bym, gdybym do niego usiadła i pogrzebała. Ale nie znam na pamięć wszystkich 

rodzajów Windowsa i tak naprawdę niewiele mnie to interesuje – dokładnie tak 

samo, jak użytkowników okienek obsługa maca. 
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Zazwyczaj więc zgodnie z prawdą odpowiadam, że nie mam pojęcia. A okazuje 

się, że powinnam, bo nie to, że nie wiem, tylko nie chcę powiedzieć. Z macuser-

skiej złośliwości, żeby pokazać wyższość systemu nad systemem. Nic bardziej 

mylnego.

Jeśli używanie maków czegokolwiek mnie nauczyło, to tego, żeby szukać naj-

prostszych rozwiązań. Skomplikowane setupy męczą mnie intelektualnie. Kable 

też mnie męczą. Ręczna synchronizacja mnie męczy. Zastanawianie się, jak podłą-

czyć coś do czegoś, żeby coś innego to widziało i się nie buntowało – bardzo iry-

tujące. I mówiąc prawdę – sama myśl o piraceniu programów, książek czy muzyki 

sprawia, że mi się nie chce. Bo to takie bardzo nieintuicyjne. 

Programy kupuję tanio w Mac App Store – takie, jakich potrzebuję do wyko-

nania konkretnych czynności. Nie interesują mnie kombajny do wszystkiego 

– jedyny wyjątek robię dla pakietu Office, bo jest mi potrzebny do pracy. Muzykę 

i filmy streamuję, płacę miesięczny abonament i nic więcej mnie nie intere-

suję. Okazjonalnie dokupię coś z Amazona, jeśli akurat tego nie ma w iTunes. 

Oczyściłam głowę z informacji o kodekach i napisach, czyniąc tym samym miej-

sce dla różnych istotniejszych danych. W domu stoi standardowy router WiFi, 

z którym łączą się wszystkie urządzenia – od drukarki począwszy, przez telefon, 

tablet, drugi telefon, komputer, drugi komputer, na telewizorze skończywszy. Nie, 

nie wiem, dlaczego WiFi u znajomych się rozłącza. Nie ocenię tego na odległość. 

Wiem, dlaczego moje dostaje czkawki – jeden z sąsiadów ma router SKY, który 

zgłasza, że jest w regionie niemieckim. I wszystkie routery dookoła myślą, że znaj-

dują się w Niemcolandzie.

Gdybym miała wytłumaczyć, jak to się stało, że zakochałam się w macach, to 

opowieść byłaby krótka i zaczynałaby się na warszawskiej giełdzie kompute-

rowej – tam, gdzie pewien Pan, zupełnie bez przekonania, usiłował sprzedać 

dziwny komputer, na którym nie dało się zainstalować Windowsa. Spróbujcie 

kiedyś powiedzieć komuś, że kupiliście komputer dlatego, że do Was przemówił. 

Kręciłam się po tej giełdzie bez ładu i składu do czasu, gdy zobaczyłam iBooka. 

I jedynym zapewnieniem, że będzie dobrze, była mglista świadomość, że ludzie 

tego używają w domu i działa. A potem była już tylko pełnia uniesień – jak pięk-

nie, jak prosto, jak intuicyjnie. Na klasycznym systemie. Tym, wiecie, przed OS X. 

Używam, bo lubię!
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Urzekła i rozkochała mnie w sobie ta prostota i naturalność, szybkość i łatwość 

obsługi, brak przerostu formy nad treścią.

Za każdym razem, gdy ktoś prosi mnie o pomoc z komputerem, którym zawia-

duje Windows, mam te same odczucia – nigdy, nigdy więcej. Nie wiem, dlaczego 

sterownik do bardzo skomplikowanej karty dźwiękowej się nie instaluje. Nie 

wiem, jak podłączyć to do telewizora. Nie wiem, dlaczego przeglądarka otwiera 

się pół godziny. Ale sam fakt, że  tak się dzieje, działa mi na nerwy. Więc ja dzię-

kuję. Mam mało wolnego czasu i nie chcę go poświęcać na to, żeby zadziałało 

coś, co może działać samo z siebie, bez przykładania do tego zbytniej uwagi.

Ale to wszystko ja. I tylko ja. Jeśli innym wszystko działa bez problemu, to świet-

nie i super. Jeśli ktoś lubi, podoba mu się, przyzwyczaił się – genialnie. Jeśli ktoś 

kocha Windowsa miłością szczerą i prawdziwą, tak jak ja iSystemy, to niech szczę-

śliwym będzie. Jeśli ktoś zbratał się z Androidem, to niech mu długo i wiernie 

służy. Najważniejsze, żeby użytkownik był zadowolony. Bo o to przecież chodzi 

– o zadowolenie.  Z funkcjonowania, z dostępnych opcji, z obsługi i koloru. Czy 

co tam kto sobie chce. Z tego, że można na nim wykonać założone czynności 

w sposób bezproblemowy i komfortowy. Z tego, że ułatwia codzienne życie, bo 

coraz więcej naszego życia odbywa się w przestrzeni cyfrowej. Że zapewnia roz-

rywkę, wspomaga naukę, dostarcza wiedzy i informacji. A jeśli ktoś lubi grzebać, 

to dodatkowo może dostarczyć kilku godzin manualnej i intelektualnej rozrywki. 

Same plusy.

Gdyby tylko rzeczywistość wyglądała w ten sposób. Niestety, najczęściej radość 

i zadowolenie ze swojego komputerowego środowiska wywołuje reakcję 

zaczepno-obronną i długie dyskusje, które w mało komfortowej sytuacji stawiają 

obie strony. Dlatego zazwyczaj wycofuję się rakiem, rzucając jeden czy dwa ogól-

niki. Dla świętego spokoju i zachowania higieny psychicznej. Podobnie jak nie 

dyskutuję o religii, małżeństwach gejowskich i preferencjach politycznych, bo to 

zawsze kończy się znanym cytatem: „Kto z nami, a kto przeciw nam?”. A tłuma-

czenie, że nie zawsze wszystko musi dzielić się na lepsze i gorsze, może po prostu 

funkcjonować w tej samej przestrzeni, nie ma wielkiego sensu.

Jeśli już ktoś bardzo chce wiedzieć, wtedy odpowiadam, że używam maców, bo 

lubię. I co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?

Używam, bo lubię!

santee76

http://www.twitter.com/santee76
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KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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„Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym”. Tak śpiewa polski klasyk. 

Ma rację, ale te słowa szybko stały się nic nieznaczącym wytrychem dla gwiazd 

i gwiazdeczek. Nie bardzo wiedząc, co tak naprawdę się za nimi kryje, powta-

rza się je co chwilę, gdy tabloidy napiszą o prawdopodobnym końcu ich kariery. 

Tymczasem Perfekt w utworze „Niepokonani” wspomina ludzi, którzy prze-

gryźli się przez niejeden życiowy mur, aby dotrzeć do miejsca, w którym już nic 

„nie muszą”, a całą resztę jedynie „mogą”. Mogą, ponieważ tak wybrali i właśnie 

dzięki tym wyborom, będą mogli nadal wybierać. Co? Dziś i jutro. Ich kształt, 

przynajmniej z naszej, ludzkiej strony patrząc. Dziś każdy chce tylko „móc”, nigdy 

wcześniej nic nie musząc. Zwłaszcza ludzie w moim i młodszym wieku. Po wiel-

kim „nie mogę” lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zachorowaliśmy na 

Natychmiastozę.

„Wszyscy kłamią”
– mawiał Dr. House. Miał rację, a raczej – trafnie ubrał w słowa pierwszy objaw 

choroby dzisiejszych czasów. Kłamstwo przecież, to także oszukiwanie samego 

siebie. Wielu osiągnęło w tym dziś mistrzostwo. Kłamiemy, ponieważ boimy się 

konfrontacji z rzeczywistym stanem rzeczy. Jak się sprawy mają? „Bardzo dobrze”. 

„Jak zwykle”. To najczęstsze odpowiedzi. Nie znaczą nic, ale są bezpiecznym, 

różowym parasolem, z którym paradujemy przed innymi, wcale nie chcąc ich 

zaprosić do naszego lepszego życia, ale jedynie wzbudzić w nich zazdrość. O tak, 

zazdrość. To matka wszelkiego kłamstwa.

Ktoś ma lepszy wóz ze znaczkiem RS? Możemy skłamać, że służbowe BMW jest 

prywatnym. Ktoś ma lepszą kobietę? Możemy zdradzić obecną. Wojtek pisał, że 

„Faceci to świnie”. Bo tak jest. Tak, nie u wszystkich, ale proszę, więcej tego nie 

powtórzę. Nie musisz, Drogi Czytelniku, kontynuować lektury, jeśli nie chcesz. 

Wracając do wątku mężczyzn, zwłaszcza z pokolenia, które urodziło się tabletami 

w dłoniach. Kobieta nie ma ochoty na stosunek? Nieważne, skoro ty masz. Jest 

przecież porno. Krótkie, odessane z jakiegokolwiek realizmu, ale jest. Tu i teraz, jak 

aplikacja w App Store. Ostro? Tak ma być. Jest mi strasznie wstyd, gdy obserwuję 

osoby, które dopiero wchodzą w etap umownie nazywamy dorosłością, a już 

w tym momencie ich jedyną bronią jest kłamstwo, które ułomnie studzi i zaspo-

kaja zazdrość. A co, gdy się wyda? Gdy co się wyda? Kłamstwo? Oj tam, oj tam. 

Przecież lepsze to niż jakby się dowiedzieli.

Natychmiastoza

T
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Wszyscy kłamiemy, ponieważ boimy się „wszystkich”. Tych, co to mogą się 

dowiedzieć. Czegokolwiek. Nie boimy się dziś głodu, ubóstwa czy wojny. To tak 

odległe dla nas, młodych,  zjawiska społeczne, że praktycznie irracjonalne. Jak 

dla bohatera genialnego filmu minionego roku „Pokój” w reżyserii Lenny’ego 

Abrahamsona, postaci z telewizora. Uwięziony od momentu poczęcia w ogrodo-

wej szopie chłopak nie mógł uwierzyć, że ludzie zza szklanego ekranu przecha-

dzają się ścieżką, oddaloną od ściany szopy o około dwieście metrów. W końcu 

wojna jest przecież w TV? Daleko od nas. Boimy się odpowiedzialności.

Odpowiedzialności za siebie samych. Za 

nasze decyzje. Lawiny konsumenckich 

spirali długów biorą się między innymi 

stąd, że łatwiej jest podać PIN i nacisnąć 

zielony guzik, niżeli nie skorzystać z tej 

karty kredytowej, a kapitał zgromadzić. 

Zapracować na niego. Ale moment, praca? Aha, czyli to, co nam się należy. Co 

rodzice powinni dać nam w pakiecie. O jakimkolwiek Bogu już nie wspomnę. 

Dookoła nas rozwija się bardzo spolaryzowane pokolenie, które tworzą dwie 

grupy osób. Pierwsza to pasjonaci, którzy robią to, co kochają, a przynajmniej 

próbują to robić. Druga – to osoby wierzące w system edukacji do poziomu magi-

stra, które twierdzą, że rynek pracy sam ma wyciągnąć do nich dłonie. Te osoby 

uwielbiają usprawiedliwiać swoją sytuację, czy jest ku temu słuszność, czy nie ma 

żadnej. Najlepiej, aby CEO amerykańskich firm od razu trzymali w dłoniach dzie-

sięć tysięcy (netto). Dolarów. Miesięcznie. Środek powoli wygasa. Autentycznie 

mnie to smuci, ale najbardziej smucą mnie osoby, które oprócz posiadania cech 

reprezentantów drugiej z wymienionych grup, krótko mówiąc: pozjadały rozum. 

A dzieje się tak, ponieważ drugim objawem Natychmiastozy jest wybujałe ego 

i ambicje, zbudowane na wspomnianej zazdrości.

Eksperci chwili kontra marka nieosobista
Gdy przegląda się CV osób, które dopiero co ukończyły akademię czy uniwersy-

tet, każda z nich jest w czymś ekspertem. Gdyby tylko taka była rzeczywistość. 

Nie musielibyśmy, naprawdę, niczego udawać. Wspominałem już o tym w kilku 

poprzednich felietonach, że amerykański system edukacji jest dla mnie niedości-

gnionym wzorem. Kształcenie ludzi, którzy są ekspertami w danej dziedzinie, ma 

„Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny 
zejść, niepokonanym.”

Natychmiastoza
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dla nie osobiście po stokroć większy sens, niżeli próby edukowania omnibusów, 

metodami bezśladowymi, jak 3Z: zapamiętaj, zdaj, zapomnij. Tymczasem samo 

bycie ekspertem jest dziś takim samym wytrychem słownym jak „pasja”. Niestety. 

Sam przekonałem się o tym na własnej skórze, wiele razy. Nie powiem dziś, że 

zbyt wiele, ponieważ potrafię wyciągać wnioski. Właściwie to inni uczą mnie tej 

umiejętności. Non stop. Jestem ogromnie wdzięczny życiu, że przeważnie trafiam 

na takie osoby, które potrafią ubogacić moje życie w sposób, którego nie byłbym 

w stanie zaplanować za pomocą żadnej z technik samorozwoju. Mogę natomiast 

podzielić się z Tobą – i to zrobię – opisem procesu, który sam nazywam: skokiem 

pana samego na głębokie jego ego. Zaczyna się właśnie od niego. Same ambi-

cje czy wybujałe ego mężczyzn to jeszcze nic złego. Źle zaczyna się dziać, gdy 

pozostawimy kształtowanie tych dwóch cech charakteru przypadkowi systemu 

edukacji i wpływu naszego otoczenia. I tak w wieku gimnazjalnym wystarczy, 

żeby w klasie znalazł się syn jednego z bardziej znanych prawników w mieście, 

w technikum zbyt wiele czasu poświęcać czytaniu branżowych technologicznych 

serwisów, które trąbią o spektakularnych sukcesach Steve’a Jobsa, a na studiach 

nominację do uczelnianej nagrody potraktować jak Pulitzera. Ekspert gotowy. Jak 

jeszcze wyda małą książeczkę, to już można startować po Nobla.

Tak przynajmniej o sobie powie, napisze w CV, wyśle do wielkiej korporacji 

i będzie oczekiwał stanowiska prezesa. Pierwszy człon poprzedniego zdania jest 

pozytywny, ponieważ traktuje o odwadze, bez której dziś niewiele można zdzia-

łać. Pomiędzy odwagą a głupotą jest jednak bardzo cienka granica. I wielu się na 

niej wywala. Nigdy nie podnosi, ponieważ raz zmiażdżone ego okazuje się barierą 

nie do przeskoczenia. Trudniejszą niż studia, praca inżynierska, magisterska czy 

doktorska. Dlaczego? Ponieważ nikt nie uczy tego, że najlepszymi nauczycielami 

są doświadczenia. Ich analizowanie i wyciąganie wniosków. Dziś mało kto wpisze 

w tej rubryce CV prawdę. W skrajnych przypadkach ludzie wpisują podstawowe 

śpiewki, tak jakby pracodawcę nie mógł zainteresować fakt, że współtworzyliśmy 

ze znajomymi jakiś projekt (akurat związany z branżą, do której aplikujemy) czy 

przeprowadziliśmy wywiad z szefem jakiegoś start-upu. Co z tego, że pojawił się 

tylko na naszym blogu. Boimy się dzielić naszymi małymi zwycięstwami wtedy, 

kiedy trzeba, a krzyczymy wówczas, gdy nijak pasuje to do sytuacji. Pewne rzeczy 

po prostu nie będą obchodziły potencjalnego pracodawcę, jak na przykład „bar-

dzo zaawansowana obsługa pakietu biurowego Word”. To cytat z CV dwudzie-

stoczterolatka. Jedno zdanie, cztery błędy. Nokaut.

Natychmiastoza
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Nie analizujemy naszych doświadczeń czy umiejętności, ponieważ się ich wsty-

dzimy. A wstydzimy się dlatego, że kochamy porównywać się do innych. I tak 

powstaje zdeformowana wersja czyjegoś CV, podpisana naszym nazwiskiem, 

które w tej sytuacji może znaczyć tyle, co Kowalski, Nowak czy XYZ. System nigdy 

nie będzie uczył nas kreowania marki osobistej, tak jak na lekcjach przedsię-

biorczości nie powiedzą nam, jak oszczędzać, akumulować kapitał, a potem go 

inwestować. Dlaczego? Bo to system, a sam siebie zhakować raczej nie chce. To 

właśnie z tego powodu tak szalenie ważne jest, abyśmy jako młodzi ludzie posta-

wili na edukację naszych przyszłych czy obecnych pociech! Edukację głównie 

domową, czyli skupioną na dzieleniu się z nimi naszymi potknięciami i doświad-

czeniami, a dopiero później systematyzowaniem, w systemie edukacji, pewnej 

podstawowej wiedzy. Choć sam podziwiam rodziny, które zdecydowały się edu-

kować dzieci samemu. Tak – można. W Polsce. Legalnie. Poczytajcie o tym, jeśli 

Was to zainteresowało.

Marka osobista jest dziś niemierzalną wartością. Jest bezcenna, ponieważ nie 

sposób jej podrobić. Każdy musi znaleźć swoją, indywidualną drogę do jej nie-

ustannego kreowania i modelowania. Mnie pomagają wspomniane osoby, które 

pojawiają się co jakiś czas w moim życiu, a ja czerpię z ich doświadczeń całymi 

garściami. Są to podróże, poznawanie obcych kultur czy doskonalenie swojego 

ciała przez wysiłek fizyczny. Każdy aspekt 

naszej codzienności fizyczny, zawodowy 

i duchowy odciska piętno na jutrze. 

Każdy. Dlatego obserwacja i doświadcze-

nia: negatywne i pozytywne (dokładnie 

w tej kolejności) są kluczem do wyjścia 

z Natychmiastozy. Dzieje się tak, ponieważ 

klucz ten wymaga czasu.

Natychmiastoza
Ostatnią cechą ludzi, którzy zapadli na Natychiastozę jest paranoiczna gonitwa 

za czasem. To jest właśnie doskonałym fundamentem do wydeptywania ścieżek, 

które mają skrócić drogę do jakiegokolwiek celu. A niektórych dróg po prostu nie 

A niektórych dróg po prostu nie 
warto skracać, choćby ze względu 
na widoki, jakie można zobaczyć, 
nadkładając nieco miesięcy.
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warto skracać, choćby ze względu na widoki, jakie można zobaczyć, nadkładając 

nieco miesięcy.

Proces uczenia się, rozwoju osobistego czy zawodowego, wymaga czasu. 

Ogromnych ilości czasu. Przede wszystkim tego „wolnego” czasu, czyli zaanga-

żowania całego swojego bycia. Nie da się zostać w czymś ekspertem, zbudować 

solidnej poduszki finansowej, nauczyć się rzeczywiście płynnie mówić po angiel-

sku (czyli zdobyć życiowy, a nie uczelniany poziom C1) czy uczciwie i w zgodzie 

ze samym sobą awansować w firmie – bez bezwzględnego oddania się sprawie. 

W swoich granicach rzecz jasna. Dokładnie tak, jak zrobili twórcy największych 

biznesów tego świata. Jeszcze raz: nie „dokładnie tak, jak oni”, ale na podstawie 

ich doświadczeń. Nie, nie trzeba wstawać o trzeciej rano jak Steve Jobs i chodzić 

w jednej koszulce jak Zuckerberg. Można, ale nie trzeba. Bo zamiast dobre, może 

okazać się to dla Ciebie destrukcyjne.

Nie ma czegoś takiego jak idealna forma zatrudnienia, idealny etat, idealna firma, 

idealna aplikacja, idealny żona, idealny mąż czy idealny świat. Musimy zacząć 

uczyć się akceptować całą skalę szarości, a nie tylko jej skrajne punkty. Nie da się 

także podnosić wymagań wobec samego siebie w nieskończoność, ponieważ 

wówczas przeważnie przegrywamy z naszymi ambicjami. „Trzeba wiedzieć kiedy, 

ze sceny zejść, niepokonanym.”

Krzysztof Sebastian Kołacz - Pasjonat Apple. Redaktor iMagazine.pl. Software 

Tester w Miquido. Co-organizer Mobiconf. Dziennikarz. Perfekcjonista.

Natychmiastoza

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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PPo czternastu latach patrzenia na świat przez żółto-pomarańczowe okulary, 

przyszedł w końcu czas na rozwód. I to bolesny. Jak to już w przypadku rozwo-

dów bywa, sprawa rozciągnęła się w czasie, kosztowała wiele nerwów i nakła-

dów finansowych. Wszystko by się zgadzało, a ten tekst byłby nudny, gdyby 

faktycznie chodziło o rozwód sensu stricto. Tymczasem podmiotem w sprawie 

był jeden z polskich telekomów, dawny – na szczęście – monopolista rynku tele-

komunikacyjnego, a najcenniejszym, straconym w trakcie kuriozalnego procesu 

kapitałem był czas. Niestety, partner tego nie zrozumiał do dziś.

BOA
Sprawa ciągnęła się od lutego 2015 roku przez kolejnych dwanaście miesięcy. 

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy w lutym zeszłego roku, zadzwoniła do 

mnie miła kobieta, pewnie w wieku 20 lat, składając propozycję przedłużenia 

umowy, którą przedłużyłem trzy tygodnie wcześniej. Zdziwiło mnie to, ale jak 

się później okazało, Pani konsultant się pomyliła, system czegoś nie wyświetlił, 

a tak naprawdę nikt chyba nie wiedział, co miałby wyświetlić. Trudno. Pomyłki 

się zdarzają.

Prawdziwym otwarciem aktu pierwszego było aktywowanie jednorazowego 

pakietu internetowego. Skromne 750 MB, których akurat potrzebowałem. 

Podkreślmy raz jeszcze: jednorazowego. Definicja tego słowa to: „Mogący być 

użyty jeden raz”. Jak się okazało, pomarańczowy parasol, który w swoich prze-

kazach marketingowych chroni dobre wartości ludzkie, w kolejnym miesiącu 

ponownie aktywował ów pakiet. Informacja? Nic takiego. Po co? Klient akty-

wował, klient ma. Jest szczęśliwy, czyli spełnia tezę kampanii marketingowej. 

Szczęśliwy nie byłem. Byłem zdziwiony, ale jak się 

później okaże, było to najprzyjemniejsze z uczuć, 

których doświadczałem w kolejnych dwunastu 

miesiącach i dwóch kolejnych aktach sprawy.

Zadzwoniłem na BOA, czyli Biuro Obsługi Klienta, 

licząc na ową obsługę. Dowiedziałem się, że Sieć 

nie ma obowiązku informować użytkownika 

o aktywacji usługi cyklicznej. Odsyłam do ustawy 

o prawie telekomunikacyjnym. Potem mnie prze-

Każdy kontakt, każda 
interakcja, każda oferta 
i na końcu koszty tego 
wszystkiego są szalenie 
istotne. Dla obu stron.
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proszono za pomyłkę i zapewniono, że ta została zdezaktywowana. Przeprosiny 

przyjąłem, tak bowiem „po ludzku” mnie nauczono. W następnym cyklu rozli-

czeniowym opłata za wspomniany jednorazowy pakiet została ponownie nali-

czona. Ponownie zatelefonowałem, już nie zażenowany, ale zdenerwowany, do 

Pani konsultant. Tym razem zostałem przeproszony z marszu, sprawę oficjalnie 

zgłoszono jako reklamację i nikt już nie mówił o zatajaniu prawdy. Ba, dyrektor 

jednego z departamentów owego telekomu przysłał do mnie oficjalne przepro-

siny. Czy się wzruszyłem? Nie, ponieważ pismo było szablonem, którego nawet 

nikomu nie chciało się spersonalizować. Rozumiem – skala.

Kto zgadnie, co się stało w kolejnym miesiącu? Dokładnie to. Tym razem 

pomarańczowy dział reklamacji, w ramach rekompensaty dokonał korekty do 

kolejnych dwóch faktur, czyli przez dwa następne miesiące nie płaciłem abona-

mentu. Wiecie co? To żadna rekompensata. Wiecie dlaczego? Ponieważ dzwo-

niąc tam, nie czułem się jak klient z czternastoletnim stażem, ale jak podlotek, 

który nie wiadomo, czego oczekuje. „Proszę Pana, koleżanka dopiero się przy-

uczała. Nie musiała znać się na wszystkim”. Owszem, ale musiała dopytać. To 

jest obowiązek i dbałość o wartości. Właśnie to. Nie ładne reklamy czy programy 

partnerskie dla firm i blogerów. Cóż, zawiedziony i pewny już tego, że konieczny 

będzie rozwód z moim telekomem, postanowiłem poczekać do stosownego, 

określonego w umowie telekomunikacyjnej, czasu, w którym będę mógł rozpo-

cząć procedurę przeniesienia numeru. Nie wiedziałem, że „najwyższa jakość ofe-

rowanych usług” jest jeszcze przede mną.

Przeprowadzka
Nowelizacje ustawy o prawie telekomunikacyjnym z 16.07.2004 roku, które 

weszły w życie w latach 2006, 2009 i 2010, zawierają pełne wytyczne dotyczące 

ustanowionego przez nie prawa do przenoszenia numerów telefonów abona-

mentowych oraz prepaidowych. Cały proces, po wejściu Polski do UE, a potem 

po wielu wspomnianych wcześniej nowelizacjach ustawy pierwotnej jest dziś na 

tyle prosty i wygodny, że w teorii powinien zajmować nawet 24 godziny. W teo-

rii, bo praktyka jest zupełnie inna.

Zanim jednak nastąpił akt trzeci, czyli przeprowadzka, spotkało mnie w całej 

sprawie najgorsze. Akt drugi bowiem to istna tragikomedia, której nie życzę 

nikomu. Rozpoczął się w październiku, dokładnie drugiego, 2015 roku. Wtedy 
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po raz pierwszy telekom do mnie zadzwonił, nie wiedząc jeszcze, że decyzję 

o odejściu podjąłem wiele miesięcy wcześniej, z tak zwaną „propozycją prze-

dłużeniową.” Z początku brzmiała interesująco. Jednak, jako że usługi abona-

mentowe współdzielę z moimi rodzicami, a oni z firmą, decyzję ostateczną 

chciałem skonsultować z innymi zainteresowanymi osobami. Działamy w końcu 

w obrębie dwóch kont abonenckich, zarejestrowanych na tę samą firmę. 

Podziękowałem więc konsultantce i poprosiłem o telefon za dwa dni.

Dwa dni później telefon rzeczywiście był, ale już nie na mój numer, którego 

miała dotyczyć oferta przedłużeniowa, ale na numer mojego ojca, któremu 

umowa – Bogu dzięki – kończyła się dziesięć dni po mojej. Także w lutym 

2016 roku. Dzwoniła ta sama Pani i prawie zmusiła ojca do przedłużenia umowy. 

Na szczęście „prawie”. Kiedy wyjaśniałem kwestię niekompetencji konsultan-

tów przyjaznego telekomu, ponownie mnie przepraszano za zaistniałą sytuację, 

ponownie recytowano formułki, ponownie przyszło dokładnie to samo pismo 

z błędami, od rzekomego dyrektora departamentu XYZ. Ilość nerwów, jakie 

zjedliśmy, przy wykonywaniu tych kilku połączeń do BOA, jest niewspółmierna 

od żadnych przeprosin. Zwłaszcza jeśli chodzi o tatę. To jednak nie koniec, 

a początek.

Zanim owa sytuacja nastąpiła, przedłużaliśmy umowy przez czternaście lat. 

Konsultanci dzwonili. Raz. Maksymalnie dwa. Przed końcem umowy. Wszystko 

szło gładko. Pojawiał się kurier z umową, która w momencie podpisania zyski-

wała moc prawną. Do roku 2015. Po felernej lawinie reklamacji i ujawnieniu cał-

kowitej niekompetencji osób pracujących w call center, nasz telekom chyba 

stwierdził, że nas w odwecie zadręczy. Ot, tak w ramach wspominanego posza-

nowania ludzkich wartości. Prawie im się udało.

Między październikiem 2015 a lutym 2016 co tydzień każda z osób korzystają-

cych z usług telekomu otrzymywała w ciągu tygodnia maksymalnie (uwaga!) 13 

Klient nie może być dla telefonistów, ankieterów czy 
doradców maści wszelakiej, przykrym obowiązkiem.
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telefonów, z różnych numerów (odkrytych, ponieważ telekomy już nie dzwonią 

z zastrzeżonych numerów), z których każdy dotyczył „propozycji przedłużenio-

wej”. Sprawdziłem, czy wyraziliśmy zgodę na kontakt w celach marketingowych. 

Tak. Zgodę więc anulowałem. Pomogło? Nie. Nadal w ciągu tygodnia, nawet 

w niedzielę, w porach w których — naprawdę można przewidzieć, że konsu-

ment będzie zajęty, konsultanci dzwonili po kilka razy dziennie.

Rozumiem, że godziny pracy konsultantów są przecież zbieżne z godzinami 

pracy jakiś 90% zatrudnionych w tym kraju, ale doprawdy nie jestem w sta-

nie pojąć tego, że jedno, dość stanowcze „Nie chcę z Panią rozmawiać, proszę 

uszanować moją prywatność i już nie dzwonić, ponieważ podjąłem decyzję 

o przejściu do innej sieci i sam będę procesował dalsze kroki, aby to uczynić.” 

nie pomaga. W skrajnym okresie tego – nie boję się tego powiedzieć – nęka-

nia, pytałem już konsultantów o to, czy ktoś w firmie w ogóle śledzi Twittera 

i Facebooka, gdzie sprawa była eskalowana czy zagląda tam tylko wtedy, gdy 

jakiś bloger szuka partnera? Cisza. Ta sama, którą udało nam się wywalczyć 

dopiero przed Nowym Rokiem, gdy emocje w Wigilię sięgnęły zenitu.

Akt trzeci otworzył Nowy Rok. Niestety, nie opłacało się domykać sprawy przed 

regulaminowym okresem trwania umowy telekomunikacyjnej, choć szczerze 

żałuję, że się na to nie zdecydowaliśmy. W każdym razie w styczniu udaliśmy się 

do salonu firmowego, aby rozpocząć procedurę przeniesienia numeru. Wcale 

niełatwą, ponieważ aby móc przejść do innego operatora na taryfę prepaid, 

mając wcześniej firmowy abonament, najkrótsza droga wygląda następująco: 

Rozwiązanie umowy z dotychczasowym telekomem z dyspozycją przeniesie-

nia numeru na kartę (inaczej numer przepada i staje się nieaktywny). Potem, 

przeniesienie numeru prepaid u starego operatora z taryfy prepaid firmowy na 

prepaid indywidualny. Następnie, przeniesienie prepaid indywidualnego na taki 

sam u nowego operatora. Tę procedurę nowy telekom załatwia już za nas sam 

i to ta część w rozumieniu prawa powinna być jedyną. Oczywiście prawo nadpi-

suje się innym prawem, dlatego jest, jak jest.

Samo zakończenie umowy z przeniesieniem numeru na ofertę prepaidową 

także przerosło pomarańczowy telekom. W teorii miała wystarczyć jedna wizyta 

w salonie. Konieczne były aż cztery. Po kolei. Pierwsza uniemożliwiła tę operację 

ze względu na niezaksięgowaną wpłatę faktury. Uwaga: płaciliśmy od kilkunastu 

lat automatycznie, poprzez zlecenie stałe w banku. Nie jest już naszym obowiąz-
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kiem liczyć dni i monitorować pracy banku. Potwierdzenie wykonania zlece-

nia stałego dla telekomu znaczyło tyle, co nic. Wpłata jest niezaksięgowana = 

kliencie, radź sobie sam i spadaj stąd! Podejście numer dwa. Tutaj sprawę unie-

możliwił zapis w regulaminie — pamiętacie: prawo nadpisuje prawo mówiące 

o tym, że zerwania umowy z jednoczesną dyspozycją przeniesienia numeru na 

kartę można dokonać dopiero na mniej niż 30 dni przed końcem trwania kon-

traktu. Telefoniczne BOA nigdy o czymś takim nie wspomniało. Salon firmowy 

podczas pierwszej wizyty także nie raczył. Trzecia wizyta. Regulaminowe wyma-

gania spełnione, wpłaty zaksięgowane, można finalizować sprawę? W teorii, 

procedura bowiem wygląda następująco. Klient idzie do stacjonarnego salonu 

firmowego, czeka w kolejce jak za PRL, ponieważ z siedmiu stanowisk w Galerii 

Krakowskiej czynne są cztery. W końcu przychodzi jego kolej. Rozsiada się 

wygodnie i zaznacza, że jest to jego trzecia wizyta i ma nadzieję, że ostatnia. 

Słyszy: „Wyczuwam w Pana głosie bezczelność. Bardzo nieładnie. Rozmawiajmy 

uprzejmie”. Normalnie niczym mistrz Yoda. Wiecie co? Gdzieś mam Wasze war-

tości. Nie macie o nich pojęcia. Sytuacja się rozwija, po czym okazuje się, że 

proces wygląda finalnie tak: konsultantka w salonie stacjonarnym dzwoni do 

warszawskiego, głównego BOA, które telefonicznie obsługuje salony stacjo-

narne i to ono (!) finalizuje w Warszawie proce-

durę przeniesienia numeru na kartę i zakończenia 

kontraktu abonenckiego. Rozumiecie? Klient nie 

może tego załatwić telefonicznie sam, ale kon-

sultanci w salonach stacjonarnych robią dokład-

nie to samo, ponieważ taka jest procedura. 

Pomijam. Konsultant zadzwonił i co się okazało? 

Warszawa miała awarię systemu informatycznego. 

Odpowiedź? – Proszę podejść jutro.

Oczywiście, czwarty raz. Czas jest z gumy. Nikt nie ma obowiązków. Nikt nie 

będzie stratny. À propos bezczelności — oto ona w najostrzejszym wydaniu. Za 

czwartym razem się udało. Zmarnowanego czasu, a więc pieniędzy, wcale nie 

małych, nikt mnie ani mojemu ojcu nie zwróci.

Klient to nieprzykry obowiązek
Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce, pod względem jakości obsługi 

klienta pozostawia nadal wiele do życzenia. Na pewno w przypadku zasiedzia-

W teorii miała wystarczyć 
jedna wizyta w salonie. 
Konieczne były aż cztery.
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łych na nim, starych operatorów, którzy pamiętają jeszcze czasy Ericssonów 

i Nokii 3310. Nowi gracze jakością usług są przed nimi lata świetlne. I dobrze, 

ponieważ jeśli my, konsumenci pozwolimy sobie na palenie naszych zasobów 

przez czyjąś niekompetencję, żadna ze stron na tym nie zyska.

Klient nie może być dla telefonistów, ankieterów czy doradców maści wszela-

kiej, przykrym obowiązkiem. Nawet biorąc po uwagę, że praca w call center to 

dziś oaza dla studentów, którzy przechodzą lakoniczne szkolenia, po czym są 

rzucani w wir katorżniczego etatu. Osobiście im współczuję, ale jeśli cokolwiek 

robimy, proszę, róbmy to przynajmniej dobrze. Tak wiem, płace są nędzne, ale 

bylejakość zawsze generuje w dużej skali straty. Zawsze. Z jakże wielkim zain-

teresowaniem i uśmiechem czyta się i obserwuje dyskusję rzeczników polskich 

portów lotniczych, którzy na Twitterze w sposób elegancki, kulturalny i prze-

myślany – także z marketingowego punktu widzenia – wymieniają między 

sobą uprzejmości. Da się? Da. Nie widziałem, aby polscy operatorzy telekomu-

nikacyjni to robili. Każdy gra na swoją nutę. Szkoda, bo tutaj zdecydowanie 

potrzebna jest pięknie brzmiąca polifonia.

Każdy kontakt, każda interakcja, każda oferta i na końcu koszty tego wszyst-

kiego są szalenie istotne. Dla obu stron. Jeśli chcemy, nazywać się krajem wyso-

korozwiniętym, musimy zrozumieć, że klient nic, ale to absolutnie nic nie musi. 

Ma prawo wyboru i tego wyboru – z punku widzenia prawa telekomunikacyj-

nego, ale przede wszystkim prawa człowieka, nie powinno mu się utrudniać. 

Czternaście lat z jednym telekomem to szmat czasu. Czasu, w którym rynek 

telekomunikacyjny przechodził wiele razy transformację, witał internet, potem 

internet szerokopasmowy, tablety czy usługi VOD. To piękny czas, za który dzię-

kuję i bardzo żałuję, że skończył się w tak podłym stylu.

Krzysztof Sebastian Kołacz - Pasjonat Apple. Redaktor iMagazine.pl. Software 

Tester w Miquido. Co-organizer Mobiconf. Dziennikarz. Perfekcjonista.

BOA telekomów, czyli od Annasza do Kajfasza

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


   /   FELIETONY   /   189

W
O Siri, moja Siri!

O SIRI, MOJA SIRI!
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Wracając z pracy, zachodzę do sklepu pod domem. Ni to supermarket, ni to dyskont, 

ot coś takiego, gdzie można dostać prawie wszystko. Zgarniam typowe dla siebie 

produkty na obiad: makaron, parmezan, jajka, boczek pokrojony w kostkę. Wziąłem 

też mydło, bo się kończy. Z koszykiem pełnym zdobyczy podchodzę do kas. Na 

cztery stanowiska otwarte jest jedno. Pomimo sprzyjającej godziny (17:00, wszyscy 

wracają z pracy i tak dalej) nie ma dużej kolejki. Staję za pewną starszą panią, która 

kupuje bułki, banana i jakieś czasopismo. Może zainspirowana Adamem Małyszem 

chce zacząć skakać? Też chciałbym mieć takie cele w jej wieku. Gdy przychodzi 

jej kolej, kasjer ślamazarnie skanuje każdy z produktów. Na oko ma trzydzieści lat. 

Przetłuszczone włosy zwisają prawie do ramion, a wzrok wskazuje na ekscytację 

równą tej, którą zauważycie u siebie, wchodząc na konwent Cegły i Cementu 2016. 

Pik, wszedł banan, pik, jest czasopismo, pik… A nie, to bułki. Z pamięci wpisuje 

kod, a wyświetlacz obok kasy wskazuje kwotę, jaką starsza pani musi zapłacić, by 

wejść w posiadanie wybranych produktów. Stary zwyczaj nakazuje, że kasjer prze-

czyta donośnym głosem, ile jesteśmy dłużni sklepowi. Jako względnie ślepy jestem 

absolutnym fanem tej tradycji. Trzydziestolatek pod nosem mruknął liczbę tak, 

że przyszła Mistrzyni Skoków Narciarskich nie miała zielonego pojęcia, co powie-

dział. Poprosiła, aby powtórzył. Spotkało się to tylko z irytacją kasjera, a wiadomo: 

zirytowany facet to zły facet. Nie powiedział głośniej. Nawet się nie odwrócił, żeby 

jego zmęczony (znudzony?) głos łatwiej dotarł do staruszki. Ponownie poprosiła, 

żeby powtórzył, jednocześnie dodając komentarz o prawdopodobnym zmęczeniu 

i wynudzeniu młodzieńca. Puścił to mimo uszu, decydując się na nieco wyraźniejsze 

przeczytanie kwoty. Babcia-Małysz wygrzebała potrzebne monety i zaczęła wygła-

szać litanię: „Kto to widział w takim wieku się tak zachowywać! Gdzie dobre maniery, 

gdzie radość z życia, to trzeba zmienić!”. Kasjer nawet się nie przejął. 

Potem przyszła kolej na mnie. Moje „Dzień dobry” dostało w odpowiedzi cztery pik-

nięcia i tyle. Wyjąłem kartę, pacnąłem w terminal i uciekłem stamtąd. Ciekawe, co by 

było, gdybym nie zapłacił? Czy złamałby swoją zasadę i odezwał się? Czy strażnik, 
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który na moją prośbę o zrobienie przejścia do śmietnika po prostu spojrzał w dół 

i stwierdził w głowie, że moja ręka tam się spokojnie zmieści, ruszy w pościg? A może 

też wzrokowo wyrazi swój komentarz do całej sprawy i wróci do bycia bezcelowym? 

Widzicie, my ludzie mamy taką dziwną potrzebę rozmawiania. Już niejaki pan 

Maslow o tym pisał. Według niego, dopóki jej nie zaspokoimy, nie będziemy 

mogli rozwijać się wewnętrznie. Samospełnienie, kształtowanie pasji, to ma 

być nieosiągalne dla samotnych. Oczywiście, jego teoria szybko została oba-

lona, no bo przecież pustelnicy rozwijają się bez niczyjej pomocy. Ale, mimo to, 

dla większości z nas kontakt jest ważny. Stąd powstały media społecznościowe. 

Wchodzimy sobie na Facebooka, Twittera, Tindera, GG, MySpace, Naszą Klasę 

i szukamy tam ludzi. Może kogoś, kto ma lepiej od nas, może kogoś, kto ma 

podobne zainteresowania, a może kogoś, z kogo możemy się pośmiać. Tak sobie 

to przewijamy, grzebiemy i jak już coś wykopiemy (o, jeszcze Wykop!), to wracamy 

do normalnego życia. Jak pewnie wielu z Was szybko zauważyło, wspomniane 

serwisy opierają się na słowie pisanym. Literki skrzętnie ułożone w słowa, które 

tworzą zdania, aby przekazać jakąś wiadomość. 

Dzisiaj komunikacja opiera się w dużej mierze na tekście. I wiecie co? Im dłu-

żej żyję na tym świecie, tym bardziej doceniam możliwość przekazania czegoś 

słownie. Tak jest szybciej, prościej. Nie wiem, czy problem leży po mojej stronie 

(teoretycznie jako ktoś, kto dosyć sporo pisze, raczej potrafię precyzyjnie przelać 

swoje myśli na tekst), czy może po stronie odbiorcy (na SMS-y, maile nie musimy 

odpowiadać momentalnie), ale zazwyczaj przez telefon wszystko jest prostsze. 

Oczywiście, pojawia się wiele komplikacji. Co, jak ktoś nie zna odpowiedzi na 

zadane przez nas pytanie? W komunikacji pisanej mógłby się przygotować, nim 

odpisze. Co, jak ktoś nie ma czasu? Co, jak ktoś nie może właśnie rozmawiać, bo 

jedzie w tramwaju albo starsza pani zwraca uwagę kasjerowi i zagłusza wszystko 

dookoła? Ale mimo to pozostanę przy stwierdzeniu, że mówiąc, załatwiamy 

wszystko szybciej, sprawniej i efektywniej.

Wystarczy spojrzeć na rozwój mediów społecznościowych. Snapchat oraz 

Periscope, dwie platformy, na których się mówi do widza, rosną. Nowych kanałów 

na YouTube powstaje więcej niż pomysłów, na co można nam dawać 500 złotych. 

Nowe blogi? O tych jakoś za dużo nie słyszę. Upadające — tak. Lubimy gadać 

i lubimy, jak się do nas gada. To prowadzi do jednego.

O Siri, moja Siri!
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Siri. W asystentce głosowej iOS pokładam spore nadzieje od 2012 roku, kiedy to 

pierwszy raz jej spróbowałem. Jego. U mnie od dawna Siri ma męski, brytyjski 

głos (trauma po seansie „Her”). Aby w pełni docenić jego/jej użyteczność musia-

łem przerzucić się na iPhone’a 6S. Tylko w nim jest dostępna możliwość wywoły-

wania asystenta bez dotykania telefonu, niezależnie od tego, czy jest podłączony 

do ładowania, czy nie. To zmieniło wszystko.

Chodzę po domu, drąc się do telefonu jak opętany. Nastaw minutnik, bo gotuję 

ryż. Nie, czekaj, to jest makaron – zmień czas na krótszy. Podchodzę do garnka 

z rosołem. W życiu tego ustrojstwa nie robiłem, ale pamiętam, że nie może wrzeć. 

Babcia na pewno będzie wiedziała, czy jest wszystko dobrze. Zadzwoń do Babci na 

FaceTime. Uff, jest w porządku. Telefon krzyczy, że makaron już się ugotował. O, ten 

alarm przypomniał mi o fajnej piosence. Ej, puść moją ulubioną playlistę. Jem. Zupę.

Oczywiście, do perfekcji sporo brakuje. W tym momencie Siri jest – mówiąc 

nauczycielskim żargonem – zdolna, ale leniwa. Chociażby wczoraj zapytałem ją, 

który budzik mam włączyć na rano. „Budzik jest włączony”. Tego się domyśliłem, 

ale potrzebowałem precyzyjnej informacji. Dopytałem. W odpowiedzi usłyszałem 

całą swoją listę budzików. „Masz budzik na 3:00, wyłączony, na 3:03, wyłączony, 

na 3:07, wyłączony”. Jak się pewnie domyślacie, mam zazwyczaj kilka alarmów 

ustawionych na okolice godziny, w której faktycznie muszę wstać i nigdy ich nie 

usuwam. Nim Siri dotarłaby do tego jedynego, włączonego budzika, ten prawdo-

podobnie zdążyłby się uaktywnić.

Takich przykładów mam więcej. Mistrzostwem świata była prośba przeliczenia 

amerykańskich dolarów na kanadyjskie. Z jakiegoś powodu Siri zamieniła „zie-

lone” na kilometry. Jak? Nie wiem. To trzeba więc poprawić. Marzy mi też się lep-

sze wsparcie dla aplikacji trzecich, obsługa języka polskiego (chociaż już powoli 

zaczyna sobie radzić z naszymi nazwiskami), żeby mikrofon zawsze zgarniał 

moje wrzaski. Wierzę, że kiedyś to wszystko poprawią. Siri nie będzie już równie 

inteligentna, co opóźniona w rozwoju kura, nauczy się języków. Kontrolowanie 

telefonu, tabletu, samochodu głosem uważam za przyszłość. Będziemy chodzić 

i krzyczeć do naszych gadżetów, wydając im najróżniejsze polecenia. To znacznie 

bardziej ludzkie niż klikanie. Mam tylko nadzieję, że nie zastąpi nam to kontaktu 

z innymi ludźmi. Wtedy wszyscy skończymy jak kasjer, który do nikogo się nie 

odzywał – z przetłuszczonymi włosami. A to przecież tak brzydko wygląda.

mikeyziel

O Siri, moja Siri!

http://www.twitter.com/mikeyziel
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Nie oceniaj muzyki po roku produkcji

NIE OCENIAJ MUZYKI 
PO ROKU PRODUKCJI

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Mecz oglądają wszyscy. Według danych Statista zaledwie 43% widzów robi to 

dla samego futbolu. Pozostałej ponad połowie zależy na reklamach (te podczas 

Super Bowl to dzieła sztuki, serio! Na pewno kojarzycie słynne „1984” Apple!), 

spotkaniu ze znajomymi, jedzeniu (tutaj solidne 5%) oraz występie artystycznym 

w połowie gry. Nie będę tutaj rozprawiał o tym, jak to Red Hot Chilli Peppers 

przepraszało za koncert z playbacku (podobno NFL nie chce ryzykować wpadką 

z dźwiękiem). Zostawię też w spokoju rekina Katy Perry. 

W tym roku dostaliśmy Bruno Marsa, Beyoncé oraz Chrisa Martina z Coldplay. Ich 

występ był doskonały. Całość opierała się na światowym hicie „Uptown Funk”, 

a wokalistka miała okazję wypromować swój nowy utwór „Formation”. Ale o tym 

też nie będziemy mówić. Obserwując Bruno Marsa na scenie, doszedłem do wnio-

sku, że czułem w tym ducha Michaela Jacksona. Ktoś zmieścił się w buty Króla 

Popu i – co najlepsze – nie jest jedynym, który to robi. Niesamowite umiejętności 

taneczne, świetny show i chwytliwa muzyka. Za to kochaliśmy Jacksona i za to 

powinniśmy pokochać Bruno Marsa. Paradoksalnie, przez sieci społecznościowe 

przebiła się fala wpisów mówiących, że Michael zrobiłby coś takiego lepiej.

Super Bowl. Finał mistrzostw ligi NFL, czyli walka o tytuł najlepszej drużyny futbolowej 

w Ameryce. Największe wydarzenie sportowe w Stanach. Tak duże, że ulice największych miast Za 

Wielką Wodą wymierają. Gdy w 2014 po zwycięstwo sięgnęli Seattle Seahawks, całe szmaragdowe 

miasto następnego dnia świętowało. Obchody były tak huczne, że na jednym z uniwersytetów 

odwołano zajęcia, ponieważ nauczyciele nie mogli dotrzeć do centrum. Robi wrażenie, prawda? 
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Świat muzyki zdaje się jest ciągle porównywany do tego, co było kiedyś. Przy pre-

mierach nowych płyt czytam, że prawdziwe brzmienie skończyło się trzydzieści 

lat temu. „Panie, wtedy to była muzyka! A teraz co? Słabo. Słabo”. Znam osoby, 

które z założenia nie słuchają utworów wydanych po latach osiemdziesiątych, 

z góry wiedząc, że będą złe. Tak, tutaj nie ma literówki. 

Gdy przyjrzymy się preferencjom muzycznym takich narzekaczy, zazwyczaj tra-

fimy na rock. Nie byle jaki, oczywiście. Klasyka. Brytyjska inwazja. The Beach Boys, 

The Rolling Stones, The Animals, The Beatles. Muzyka prawdopodobnie znielu-

biona przez ich rodziców bądź dziadków. Ostatni zespół został odrzucony przez 

wytwórnię Decca Records, ponieważ „nie mieli przyszłości w show-biznesie”. Dick 

Rowe, człowiek odpowiedzialny za tę decyzję, miał wtedy 41 lat.

Resztę historii znamy wszyscy. Bitelsi mieli jakąś tam przyszłość na rynku (odwró-

cili go do góry nogami, ale to chyba nic wielkiego). Gdyby Rowe spojrzał na czte-

rech młodziaków z innej perspektywy, niż tego, co znał, może zmieniłby zdanie. 

Ale tak to już jest. Socjologia określa to jako zróżnicowanie wewnątrzkulturowe. 

Muzyka tworzona przez młodszych od nas z całą pewnością będzie odzwiercie-

dlać ich subkulturę, która zdaje się robić wszystko na opak, w porównaniu do kul-

tury dominującej. Nic więc dziwnego, że słuchając popularnych dzisiaj artystów, ci 

z nas, którzy wychowali się na rocku lat osiemdziesiątych, zdają się nie rozumieć 

fenomenu Taylor Swift czy Justina Biebera.

Ważne jest jednak, żeby nie spisywać na straty ich twórczości czy – co gorsza 

– osób, którym ona się podoba. Pamiętaj, że zawsze znajdzie się ktoś starszy od 

Ciebie, dla którego ciężkie brzmienie gitarowe ma tyle sensu, co sprzedaż kaloszy 

w Abu Dhabi. Następnym razem, gdy w radio usłyszysz jakiś popowy przebój, nie 

przełączaj go. Wsłuchaj się w jego przesłanie, staraj się go zrozumieć. W najgor-

szym przypadku po prostu do niego zatańcz i spędź te kilka minut w zabawie. 

To jest część kultury i ona nigdzie się nie wybiera. Przeciwnie, będzie odgrywała 

coraz ważniejszą rolę. Warto poznać świat, w którym żyjemy. A nuż coś Ci się 

spodoba? Kto wie?

„Cause the haters gonna hate, hate, hate…”

Nie oceniaj muzyki po roku produkcji

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel
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KKomputery Apple od zawsze były kojarzone z designem, a szczególnie z pro-

jektowaniem graficznym. Steve Jobs przywiązywał wagę do najdrobniejszego 

szczegółu, od projektu obudowy komputera po takie „drobnostki”, jak kerning 

optyczny fontów systemowych. Tak, to właśnie w systemie operacyjnym Apple 

został po raz pierwszy wprowadzony kerning optyczny. Nawet tam, gdzie kró-

lował system Windows, istniały enklawy „makowe”: działy graficzne, DTP stały 

„makami”. Czasem to były dwa komputery na pięćdziesiąt na firmie, ale jed-

nak były. Pierwszy wersja Photoshopa dla Windows miała numer 2.5, a tak 

naprawdę dopiero od wersji 4 ten program był w pełni kompatybilny z Windows 

95. Jak myślicie, na jaki system operacyjny była przeznaczona wersja 1.0? Tak, nie 

mylicie się, jabłuszkowy. 

Gdy pierwszy raz trafiłem do pracy do drukarni, było pół na pół: dwa Windowsy i dwa 

Macintoshe na OS 8. Mnie, jako żółtodziobowi, przypadł komputer na Windowsach 

– z lekką zazdrością patrzyłem na kolegę pracującego na Power Macintoshu. Jestem 

„dzieckiem” projektowania graficznego i przygotowania do druku wykonywanego 

na komputerze. Uważam, że praca grafika czy projektanta „cyfrowego” jest ciężka, 

choć nieraz przecież słyszy się, że to „komputer” sam projektuje – szczególnie gdy 

jest to Mac – ale to zdanie zna chyba każdy projektant czy składacz. Ostatnio miałem 

okazję przekonać się, jak to z tą ciężką pracą jest naprawdę.

Projektowanie z farbą na rękach



Druk, podobnie jak komputery, przeszedł rewolucję technologiczną od tamtego 

czasu, gdy jako małolat trafiłem do drukarni offsetowej. Upowszechnił się, jest 

łatwiejszy w „obsłudze” dla przeciętnego użytkownika. Popularny druk cyfrowy 

nie wymaga czasochłonnego przygotowania i ponoszenia wysokich kosztów, 

w porównaniu do sytuacji sprzed około 20 lat. Stając się dostępny na żądanie dla 

każdego, stracił coś z magii i szlachetności. Także komputery Apple’a są bardziej 

dostępne w Polsce niż kiedyś i każdy może próbować swoich sił w projektowaniu 

czy przygotowywaniu do druku. Tymczasem…

W czasach automatyzacji i masowej produkcji zaczynamy doceniać dobre rze-

miosło, przedmioty wykonywane ręcznie, w limitowanych seriach. Wystarczy 

spojrzeć na wysyp ekskluzywnych dodatków do naszych iGadżetów – etui, torby 

i tym podobne są stale recenzowane na łamach iMaga. Wracają też do łask tra-

dycyjne, szlachetne techniki druku. Dzięki uprzejmości Roberta Chwałowskiego 

z Porządnej Drukarni Typograficznej ja, „wychowanek” komputera, porzuci-

łem Photoshopa i Illustratora, by sprawdzić, jak się dawniej drukowało. Dawniej, 

czyli zanim trafiłem do branży graficzno-drukarskiej i złożyłem w Quarku swój 
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pierwszy tekst. Ponieważ często słyszę, „Daj mi swoją wizytówkę…”, a te wydruko-

wane w sposób współczesny (czytaj: offset) mi się skończyły, wiedziałem, co będę 

chciał wydrukować. I na tym moja wiedza się kończyła. 

Okazało się, że po pierwsze stoję przed wyborem kroju pisma – czcionki. Ups. Nie 

ma do dyspozycji nieskończonej liczby fontów z Typekit, nie dokupię na „dafoncie”. 

Przede mną stały cztery olbrzymie szafki z kasztami czcionek w kilku rozmiarach. 

Dodam: tylko cztery. 

Gdy już wybrałem krój pisma i z małą podpowiedzią Roberta stopień (czyli roz-

miar), przyszedł czas na skład tekstu w wierszowniku. Dzisiejszy cywilizowany 

składacz czy projektant wlewa lub pisze na klawiaturze, to, co ma być wydruko-

wane. Mnie przyszło tekst składać. Musicie wiedzieć, że tekst składa się w odbi-

ciu lustrzanym, co wydaje się proste, jak się o tym pisze, ale wcale proste nie jest, 

gdy się składa. Do tego spacja nie jest podłużnym klawiszem, tylko maleńkim blo-

kiem metalu. No i gdzie jest „małpa”?! W czasach, gdy odlano czcionki, z których 

korzystałem, nie było jeszcze tego znaku. Ale, uff, małpę można zastąpić przez 

„(at)”. Ułożenie kilkunastu znaków wymaga poszukiwania określonej litery w kasz-

cie. To z kolei wymaga dużej cierpliwości i umiejętności korzystania ze ściągi (na 

ściądze pisze się, gdzie, która litera leży). Okazało się też, że zręczność palców jest 

niezbędna. Później już tylko pozostaje tak złożony skład umieścić w maszynie 

– przypomina to zabawę w Tetrisa bez komputera. 

Jak już to zrobimy, możemy przystąpić do druku. Każdą kartkę – tak zwany użytek 

– wkłada się i wyjmuje ręcznie. Pierwszych kilkanaście kartek pójdzie na ustawienie 

siły nacisku czcionek, żeby litery się nie rozlewały lub nie nie dodrukowywały. Trzeba 

też ustawiać kartkę, by była we właściwym miejscu – a, uwierzcie mi, ma ona tenden-

cje do przesuwania się. 

Wykonanie tego, co opisałem, zajęło mi cały dzień. Osiem do dwunastu godzin 

pracy. Wynikiem jest 300 sztuk wizytówek. Wydrukowanie ich łącznie z szybkim 

składem* na popularnej cyfrze zmieściłoby się w godzinę. Po co więc się męczyć? 

Chyba każdy „grafik komputerowy” powinien ubrudzić sobie ręce farbą. Tutaj 

nie można w sekundę przesunąć wiersza w prawo i zobaczyć, czy będzie lepiej. 

Projekt musimy mieć w głowie, a każda poprawka wymaga czasu, często liczonego 
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w godzinach. Warto czasami odejść od komputera, stanąć przy maszynie drukar-

skiej, pomyśleć, zastanowić się. Zyskuje się nie tylko niepowtarzalne wizytówki wła-

snoręcznie wydrukowane, ale także dystans niezbędny do stawiania każdej kreski, 

w każdym projekcie.

Patrzę na nowy font – nie czcionkę! – San Francisco, do którego iUżytkownicy się 

przekonują we wszystkich nowych systemach, na komputery, urządzenia mobilne, 

nosidła. I wyobrażam sobie, że projektanci tego kroju pisma przynajmniej mental-

nie upaprali sobie ręce farbą, żeby być w stanie zaprojektować coś tak dobrego. 

*szybkim, czyli imię, nazwisko i nr telefonu, bez dopieszczania projektu

zdjęcia: Napoleon Bryl/Paweł Kasterski

zrzuty z QuarkXpress dzięki uprzejmości Rafała Komorowskiego

Napoleon Bryl - fotograf, grafik komputerowy, Apple Education Trainer, Apple IT 

Specialist, uczy foto i montażu video na ASP w Krakowie; instagram: napoleonbryl

Słowniczek
Font – występuje w komputerze, to plik zawierający 

wszystkie informacje o danym kroju pisma. Helvetica 

lub nowe systemowe San Francisco są krojami pisma.

Czcionka – jest „metalowa”, zazwyczaj ze stopu oło-

wiu i cyny. Może być ciężka, ciężar zależy od stopnia 

pisma, czyli wielkości wyrażanej najczęściej w punk-

tach lub firetach. W komputerze nie ma czcionek!

Kerning – regulowanie odległości pomiędzy kon-

kretnymi parami znaków w danym kroju pisma 

i jego odmianie. Określane w ten sposób są nie tylko 

odstępy pomiędzy literami, ale także pozostałymi 

znakami (np. litera–cyfra, cyfra–cyfra, cyfra–znak 

interpunkcyjny).

napoleonbryl

Projektowanie z farbą na rękach

https://twitter.com/napoleonbryl 


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=10lHvd
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SPOTLIGHT
JAN URBANOWICZ

W myśl temu, że „najlepsze scenariusze pisze życie” uwielbiam filmy, które są oparte na 

faktach. Znałem już historie, którymi inspirowali się twórcy, ale też często filmy motywują 

mnie, bym się danymi historiami zainteresował po seansie. Myślę, że jeśli występuje ta 

druga sytuacja, to już jest to ogromny sukces filmu, gdyż zazwyczaj poruszają one bardzo 

ważne kwestie. Tak właśnie jest w przypadku „Spotlight”. Reżyser Tom McCarthy, twórca 

między innymi „Dróżnika” oraz „Wszyscy wygrywają”, postanowił przedstawić przebieg 

 W chwili, w której to czytacie, będzie już po rozdaniu tegorocznych Nagród Akademii. 

Oscary zostały wręczone wczoraj i zastanawiam się, jak poszło filmowi „Spotlight”, 

który w całym tym wyścigu miał naprawdę spore szanse na wygraną w wielu ważnych 

kategoriach.

      

https://youtu.be/mTeWdWa_tZk


dziennikarskiego śledztwa z początku XXI wieku w Bostonie. Dziennikarze 

gazety „Boston Globe”, a konkretnie jej ekipa śledcza zwana Spotlight, badali 

doniesienia o katolickich księżach prawdopodobnie molestujących dzieci 

na przestrzeni lat. Sam fakt, że taka historia naprawdę się zdarzyła, jest prze-

rażający, a pokazana w filmie skala jeszcze bardziej to wszystko potęguje. 

Dodatkowo mam tu rzetelny obraz przebiegu całego śledztwa, które większość 

z nas wbije na szpilki i będzie na nich trzymać przez cały dwugodzinny seans.

Sama tematyka to nie wszystko, choć 

można by powiedzieć, że to właśnie ona 

w dużej mierze buduje ten film. Jednak by 

całość nabrała tego kształtu, który mogli-

śmy zobaczyć na sali kinowej, potrzeba 

czegoś więcej. Historia została przelana na 

papier jako fenomenalny scenariusz, który 

następnie mistrzowsko wyreżyserował 
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Sama tematyka to nie wszystko, 
choć można by powiedzieć, że 
to właśnie ona w dużej mierze 
buduje ten film.
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McCarthy, prowadząc przy tym znakomitych aktorów, którzy pokazali praw-

dziwy warsztat, udowadniając przy tym, że można pokazać wiele, ale za to 

w minimalny sposób. Podobnie jak w filmie „Big Short”, aktorstwo jest tu bar-

dzo oszczędne, dokładne i trafiające do nas niemal w 100%. Zresztą, nie ma co 

się dziwić, bo na ekranie możemy zobaczyć naprawdę wielkie nazwiska, które 

same w sobie są niemal gwarancją udanego seansu. Mark Ruffalo, Michael 

Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber czy Stanley Tucci – to główne nazwi-

ska, ale jest jeszcze kilka innych. Nie potrafię jednak nikogo szczególnie wyróż-

nić. Dla mnie cała obsada była świetna i każdy był pewną częścią układanki, 

która dawała nam obraz całości. Dlatego cieszyła mnie nagroda dla filmu od 

Gildii Aktorów, która wręczyła nagrodę dla najlepszej obsady. Film łącznie zgar-

nął prawie 200 nominacji do rozmaitych nagród i w wielu kategoriach, w tym 

sześć nominacji do Oscara. Jest to wszystko w pełni zasłużone. Jednak…

Zgadzam się, że jest to jeden z lepszych filmów, jakie większość z nas miała 

okazje w ostatnich miesiącach zobaczyć w kinie. Zgadzam się z tym – i tu 

jest to niezaprzeczalne – że taki film, ze względu na tematykę, był potrzebny. 

Potwierdzam, że niemal wszystko tu było świetne, na czele z obsadą. Nie 

do końca jednak ten film mną zawładnął tak, jak się tego spodziewałem. 

Oczekiwania to chyba nie jest najlepsza rzecz, jaka może iść w parze z kinem 

– często mogą być po prostu wygórowane i ostatecznie przyczynią się do 

niewłaściwego odbioru filmu. Tak chyba miałem w przypadku „Spotlight” 

i delikatnie się zawiodłem, ale głównie pod względem jego tempa i napięcia 

– pokazano po prostu rzetelne dziennikarskie śledztwo, a ja spodziewałem się 

odrobiny więcej thrillera, mniej więcej na wzór „Zodiaka” D. Finchera. To jednak 

tylko moje odczucie, a nie jakiś zarzut co do filmu, który w dalszym ciągu pozo-

staje świetny.

Spotlight

Choć od wydarzeń pokazanych w „Spotlight” minęła 
ponad dekada, to w dalszym ciągu jego tematyka 
szokuje i pozostaje w głowie przez długi czas.
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Sądzę, że „Spotlight” jest filmem, który każdy powinien zobaczyć. Przede 

wszystkim dlatego, że to film ważny, dotykający delikatnej i niebezpiecznej 

tematyki, ale za to niezbędnej do poruszania się we współczesnym świecie. 

Choć od wydarzeń pokazanych w „Spotlight” minęła ponad dekada, to w dal-

szym ciągu jego tematyka szokuje i pozostaje w głowie przez długi czas. Cieszę 

się jednak, że tak wiele osób nie poważa i nie neguje tej historii i skłania ich ona 

do refleksji. To jest chyba najważniejsze i jednocześnie jest dowodem na wiel-

kość i siłę tego filmu.

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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POKÓJ
JAN URBANOWICZ

Lenny Abrahamson zasłynął dwa lata temu filmem „Frank” z Michaelem Fassbenderem w roli 

głównej. Zwrócił wtedy na siebie uwagę wielu widzów oraz krytyków i było niemal pewne, że 

jego kolejny obraz będzie bardzo wyczekiwany. „Pokój” to już film inny od poprzednika, ale 

posiadający równie mocny ładunek emocjonalny. Tam przytłaczała nas samotność i poczucie 

odmienności głównych bohaterów, tu przeżywamy razem z nimi horror, jakim jest pozba-

wienie istoty ludzkiej wolności i godności. Autorka scenariusza, Emma Donoghue, oparła 

go na własnej powieści, która jest historią młodej dziewczyny zamkniętej wraz z synkiem 

Kino to przede wszystkim emocje. To jakie one będą, nie ma już w sumie większego 

znaczenia. Jeśli dany film nie wyzwoli w nas żadnych emocji, czyli będzie nijaki, to 

w sumie o wiele lepiej by było, jakbyśmy w ogóle go nie obejrzeli. Na szczęście film 

„Pokój” to coś, czego nie sposób żałować.

      

https://youtu.be/qBtIOeRAcgw


w tytułowym pokoju. Więzi ich tam osobnik zwany Starym 

Nickiem. Chłopiec urodził się w pokoju i nigdy nie widział świata 

zewnętrznego. Jego rzeczywistością są te cztery ściany, matka, 

pojawiający się od czasu do czasu Stary Nick i obrazy z telewizora.

To bardzo mocny zarys fabuły filmu. Boję się, że pisząc więcej, mogę zdradzić 

coś istotnego i odebrać widzom niebywałą przyjemność z oglądania. Przyjemność 

to jednak nie taka prosta, gdyż film jest emocjonalną kolejką górską i przeciąga nas 

chyba przez wszystkie możliwe stany: od śmiechu, przez wzruszenie i strach, aż po 

niebywałą złość. Chciałoby się powiedzieć, że jeśli na kimś ten film nie zrobi naj-

mniejszego nawet wrażenia, to ten ktoś jest po prostu robotem. Bardzto czekałem 

na seans, starając się jednocześnie na nic nie nastawiać i wychodząc z sali kinowej, 

musiałem część siebie ciągnąć po podłodze. Jakiś fragment mnie został podczas 

seansu zmasakrowany. Wracając do pierwszych zdań i tego, że film musi w nas 

wywoływać emocje, to na podstawie tego 

napiszę, że jest to film przed duże „F”.

„Pokój” jest niebywałym popisem aktor-

skim, który powinno się doceniać wszędzie 

i nagradzać każdymi możliwymi nagro-

dami. Chodzi mi tu przede wszystkim 

o główny duet aktorski – Brie Larson w roli 

matki i Jacob Tremblay jako jej syn. Dawno 

nie widziałem w kinie duetu, który tak 

bardzo chwytałby za serce i którego losy 

przeżywałbym z każdą minutą projekcji. 

Dramat bohaterów to coś, czego nikomu 

chyba byśmy nie życzyli, czego pewnie 
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większość z nas nie doświadczyła, ale jednak każdy potrafi znaleźć w sobie takie 

zasoby empatii, by się w ich sytuacji postawić. O ile Larson jest już aktorką mającą 

na koncie kilka ról (lecz to właśnie ta będzie TĄ przełomową i prawdopodobnie 

zapewni jej Oscara – oby!), o tyle dziesięcioletni Jacob Tremblay, choć nie ma za 

wiele w swojej historii, to zmiótł wszystko, co widziałem w tym sezonie. Osobiście 

dziwię się, że nie otrzymał on nominacji do Oscara i uważam, że jeśli – a właściwie 

„kiedy” – Leonadro DiCaprio dostanie tę nagrodę, to powinien ją od razu temu 

chłopakowi oddać. Wybacz Leo, choć jesteś wielkim aktorem, to w tym roku jednak 

nie popisałeś się i Jacob był od ciebie najzwyczajniej lepszy.

Pisanie o „Pokoju” to dla mnie próba zrobienia ładu z chaosu. Trudne to i pew-

nie mi nie wyszło, ale film po prostu jakoś mnie rozwalił w środku i do tej pory 

nie mogę się do końca pozbierać – mimo że od seansu minął prawie miesiąc. To 

jednak bardzo dobrze, że tak się stało, na pewno nie jest to negatywne. W sumie 

ostatnim filmem, który wchodził w ostatnich latach do kin i coś takiego mi zro-

bił, był „Zniewolony” Steve’a McQueena. Takie filmy lubię najbardziej, a właściwie 

kocham, bo coś po sobie pozostawiają. Jest to bałagan, wszystko rozwalone, ale 

przynajmniej skłania do myślenia. Lenny Abrahamson z filmu na film jest coraz 

lepszy i teraz to już naprawdę nie mogę się doczekać jego kolejnego obrazu. Boję 

się jednak, że tym razem nie będzie czego po mnie zbierać. Tego sobie jednak 

życzę. Wam również. Tymczasem „Pokój” jest filmem, który w jakimś stopniu zapi-

sze strony historii kina.

Pokój

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
MARZEC 2015

JAN URBANOWICZ

Kontynuacja świetnej animacji. Hotel 

Transylwania to miejsce, gdzie mogą się schro-

nić i odpocząć od codzienności wszystkie 

potwory tego świata. Przybytek prowadzi 

Hrabia Drakula. Film zdecydowanie nie tylko 

dla najmłodszych, choć gorszy od pierw-

szej części. Fanom animacji może się jednak 

spodobać, chociażby wizualnie.

Mia Wasikowska, Jessica Chastain oraz Tom 

Hiddleston w najnowszej produkcji Guillermo 

del Toro – twórcy między innymi „Labiryntu 

Fauna” czy „Pacific Rim”. Choć ten film nie 

porywa tak jak poprzednie i raczej cieka-

wej fabuły tu nie doświadczymy, to całość 

wygląda obłędnie i tylko dlatego warto 

sobie zakupić ten film w wersji w wysokiej 

rozdzielczości.

HOTEL TRANSYLWANIA 2

CRIMSON PEAK. WZGÓRZE KRWI
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Historia grupy ludzi, którzy weszli na Mount 

Everest, ale już nie wszyscy ze szczytu 

zeszli. Film oparty na faktach, a dokład-

nie na książce jednego z uczestników 

wyprawy. Świetna obsada i emocje - 

momentami sięgające szczytu najwyższej 

góry świata. Nie jest to film idealny i na 

pewno najlepiej się go ogląda w kinach 

IMAX, ale jeśli macie nieco większy telewi-

zor w domu, to na Bluray również powinno 

się go doświadczać w ciekawy sposób.

EVEREST

Najnowsza część przygód tajnego agenta Jej 

Królewskiej Mości – Jamesa Bonda. „Spectre” to czwarty 

film, w którym w główną rolę wcielił się Daniel Craig. 

Tym razem 007 będzie musiał zmierzyć się z organizacją 

Widmo (Spectre), która jest dobrze znana fanom serii 

z pierwszych filmów. O ile nie jestem specjalnym zwo-

lennikiem Craiga w roli Bonda, to ten film naprawdę 

przypadł mi do gustu, gdyż jest ciekawym ukłonem 

w stronę starszych filmów i według mnie jest o wiele 

lepszy od średniego poprzednika jakim był „Skyfall” 

(chociaż ten drugi wyglądał obłędnie za sprawą genial-

nych zdjęć Rogera Deakinsa). „Spectre” to absolutnie 

obowiązkowy film dla wszystkich fanów, ale również 

dobre kino dla pozostałych widzów.

SPECTRE

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Nowy album artystki z Barbadosu trafił do mnie trochę 

niespodziewanie. Przyznam się, że kompletnie nie śledzi-

łem informacji na temat nowego wydawnictwa artystki. 

Dlaczego? Dlatego, że absolutnie nie trafiają do mnie 

albumy, jakie nagrywa Rihanna. Nie dlatego, że nie lubię 

albo nie doceniam tego, co nagrywa Rihanna. Wręcz prze-

ciwnie, ja ją uwielbiam i uważam, że ma to coś, czego 

tak często brakuje wokalistkom. To coś możemy nazwać 

flow. Tylko jak do tej pory Rihanna dla mnie sprawdzała 

się w singlach oraz gościnie. W tym miejscu wystarczy napisać, że w ciągu ostatnich 

ośmiu lat aż trzynaście utworów Rihanny trafiło na pierwsze miejsca amerykańskich 

list przebojów. Nieźle prawda?  Pytanie nasuwa się samo - dlaczego w takim razie nie 

lubię jej płyt? Z góry przeproszę za porównanie, ale z Rihanną mam trochę tak, jak 

z konserwą. Czasami nie potrafię się jej oprzeć i muszę posmakować, ale na dłuższą 

metę nie mogę się nią delektować. Poprzednie albumy były średnio udanym zlep-

kiem wielkiego talentu Rihanny. Brak pomysłu i tak potrzebnej w przypadku długiego 

albumu spójności. Właśnie z tych powodów sceptycznie przesłuchiwałem jej nowe 

dzieło - „Anti”. Okazuje się, że Rihanna w porównaniu do poprzednich, systematycznie 

wydawanych z roku na rok płyt, tym razem dosyć długo kazała czekać swoim fanom. 

„Anti” ukazało się prawie cztery lata po poprzednim wydawnictwie i z tego, co usły-

szałem, to dobrze się stało. Ten album ma wszystko, czego brakowało poprzednim. 

Jest pomysł, który został wykonany w każdym calu. Rihanna znalazła inną talię kart 

do rozegrania swojej świetnej gry, którą po raz kolejny wygra. Tylko że ta wygrana 

będzie w innym stylu. Pełno ciekawych instrumentów i w końcu zabawa z muzyką, na 

co wokal Rihanny zawsze pozwalał, ale chyba brakowało odwagi. Nie ma już Rihanny 

raggowej, popowej i hip-hopowej, teraz sprawdza się w dużo bardziej skomplikowa-

nych produkcjach i radzi sobie świetnie. W końcu potrafiła połączyć swoje wszystkie 

dobre karty i ułożyć wymarzonego pokera. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

RIHANNA
ANTI
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Druga płyta wybrana została do tego numeru iMaga 

z premedytacją, której nie powstydziłby się psycho-

deliczny, seryjny morderca. W tym miesiącu na liście 

nowości blisko siebie widniały dwie znakomite artystki: 

Rihanna i właśnie opisywana Sia. Po przesłuchaniu 

dwóch nowości od dwóch utalentowanych dziewczyn 

wiedziałem, że to dwa wybory, które muszę opisać. 

Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z absolutnie 

innymi albumami i z innymi problemami tych artystek. 

Opisana już Rihanna w końcu nagrała spójną płytę, z czym wcześniej miała pro-

blem, choć jest uznawana za fabrykę hitów. Sia z kolei od bardzo dawna nagrywa 

rewelacyjne materiały, których wcześniej słuchała tylko garstka słuchaczy. Wszystko 

zmieniło się od momentu nagrania hitu „Chandelier” i wydania wraz  z nim albumu 

„1000 Forms Of Fear”. Australijska songwriterka i wokalistka postanowiła w końcu 

zabłysnąć talentem i dołączyć do gwiazdozbioru, do którego wcześniej incognito 

dołożyła sporo od siebie. Utwory, które pisała dla największych nazwisk na rynku, 

wykonała sama i świat kupił ten zabieg bardzo szybko.  Idąc za ciosem, Sia równie 

szybko napisała, skomponowała i na końcu zaśpiewała to wszystko, co było prze-

znaczone dla największych gwiazd. W tym przypadku chyba trudno o lepszy tytuł 

niż „This is Acting”, który wskazuje na to, że Sia nie do końca czuje się sobą. Bez 

wątpienia ten album świetnie się sprzeda, a listy przebojów i stacje radiowe będą 

miały w czym wybierać. Każdy z dwunastu utworów może być hitem przewałko-

wanym przez media do momentu odruchów wymiotnych, które  w końcu wystąpią 

u słuchaczy. Sia w niespełna 47 minut gra na emocjach jak Adele, bawi jak Beyoncé 

i elektryzuje słuchacza jak Rihanna. Dobrze wie jak to robić, bo wcześniej to wła-

śnie dzięki tej kobiecie przeżywaliśmy te emocje na płytach innych gwiazd. „This is 

Acting” jest odzwierciedleniem najlepszego popu, jaki od jakiegoś czasu zagościł na 

rynku muzycznym. Sia jest Madonną z najlepszych lat, potrafi absolutnie wszystko 

i ma moc, która może ukształtować scenę na najbliższe lata. Niestety, w tym wszyst-

kim zatraciła siebie i jedynie świetnie odgrywa role dostosowywane do poszczegól-

nych utworów. Na koniec, patrząc jeszcze raz na tytuł, widać, że Sia dobrze o tym 

wszystkim wie. 

SIA
THIS IS ACTING

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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MAŁGORZATA ŁADA

• 4 średnie buraki (około   

60 dkg)

• 1 duże kwaśne jabłko

• spory kawałek świeżego 

imbiru

• 3 szklanki wywaru warzywne-

go albo drobiowego

• 10 dkg sera koziego

• 1 cebula szalotka lub dymka

• 1–2 ząbki czosnku

• łyżka masła klarowanego lub 

oleju

• sól, pieprz

Buraki umyć, zawinąć w folię aluminiową. Piekarnik rozgrzać 

do 180 stopni, piec buraki przez około 40–50 min, aż będą 

miękkie. Cebulę i czosnek obrać, drobno posiekać i lekko 

przesmażyć na maśle. Upieczone i wystudzone buraki obrać 

i pokroić w kostkę. Jabłko obrać i pokroić w taką samą kostkę 

jak buraki. Bulion podgrzać, dodać do niego buraki, jabłko, 

przesmażoną cebulę i czosnek. Gotować na małym ogniu, 

aż jabłka zmiękną. Całość dokładnie zmiksować. Pod koniec 

miksowania dodać świeżo stary imbir oraz doprawić solą 

i pieprzem. Krem przełożyć na talerz i posypać pokruszonym 

kozim serem.

Smacznego!
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