
4/2016 (64)    /    ISSN 2082-3630    /    www.imagazine.pl

Wielki Mały



Zeppelin Wireless
Nowy poziom jakościowy w bezprzewodowym audio. Niesamo-
wite połączenie najnowszych osiągnięć zaawansowanej tech-
niki głośnikowej ze znakomitą funkcjonalnością i niepowtarzalną 
formą. Wyjątkowe brzmienie, imponująca moc i niezwykła precy-
zja muzycznych detali. Po prostu musisz go posłuchać. 

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/bowers-wilkins-zeppelin-wireless.html?utm_source=iMagazine&utm_medium=PDF&utm_campaign=zeppelin-wireless 
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I gdy wydaje się, że nawet tak sprytne 

gniazdko nie potrafi więcej, pojawia się jesz-

cze jedna jego zaleta – statystyki.

Niezbyt często dzielę się w felietonach praw-

dziwą prywatą. Pisząc od wielu lat, nauczy-

łam się rozciągać dość szeroko przestrzeń 

dostępną publicznie, nie zdarzyło mi się jed-

nak pisać o sprawach stricte osobistych.

Pokazując iPhone’a SE, Apple potwierdza, 

że traktuje poważnie także tych, którzy nie 

szukają tego, co największe, najnowsze 

i najszybsze.

Po raz pierwszy w historii tworzenia iPhone’a, 

Apple zdecydowało się na wykorzystanie 

designu po raz trzeci. iPhone SE z zewnątrz 

przypomina modele 5 i 5S, ale to co umieścili 

w środku to zupełnie inna para kaloszy.

Nastała wiosna. Czas się ruszać. Warto być aktyw-

nym, bo i zdrowie lepsze i ludzie jakoś inaczej na 

ciebie patrzą. Chyba większość z nas co roku mówi 

sobie, że mamy akurat trzy miesiące do wakacji, 

zatem zrobimy wszystko, aby dobrze wyglądać na 

plaży. Jak to się jednak kończy, wie większość z nas. 

W tym roku może będzie inaczej? Warto zasta-

nowić się nad najnowszym Fitbitem Blaze, który 

wydatnie może nam pomóc w osiągnięciu celu. 

A sparowany z najnowszym iPhonem SE – małym, 

4-calowym iPhone’em, którego już gdzieś kiedyś 

widzieliśmy – takim, że nie będzie przeszkadzać 

rozmiarem podczas treningów? To brzmi jak plan. 

Zatem do dzieła. Ruszajmy się!

Kwietniowy numer to też dużo innych atrakcji 

– nowości Apple, relacja z iChwili oraz targów 

zegarków w Bazylei, nowy Bluesound i Heos, cie-

kawe podróże, świetne felietony…

Zatem rezerwujcie czas – lektura kwietniowego 

iMaga przed Wami!

Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA ŁUKASZ MIROCHA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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3 TAPETY OD APPLE NA 
IURZĄDZENIA
Na ostatniej konferencji, przy okazji oma-

wiania spraw środowiska, Lisa Jackson 

wspomniała również o programie Apple 

Renew, umożliwiającym między innymi 

utylizowanie starych iUrządzeń. Osoby, 

które skorzystają z tego programu, otrzy-

mują od firmy mały, wirtualny podarunek.

Czytaj dalej...

FILM Z WILLEM SMITHEM 
BĘDZIE NAJDROŻSZYM 
W HISTORII NETFLIXA 
Netflix kolejny raz zaskakuje, tym razem inwe-

stując w film, którego koszty produkcji sięgają 

90 milionów dolarów. „Bright”, z Willem Smithem 

w roli głównej, ma kolejny raz pokazać siłę serwisu, 

debiutując jednocześnie w kinach i w Netflixie.

Czytaj dalej...

CO DALEJ Z 3D TOUCH PO 
PREMIERZE IPHONE’A SE
Jedną z największych różnic pomiędzy iPhonem SE 

a 6S i 6S Plus jest brak wsparcia dla technologii 3D 

Touch, znanej wcześniej z Apple Watch i MacBooka 

pod nazwą ForceTouch. Rozwiązania tego nie znaj-

dziemy też w nowym iPadzie Pro. Czy zatem Apple 

porzuci 3D Touch?

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/03/23/3-tapety-od-apple-na-iurzadzenia/
https://imagazine.pl/2016/03/22/film-z-willem-smithem-bedzie-najdrozszym-w-historii-netflixa/
https://imagazine.pl/2016/03/23/co-dalej-z-3d-touch-po-premierze-iphonea-se/ 
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CIASTECZKOWY POTWÓR 
W REKLAMIE APPLE
Dzięki Ulicy Sezamkowej w mig opanowałem 

angielski alfabet i liczby. Umiałem je wymie-

nić śpiewająco! Mam więc do tej serii ogromny 

sentyment. A dziś Apple opublikowało reklamę 

z jednym z bohaterów Ulicy Sezamkowej.

Czytaj dalej...

RENDERY IPHONE’A 7 OD FELD & VOLK
Niedawno „wyciekło” zdjęcie iPhone’a 7, które przez część internetu uwa-

żane jest za prawdziwe. Uwagę zwraca nietypowy dwuobiektywowy apa-

rat oraz trzy kropki na obudowie, żywo przypominające Smart Connector 

z iPada Pro. Czy to iPhone 7 Plus? A może trzeci model – iPhone 7 Pro? 

Szczerze? Nie mam najmniejszego pojęcia, jak Apple to rozegra.

Czytaj dalej...

NOWA APLIKACJA TOMTOM GO DLA 
IPHONE’A Z DARMOWĄ NAWIGACJĄ 
PRZEZ 75 KM/MIESIĘCZNIE
Rok temu TomTom wprowadził aplikację TomTom Go na urzą-

dzenia z system Android, teraz pojawia się ona na iPhone’a. To 

nowe podejście jednego z liderów rynku nawigacji GPS, który 

w ostatnich latach znacząco się zmienił. Aplikacja pozwala na 

bezpłatne korzystanie z pełnej funkcjonalności – jest tylko 

jeden mały haczyk w postaci limitu kilometrów.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/03/17/ciasteczkowy-potwor-w-reklamie-apple/
https://imagazine.pl/2016/03/16/rendery-iphonea-7-od-feld-volk/
https://imagazine.pl/2016/03/15/nowa-aplikacja-tomtom-go-dla-iphonea-z-darmowa-nawigacja-przez-75-kmmiesiecznie/
https://www.youtube.com/watch?v=CCbWyYr82BM
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Jak to działa? Wzmacniacze zostały 

wyposażone w diody sygnalizujące 

zasięg, dzięki którym znajdziemy 

najlepszą lokalizację do ich umiesz-

czenia. Wystarczy wpiąć urządzenie 

do gniazdka elektrycznego, wci-

snąć na nim przycisk RE oraz WPS 

na routerze i już zasięg naszej sieci 

został zwiększony. Wzmacniacze 

współpracują z routerami bezprze-

wodowymi w każdym standardzie.

Dodatkowo do dyspozycji mamy 

gigabitowy port Ethernet. Za jego 

pomocą możemy podłączyć do 

sieci bezprzewodowej urządzenia, 

Męczy Cię, że zasięg Wi-Fi 

nie dociera tam, gdzie go 

potrzebujesz? Chcesz bez 

przeszkód używać internetu 

w sypialni na piętrze, 

w garażu, na tarasie czy 

innym miejscu oddalonym 

od Twojego routera? Jest 

na to szybkie rozwiązanie: 

wzmacniacze sygnału TP-LINK 

RE450 i RE355.

SZYBKA SIEĆ W CAŁYM DOMU



   /   AKTUALNOŚCI   /   14

które posiadają możliwość 

połączenia tylko za pomocą 

kabla, takie jak np. odtwarzacz 

Blu-ray, konsola do gier lub 

telewizor.

Wzmacniacze pracują w tech-

nologii Wi-Fi 802.11ac, model 

RE450 pozwala uzyskać łączne 

prędkości dochodzące do 1,75 

Gb/s natomiast RE355 do 1,2 

Gb/s. Oba urządzenia pracują 

w dwóch pasmach sieci bez-

przewodowej. Do prostych 

zastosowań, takich jak wysy-

łanie emaili lub przeglądanie 

Internetu, można wykorzystać 

pasmo 2,4 GHz, podczas gdy 

pasmo 5GHz wykorzystywane 

będzie do bardziej wymaga-

jących zadań, takich jak np. 

oglądanie filmów w rozdziel-

czościach HD lub gier online.

Pełna specyfikacja techniczna 

dostępna jest tutaj: RE450 oraz 

RE355.

Wzmacniacze sygnału TP-LINK 

RE450 i RE355 są już dostępny 

w sprzedaży. Produkty objęte 

są 24-miesięczną gwarancją.

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_RE450.html
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_RE355.html
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OWC AURA NA PCIE — 
SSD DLA NOWSZYCH 
MACBOOKÓW AIR I PRO
OWC na początku miesiąca zaprezentował SSD 

nazwanego Aura. To pierwsza pamięć flash dla 

MacBooków Pro i Air wyposażonych w PCIe od 

innego producenta niż Apple, odkąd pojawiły się 

one na rynku w 2012 roku.

Czytaj dalej...

LTE ULTRA W PLAY, CZYLI LTE ADVANCED 
Podczas gdy reszta operatorów w Polsce miała 3G, 3.5G czy 3.75G, Play nazywał to 4G. Potem pojawiło się 

LTE, czyli „4G LTE”, które w Polsce jest już powszechne w większych miastach. Przedwczoraj nadszedł czas 

na kolejny krok – Play nazywa go „4G LTE Ultra”, a chodzi po prostu o LTE Advanced.

Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA 
PEBBLE DO WERSJI 
3.10
Użytkownicy Pebble Time otrzymali 

nową aktualizację dla swoich zegarków 

i aplikacji zarządzającej.

Zarówno nowy firmware, jak i aktualiza-

cje aplikacji mają wspólny numer – 3.10. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/03/09/owc-aura-na-pcie-ssd-dla-nowszych-macbookow-air-i-pro/ 
https://imagazine.pl/2016/03/10/lte-ultra-w-play-czyli-lte-advanced/
https://imagazine.pl/2016/03/08/aktualizacja-pebble-do-wersji-3-10/
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AKG Y30 to słuchawki zapewniające niesamowitą charakterystykę akustyczną, tak rozpozna-

walną dla AKG. Ich konstrukcja oparta została na słynnych słuchawkach AKG K420. Doskonałe 

brzmienie wydobywa się z miękkich jak poduszka nausznic. Mechanizm osiowego składa-

nia 3D pozwala wygodnie transportować słuchawki. AKG Y30U posiadają jednoprzyciskowy 

pilot z mikrofonem, który jest kompatybilny z większością smartfonów dostępnych na rynku. 

Pozwala on z łatwością odbierać i kończyć połączenia telefoniczne, a także pauzować i wzna-

wiać odtwarzanie muzyki (pojedyncze kliknięcie) lub wygodnie zmieniać utwory (dwa klik-

nięcia jeden utwór w przód, trzy kliknięcia jeden utwór w tył).

AKG Y30U to nowe słuchawki nauszne dostępne na polskim rynku. Wyróżnia je 

charakterystyczny dla AKG design oraz doskonałe brzmienie. Nie pomylisz ich 

z żadnymi innymi!

AKG Y30U
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Niesamowite brzmienie w połączeniu z wzornic-

twem AKG i klasycznym stylem daje pewność, że 

słuchawki AKG Y30U to doskonały wybór i jakość 

najwyższej klasy! Brzmienie AKG przeniesie każde 

muzyczne doznania na nowy poziom, a niesamo-

wity dźwięk zwieńczono prostą, piękną formą. 

Oferowane są w trzech stylowych kolorach: czar-

nym, białym i czerwonym. Cena tych słuchawek 

wynosi 219 złotych.

Specyfikacja:
Rozmiar przetwornika : 40 mm

Pasmo przenoszenia : 13 Hz–27 kHz

Maks. moc wejścia : 50 mW

Impedancja wejścia : 32 ohm

Efektywność : 115 dB SPL/V

Cena: 219 PLN
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CYFROWY POLSAT 
Z KANAŁAMI ONLINE NA 
URZĄDZENIACH MOBILNYCH
Cyfrowy Polsat wprowadza swoją nową usługę GO. Obecni, 

jak i przyszli abonenci będą mogli za dodatkową opłatą 

5 złotych miesięcznie oglądać do 84 kanałów online także 

na urządzeniach mobilnych. Nowoczesność naprawdę zawi-

tała do słonecznej platformy, ale użytkownicy iOS muszą 

zacząć uzbrajać się w cierpliwość. Z konferencji mamy też 

dobrą wiadomość dla posiadaczy nowego Apple TV.

Czytaj dalej...

MBANK Z OBSŁUGĄ 
TOUCHID
Kolejny bank doczekał się opcji logowania 

do aplikacji mobilnej za pomocą Touch 

ID. Od dziś klienci mBanku z iPhone’ami 

5S lub nowszymi będą mogli wygodnie 

zalogować się przy użyciu odcisków palca. 

Dowiedzieliśmy się także, co z aplikacją na 

Apple Watch i iPada.

Czytaj dalej...

IMAGAZINE 
O FBI VS. APPLE 
W TELEWIZJA 
POLSKA24 
8 marca, Wojtek Pietrusiewicz gościł w pro-

gramie Aleha Barcewicza, w towarzystwie 

Krzysztofa Liedla z Centrum Badań nad 

Terroryzmem Collegium Civitas.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/03/15/cyfrowy-polsat-z-kanalami-online-na-urzadzeniach-mobilnych/
https://imagazine.pl/2016/03/11/mbank-z-obsluga-touchid/
https://imagazine.pl/2016/03/08/imagazine-o-fbi-vs-apple-w-telewizja-polska24/ 
miejsce na film: https://www.youtube.com/watch?v=6COJo6WP_CM
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Rosnąca z roku na rok, w 2015 licząca 550 uczestników z całego świata impreza skupi się na 

wszystkim, co warto wiedzieć w świecie mobilnym - podczas trzech ścieżek tematycznych - 

Engineering, Design i (po raz pierwszy!) Product uczestnicy konferencji będą mieli okazję 

poszerzyć swoją wiedzę dzięki doświadczeniom, którymi podzieli się ponad 40 prelegentów, 

będących ekspertami w branży. Na scenie znajdą się przedstawiciele takich gigantów jak 

Facebook, Google, czy Skype.

Podczas konferencji poruszona zostanie taka tematyka jak:

• Bezpieczeństwo w aplikacjach mobilnych

• Architektura aplikacji

• Protocol-oriented programming

• Sekrety ze studia Androida

• Jak odpowiedzieć na bieżące potrzeby społeczności i użytkowników mobile

Dodatkowo całość wzbogacą warsztaty Jitter odbywające się dzień po konferencji - 

w zeszłym roku miały one formę całodniowego hackathonu, łączącego nowe pomysły 

z praktyczną aplikacją. Te wszystkie atrakcje to jednak dopiero początek!

Informacje ukazują się na bieżąco na stronie wydarzenia, Facebooku oraz Twitterze.  

Śledź #mce2016 i nie przegap żadnej informacji! 

Już 21 i 22 kwietnia warszawska Kinoteka zapełni się ponad połową tysiąca 

specjalistów z branży mobilnej. Developerzy, designerzy, specjaliści od User Experience 

czy produktu oraz managerowie z branży mobilnej już po raz trzeci spotkają się 

w sercu Europy na jednej z największych imprez w branży mobilnej - MCE 3̂.

NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE I ICH TWÓRCY NA 
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI - POZNAJ ICH NA MCE^3!

http://2016.mceconf.com/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=mce_press_pl
https://www.facebook.com/MCEConf
https://twitter.com/mceconf
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GWIEZDNE WOJNY: 
PRZEBUDZENIE MOCY NA 
BLU-RAY, DVD I W ITUNES 
W KWIETNIU
Gwiezdne Wojny VII Przebudzenie Mocy za miesiąc trafią 

do naszych domów. Będziemy mogli pobrać je z iTunes, 

wypożyczyć na Apple TV, kupić na Blu-ray, Blu-ray 3D, 

a także na DVD. Nie będzie jednak światowej premiery ani 

nawet europejskiej, tym razem w Polsce musimy poczekać 

trochę dłużej niż w pozostałych krajach.

Czytaj dalej...

INSTALLER 
TRANSMISSION 
DLA OS X JEST 
ZAINFEKOWANY 
MALWAREM 
Dnia 4 marca Palo Alto 

Networks wykryło, że popu-

larny klient do BitTorrenta 

— Transmission dla OS X

— został zainfekowany. 

Malware wykryli kilka 

godzin po pojawieniu się 

nowych installerów na ofi-

cjalnej stronie Transmission. 

KeRanger znajduje się 

w dwóch installerach 

Transmission v. 2.90.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/03/07/gwiezdne-wojny-przebudzenie-mocy-na-blu-ray-dvd-i-w-itunes-w-kwietniu/ 
https://imagazine.pl/2016/03/07/installer-transmission-dla-os-x-jest-zainfekowany-malwarem/ 
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ATH-A2000Z, ATH-A1000Z, ATH-A990Z i ATH-A550Z to zamknięte konstrukcje z nowo opra-

cowanymi przetwornikami, dzięki którym słuchawki dostarczają wysokiej jakości brzmienie. 

Każdy z modeli kusi wygodą użytkowania i przykuwa uwagę perfekcyjnym wykończeniem

Nowa generacja zamkniętych słuchawek Art Monitor wprowadza wymagających meloma-

nów i audiofili do świata wiernego odwzorowania dźwięku wysokiej rozdzielczości. Aby 

zapewnić najwyższy poziom jakości brzmienia i perfekcji wykonania przetworniki w mode-

lach ATH-A2000Z, ATH-A1000Z i ATH-A990Z są montowane ręcznie w fabryce w Japonii, 

a wszystkie słuchawki, także ATH-A550Z wykorzystują autorską technologię przetwarzania 

dźwięku. Dzięki temu cały kwartet gwarantuje naturalność brzmienia i najwyższy poziom 

odwzorowania muzycznych detali. 

Audio-Technica wprowadza na polski rynek cztery nowe modele z audiofilskiej serii 

High-Fidelity. 

NOWA GENERACJA SŁUCHAWEK AUDIO-TECHNICA 
Z SERII HIGH-FIDELITY
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Modele ATH-A2000Z, ATH-A1000Z 

i ATH-A990Z wyposażone są w nowo 

zaprojektowane, duże przetworniki 

o średnicy 53 mm, w których pra-

cują pokryte karbonem membrany. 

Minimalizuje to wewnętrzne straty 

dźwięku i zapewnia czystsze, bar-

dziej detaliczne brzmienie wysokich 

częstotliwości. Projektanci zadbali 

przy tym o najdrobniejsze szczegóły 

– wyprowadzenie przejściowej płytki 

drukowanej, celem polepszenia emisji 

dźwięku, umieszczono jak najdalej od 

membrany. 

Aby jeszcze bardziej udoskona-

lić odwzorowanie dźwięku, każdy 

z modeli wykorzystuje system D.A.D.S. 

(Double Air Damping System), który 

pozwala rozszerzyć odtwarzany 

zakres częstotliwości i zapewnić głęb-

szy, bogatszy bas. Słuchawki ATH-

A2000Z i ATH-A1000Z wyposażone są 

w lekkie, a przy tym bardzo sztywne 

przegrody wykonane z magnezu. Ich 

zadaniem jest redukowanie niepożą-

danych wibracji, które mogłyby pogar-

szać jakość dźwięku. Ponadto w tych 

dwóch flagowych konstrukcjach pro-

jektanci pozostali wierni tradycyjnemu 

rozwiązaniu – przewody połączeniowe 

doprowadzone są do obu muszli. 

Najwyższą jakość dźwięku zapewniają 

czterożyłowe kable z niezależnymi 

przewodnikami uziemiającymi dla 
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prawego i lewego kanału. Model ATH-A990Z wykorzystuje wysokiej klasy 3-metrowy kabel 

w materiałowym oplocie. 

Topowe słuchawki ATH-A2000Z wyróżniają się eleganckim, metalicznym wykończeniem 

i wykorzystują niezwykle sztywne obudowy z tytanu. Materiał ten został wybrany ze 

względu na swoją korzystną charakterystykę akustyczną. Znakiem rozpoznawczym modelu 

ATH-A1000Z są aluminiowe obudowy z czerwonym metalicznym wykończeniem. Nieco sub-

telniejszym, ale równie szykownym wykończeniem może pochwalić się model ATH-A990Z, 

z aluminiowymi obudowami w kolorze ciemnej zieleni. Słuchawki ATH-A550Z dostarczane są 

z obudowami z czarnym matowym pokryciem. 

Kluczową sprawą podczas wielogodzinnych sesji odsłuchowych jest komfort użytkowania. 

Wszystkie nowe modele Art Monitor wyposażone są w innowacyjny skrzydełkowy pałąk 

nagłowny 3D. W najnowszej konstrukcji projektanci zmodyfikowali kształt podtrzymują-

cych skrzydełek, dzięki czemu znajdują się one bliżej głowy, co zwiększa pewność oparcia 

przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu komfortu użytkowania. W modelach 

ATH-A2000Z i ATH-A1000Z dodatkowo zastosowano luksusowe gąbki wokółuszne z miękkiej 

pianki, które zwiększają skuteczność dźwiękowej izolacji i pozwalają uzyskać głębszy bas. 

Słuchawki z najnowszej serii High-Fidelity już są dostępne w sprzedaży i można je nabyć 

w salonach Top Hi-Fi & Video Design. Poglądowe ceny detaliczne najnowszych modeli 

wynoszą: 

• ATH-A2000Z: 3399 zł;

• ATH-A1000Z: 2399 zł;

• ATH-A990Z: 1299 zł;

• ATH-A550Z: 759 zł.
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@APPLESUPPORT NA 
TWITTERZE
Apple uruchomiło konto @AppleSupport na 

Twitterze, za pomocą którego pomaga rozwią-

zywać problemy użytkowników.

Czytaj dalej...

SLEEPHEALTH OD IBM 
BADA JAKOŚĆ SNU NA 
APPLE WATCH
Tuż po konferencji IBM InterConnect, na któ-

rej Big Blue ogłosił szereg partnerstw, a także 

wsparcie języka Swift (od Apple) w swojej chmu-

rze, czas na kolejne nowości tego komputero-

wego giganta. Dawny rywal Apple teraz ściśle 

z nim współpracuje, a owocem tego jest apli-

kacja dla Apple Watch bazująca na ResearchKit, 

która ma pomóc w badaniach nad naszym snem.

Czytaj dalej...

NOWE STOJAKI NA 
MACBOOKI – GRIFFIN 
ELEVATOR 
Lada dzień na rynku polskim będą dostępne 

stojaki Griffin Elevator w nowych kolorach 

– Gold, Black oraz Space Grey (dotąd był 

tylko Silver).

Sugerowana cena rynkowa to 199PLN.

Więcej informacji znajdziecie w sklepie 

doapple.pl

https://imagazine.pl/2016/03/03/applesupport-na-twitterze/
https://imagazine.pl/2016/03/03/sleephealth-od-ibm-bada-jakosc-snu-na-apple-watch/
http://doapple.pl/griffin-elevator-aluminiowy-stojak-pod-laptopy,3,3087,12648
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Dzień po konferencji Apple i premierze iOS 9.3 zawierającego nowe funkcje dla edukacji we 

Wrocławiu odbyło się doroczne seminarium dla nauczycieli i dyrektorów szkół wdrażających 

i zainteresowanych technologią Apple. Jest to jedyna konferencja edukacyjna w Polsce organi-

zowana bezpośrednio przez Apple. W programie, oprócz demonstracji podstawowych możli-

wości edukacyjnych iPada i iOS, znalazły się prezentacje nauczycieli korzystających z rozwiązań 

Apple na co dzień. Nauczycielki z Państwowego Gimnazjum im. Feliksa Szołoderskiego 
w Nowym Tomyślu, Aleksandra Antoniewicz-Kaszyńska i Marzena Lemańska, opowiedziały 

o wspólnym, bardzo ciekawym programie łączącym lekcje sztuki i matematyki. Marzena jest 

nauczycielem matematyki, Aleksandra sztuki. Na pierwszy rzut oka to dwa przedmioty nie-

mające nic wspólnego. Tylko pozornie. Dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości oraz 

możliwości kreatywnych jakie daje iPad Marzena i Aleksandra pokazują uczniom, że świat nie 

jest podzielony na przedmioty szkolne, tylko jest zespołem naczyń połączonych. Szkoła staje 

się interdyscyplinarna, przez co bliższa temu, co uczniów spotka po jej ukończeniu. 

Daniel Makus, wicedyrektor I Liceum Prywatnego ze Szkół Prywatnych Leonarda Piwoni 
w Szczecinie, opowiadał o tym, jak wykorzystują iPada w modelu 1:1 w procesie dydaktycz-

nym, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych. 

APPLE LEADERSHIP TOUR 2016 WE WROCŁAWIU, 
CZYLI Z ŻYCIA DZIAŁU EDUKACJI APPLE POLSKA

NAPOLEON BRYL

http://www.gim-nt.com
http://www.gim-nt.com
http://www.piwoni.pl
http://www.piwoni.pl
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Spotkanie zakończył wykład Witolda 

Kołodziejczyka, redaktora naczelnego mie-

sięcznika „Edukacja i Dialog”, pod tytułem 

„Z doświadczeń liderów zmian”. 

Oprócz prezentacji odbywały się warsztaty 

z iPadami, prowadzone przez trenerów pro-

gramu Apple Professional Development.

Apple aktywnie wspiera rozwój zawodowy 

nauczycieli w Polsce. Apple Leadership Tour 

odbywa się od kilku lat w różnych miastach 

Polski. Oprócz konferencji ciągle są organi-

zowane szkolenia dla nauczycieli. Ci najlepsi 

i najbardziej innowacyjni mogą się ubiegać 

o status Wzorcowego Edukatora Apple.

Może Wasze dzieci już chodzą do takiej 

szkoły albo chcielibyście żeby do niej 

chodziły? Następny ALT za rok, zawsze 

można zainteresować nauczycieli nowo-

czesnymi metodami nauczania z wykorzy-

staniem technologii. Zespół trenerów APD 

się powiększa, jeżeli szkoła wyrazi zaintere-

sowanie, z przyjemnością zaprosimy na któ-

rąś z licznych konferencji, lub przyjedziemy 

opowiedzieć o tym, jak pracujemy i uczymy, 

korzystając z technologii.

Napoleon Bryl – fotograf, grafik kompu-

terowy, Apple Education Trainer, Apple IT 

Specialist, uczy foto i montażu video na ASP 

w Krakowie

napoleonbryl

http://www.apple.com/pl/education/apd
https://twitter.com/napoleonbryl 


Bardzo duży akcent podczas prezentacji został położony na środowisko i sprawy zdrowotne. 

Oba tematy zajęły w sumie chyba podobny czas, co prezentacja nowości sprzętowych. 

Zaryzykowałbym stwierdzenie, że taki scenariusz miał za zadanie odpowiednie przedstawie-

nie firmy Apple w kontekście trwającego w tle sporu z FBI. Niestety taki układ imprezy spo-

wodował, że wśród wielu osób uczestniczących na miejscu w Apple, ale też i w Chwili, nie 

było zbyt żywiołowych reakcji i aplauzu. Impreza w Cupertino była na tyle kameralna, że nas 

na Ogrodowej było chyba więcej.

O wszystkich nowościach możecie przeczytać na naszej stronie oraz niebawem w zbliżają-

cym się kwietniowym wydaniu iMagazine.

21 marca spotkaliśmy się w warszawskim klubie Chwila na naszej kolejnej, cyklicznej imprezie 

– iChwila. Jak zwykle, pretekstem do spotkania była prezentacja Apple. Przedstawiono 

nowości – iPhone SE, iPad Pro 9,7" oraz Apple Watch w nowej cenie i z nowymi paskami.

iCHWILA Z iPHONE SE I iPADEM PRO – TAK BYŁO
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autorem zdjęć jest Napoleon Bryl



Abstrahując od nowości Apple, ostatnia iChwila miała bardzo fajną atmosferę. Frekwencja 

dopisała. Liczymy, że było nas w sumie około 250 osób. Dużo było też oglądających na żywo 

streaming – około 5200 UU. Skrót całego nagrania z imprezy możecie obejrzeć na naszym 

kanale na YouTube.

Dziękujemy Wam, że przyszliście i oglądaliście nas przez internet. Nasza impreza nie 

mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie Miejsca Chwili.

Głównym partnerem naszej imprezy tym razem była sieć Play, która właśnie uruchamia na 

terenie Polski ultraszybki internet 4G LTE Ultra.

Ważnym punktem programu było rozstrzygnięcie naszego głównego konkursu, który zrobili-

śmy wspólnie z Fitbitem – iChwila Fitbit Challenge. Nawet nie przypuszczaliśmy, że będzie 

tak zacięta rywalizacja. Przez 20 godzin, 30 osób w trzech drużynach, walczyło na ilość kro-

ków. Zwyciężyła drużyna Norberta, w której gdzie głównym wygranym okazał się Adrian 

Banicki, osiągając imponujący wynik – 65 396 kroków! Gratulujemy!

Dziękujemy też mytaxi za dowóz naszych gości, Maclife za iPiwo, ZGSklep za pizzę, 

Gerdzie która prezentowała swój GerdaLock, TP-LINK, UAG oraz Lifeproof.
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https://www.youtube.com/watch?v=5LU1ltU5Wcc]tekst


Otwórz swoje drzwi
 smartfonem

technologie bezpieczeństwa

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/gerdalock/id1066286484?mt=8&at=11lHMT
https://www.gerdalock.com
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Witam na łamach iMagazine kolejną podróżniczkę, Patrycję Borzęcką, i serdecznie zapra-

szam do lektury naszej rozmowy oraz do obejrzenia galerii zdjęć z wypraw Patrycji. 

Z wywiadu dowiecie się między innymi, dlaczego warto podróżować, co to znaczy żyć pasją 

i z pasji, z jakimi trudnościami zmagają się kobiety-podróżniczki oraz dlaczego nigdy nie 

zobaczymy już drugiego Steve’a Jobsa. Będzie też coś specjalnego, coś dla tegorocznych 

maturzystów. Dobrej lektury.

Krzysztof Sebastian Kołacz: Patrycjo, na początku przedstaw się, proszę, naszym 
Czytelnikom i powiedz, czym się zajmujesz, pasjonujesz, co robisz w życiu. Wiem, że 
trochę tego jest.
Patrycja Borzęcka: Nazywam się Patrycja Borzęcka. Jestem podróżniczką i fotoreporterką, 

a ponadto żegluję i nurkuję. Formalnie posiadam uprawnienia jachtowego sternika mor-

skiego, morskiego sternika motorowodnego i płetwonurka PADI AOWD. Podróżuję po róż-

nych krajach i staram się obalać stereotypy na temat innych kultur i samego podróżowania. 

Oprócz tego szczęśliwie kończę studiować dziennikarstwo i staram się nieustannie rozwijać.

WYWIAD: KRZYSZTOF SEBASTIAN  KOŁACZ, 
ZDJĘCIA: PATRYCJA BORZĘCKA

W tym miesiącu chciałbym Wam opowiedzieć o wychodzeniu z tak zwanej strefy komfortu. 

O pokonywaniu siebie, o zdobywaniu siebie i wygrywaniu wespół z innymi każdej sekundy, 

każdego dnia. W marcu, w tekście „Natychmiastoza”, pisałem o tym, jak wiele możemy nauczyć się, 

wyciągając lekcje z własnych życiowych doświadczeń. W kwietniu chciałbym Wam przedstawić 

osobę, które doskonale o tym wie i zgodziła się opowiedzieć iMagazine nie tylko o swojej wielkiej 

pasji, bogatych doświadczeniach, ale także o pokonywaniu własnych ograniczeń.

ODDAJĄC SWÓJ LOS 
DRODZE

Oddając swój los drodze

https://imagazine.pl/2016/03/04/apple-vs-fbi-bledy-fbi-proby-zmylenia-kongresu-i-uspiony-cyber-patogen/


31   /   WYWIAD   /   

KK: Jak to możliwe, że godzisz studia z tak szeroką gamą zainteresowań i pasji? To 
były wszystko świadome wybory, czy może przyczynił się do tego system edukacji 
w Polsce? Nie zniechęcił Cię do studiowania?
PB: To były zupełnie świadome wybory i od początku uważałam, że rozwój osobisty jest 

najważniejszy. Dzisiaj niemal każdy kończy studia, które de facto nic nikomu nie dają, jeśli 

w czasie ich trwania się nie rozwijamy. Uważam je za ważne na tyle, żeby je skończyć. Daje 

nam to w końcu tytuł i pozycję społeczną, ale studiowanie samo w sobie nie jest w stanie 

zagwarantować nam w życiu spełnienia i sukcesu.

KK: Ty wydajesz się osobą spełnioną. Tak siebie przedstawiasz. Przejdźmy więc do 
tego, czym jest dla Ciebie to spełnienie i zacznijmy rozmowę od wcale niełatwego 
wątku. Czym jest dla Ciebie kobiecość?
PB: Kobiecość to dla mnie przede wszystkim wewnętrzne poczucie bycia kobietą, znajomość 

własnej atrakcyjności, pewność siebie. To również świadomość tego, co się robi i po co się 

to robi. To poczucie własnej wartości, które jest takie samo zarówno wtedy, kiedy jesteśmy 

ubrane w galową suknię, jak i w sytuacji, gdy budzimy się rano i nie możemy zrobić maki-

jażu. Ponieważ kobiecość to nie tylko wygląd. Owszem, wygląd to nasza wizytówka, ale 

Oddając swój los drodze

Mężczyzna łowiący ryby. Tel Awiw, Izrael, lipiec 2014.
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kobiecość to również umiejętność łączenia własnej pasji z byciem kobietą. To zrozumienie, 

że jako kobiety możemy się spełniać w tym, czego pragniemy. Ale jednocześnie zrozumie-

nie, że przy tym nie powinnyśmy na siłę udawać Was, mężczyzn. Bycie kobietą ma wiele 

zalet, ale z drugiej strony sprawia, że borykamy się także z pewnymi trudnościami. Nie ma co 

udawać, że jest inaczej.

KK: Komfort to kobiety raczej sobie cenią. Czyż nie? Pamiętasz skrajne sytuacje zwią-
zane z koniecznością zaakceptowania tego, co aktualnie jest obok?
PB: Tak, oczywiście spotkałam się z taką sytuacją. Szczególnie zapamiętałam tę na oceanie. 

Żeglowaliśmy przez Atlantyk już wiele dni i trwały wtedy sztormy. Nie było w związku z tym 

możliwości wzięcia prysznica, brakowało komfortu, aby spokojnie odpocząć, zjeść. Dla 

kobiety taka sytuacja jest zgoła trudniejsza niż dla mężczyzny. Jako kobieta bardziej zwra-

cam uwagę na takie rzeczy jak na przykład prysznic. 

Druga kwestia to niewątpliwie siła fizyczna. Kobiety są słabsze fizycznie od mężczyzn. Mając 

na wyprawie sprzęt fotograficzny i cały ekwipunek z nim związany, odczuwa się dyskomfort, 

   /   WYWIAD   /   Oddając swój los drodze

Chrześcijanka zapalająca świece w Bazylice Grobu Świętego. Jerozolima, Izrael, lipiec 2014.
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kiedy trzeba dźwigać ten plecak. Często męż-

czyźni, których spotykam w drodze, oferują mi 

pomoc w niesieniu tego wszystkiego. Przyjmuję 

taką pomoc, choć wiele kobiet odmawia. Myślę 

jednak, że pomoc mężczyzn należy przyjmo-

wać i warto z niej korzystać. To przyjemne dla 

obu stron. Oczywiście nie mówię tutaj o sytu-

acjach, kiedy na przykład musimy zdać egza-

min, pobić pewien rekord albo wejść na górski 

szczyt. Wtedy działanie samodzielne jest pod-

stawą. Warto też mieć poczucie, że potrafimy 

sobie radzić same, jeśli jest to konieczne. Ale ja takie poczucie mam. Zdobyłam uprawnienia 

pozwalające mi samej prowadzić jachty po morzach i oceanach. Moje egzaminy nie różniły 

się niczym od egzaminów mężczyzn. Wiem, że jak trzeba, to dam sobie radę. Wiem, że gdy-

bym została sama na morzu, to wiedziałabym co robić. Ale tym samym nie widzę powodu, 

by udawać mężczyznę, kiedy ten jest tuż obok. 

Oddając swój los drodze

Masajowie: tradycyjny taniec. Masai Mara, Kenia, luty 2015.

Kobiety masajskie w tradycyjnych strojach. Masai Mara, Kenia, luty 2015.



34   /   WYWIAD   /   

KK: Z tym sprzętem to prawda. Myślę, że Tomek Szykulski czy Wojtek nieraz się o tym 
przekonali. Ciężki bagaż wymaga samozaparcia i wytrwałości, tak samo podróżowa-
nie. Jak ważne, dla podróżniczki, jest szeroko rozumiane, wychodzenie ze strefy kom-
fortu i dlaczego?
PB: Wychodzenie ze strefy komfortu to jest absolutnie najważniejsza kwestia w podróżowaniu. 

To nic innego jak oddanie swojego losu osobom napotkanym w drodze. Polega ono na tym, że 

przestajesz planować każdą sekundę podróży i dajesz się ponieść jej własnemu, niezwykłemu 

rytmowi. Nie czujesz wtedy, co prawda, absolutnej kontroli nad wszystkim, ale dzięki jej bra-

kowi przeżywasz niesamowite przygody. Możesz spotkać ludzi, których nigdy byś nie spotkał.

Mnie na dobrą sprawę po raz pierwszy spotkało to w Iranie. Wtedy musiałam całkowicie 

wyjść ze swojej strefy komfortu. Mieszkałam u Irańczyków, żyłam z nimi, ufałam im. To była 

najbardziej niezwykła podróż mojego życia.

KK: Czy w takim razie według Ciebie da się przeżyć przygodę bez akceptowania kom-
promisów, czyli bez wychodzenia z tego stanu, w którym to „mnie” jest dobrze?
PB: Myślę, że może się da, ale paradoksalnie nie jest to proste. Na pewno nie będzie to przy-

goda twojego życia, ponieważ ta zaczyna się dopiero poza tą strefą komfortu. Kiedy planu-

jesz każdy krok, to siłą rzeczy trudno, by coś miało cię zaskoczyć.

KK: Twoją pasją jest podróżowanie. Dlaczego jednak tak bardzo pokochałaś Iran? Za co?
PB: Głównie za ludzi. Spotkałam się tam z niesamowitą gościnnością. Z mojego doświad-

czenia wynika, że przybysz jest w Iranie traktowany jak członek rodziny. Ludzie biorą sobie 

urlop, aby z tobą wyjść na spacer. Wywracają swoje życie do góry nogami, aby cię ugościć. 

To jest niezwykła irańska mentalność, która w większości przypadków wyklucza takie zjawi-

ska, jak obgadywanie sąsiadów, zazdrość statusu społecznego i tak dalej. Oni wręcz cieszą 

się, że komuś się udało. Takie podejście pozwala Irańczykom oddychać pełną piersią. 

KK: Jak trudno jest dziś kobiecie wyjechać do Iranu i dlaczego?
PB: Najtrudniej jest zdobyć wizę – przynajmniej w Polsce. To prawie nierealne zdobyć ją 

w ambasadzie Iranu w Warszawie, jeśli jest się samotnie podróżującą kobietą. Można nato-

miast bez problemu dostać wizę na lotnisku w Teheranie. To jest tak zwana Visa „On Arrival”.

KK: Dlaczego w Polsce jest to tak trudne?
PB: To wynika z czysto pragmatycznych kwestii. Każdy konsul jest inny, a my mamy 

dosyć konserwatywnego konsula, który uważa, że mogłoby to być niebezpieczne. Było 

Oddając swój los drodze
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bowiem kilka kobiet, które samotnie pojechały do Iranu, nie akceptując zasad, które tam 

panują – czyli ubioru. Jakaś kobieta wyszła w góry ubrana w krótką spódniczkę i blu-

zeczkę na ramiączkach. Została zgwałcona przy granicy z Afganistanem przez, podkreślam, 

Afgańczyków. Zrzuciła potem winę na rząd Iranu.

Ten następnie wprowadził restrykcje. Skoro kobiety nie potrafią się zachować – nie będziemy 

ich wpuszczać. Jeśli ignorujesz czyjąś kulturę, zawsze narażasz siebie na problemy. Tak to 

działa. Dodam też od razu, że ta kobieta popełniła aż trzy podstawowe błędy. Nie przestrze-

gała zasad ubioru, pojechała pod granicę z ogarniętym wojną Afganistanem i w dodatku 

wybrała się samotnie w góry, co odradzają nawet najbardziej doświadczeni alpiniści. 

Gdy kobieta natomiast jedzie z mężczyzną, sytuacja jest inna, ponieważ wówczas to on 

ponosi za nią odpowiedzialność. Jak jedzie kilka kobiet, to też łatwiej jest dostać wizę. 

KK: Interesujesz się także fotografią. Wielu podróżników tak ma. Choćby nasz redak-
cyjny kolega Tomek. Czy to jest tak, że gdy poznajesz coraz to nowe kraje, zaczynasz 
pragnąć, by zachować te chwile? Skąd u Ciebie wziął się pomysł na to, aby zacząć 
fotografować?

Oddając swój los drodze

Wieża Azadi - zwana także Wieżą Wolności. Teheran, Iran, październik 2015.
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PB: U mnie właściwie było trochę na odwrót. Najpierw była fotografia, a dopiero później 

podróże. Fotografuję już od dwunastego roku życia. Najpierw robiłam to analogowym apa-

ratem rodziców. Później zainwestowałam we własny sprzęt. Najpierw był modeling, a potem, 

gdy zaczęłam podróżować, zajęłam się fotografią podróżniczą. To było dla mnie naturalne, 

że wraz ze zmianą zainteresowań, zmieniłam także cel mojego fotografowania świata. 

KK: A co jest takiego w fotografii, co motywuje Cię do taszczenia tych wspominanych 
wcześniej kilogramów sprzętu?
PB: Możesz uchwycić niesamowitą chwilę. Pamięć jest ulotna. To, co utrwalisz, zostaje na dłu-

żej. Ponadto uwielbiam dzielić się z ludźmi tym, co zobaczyłam. Organizuję prezentacje, na 

których pokazuję, jaki świat jest piękny. Pragnę zarażać tym innych.

KK: Jak sądzisz, czy Polacy chętnie podróżują? Jaka to jest turystyka? Urlopowa, 
zarobkowa czy biznesowa? Zagraniczna czy raczej do Ciechocinka?
PB: Jest sporo podróżujących Polaków. Są tacy, którzy robią to chętnie i naprawdę często. 

Ale są też dwie grupy naszych rodaków, którzy ciągle podkreślają, że chcieliby podróżować, 

tylko nie mają za co. Powody takiego podejścia są właściwie dwa. Po pierwsze ludzie nie 

wiedzą, że w ogóle można podróżować tanio. Przykładowo: podróżując z namiotem, można 

spędzić dwa tygodnie w Gruzji za trzysta złotych. Loty też są tanie, bo trasę z Polski do 

Kutaisi obsługują tanie linie. Niektórzy jednak po prostu nie mają o tym pojęcia. To pierwszy 

powód. 

Druga przyczyna to komfort. Są ludzie, którzy bezwzględnie o niego zabiegają. Oni mówią: 

„Patrycja, ale ci dobrze. Byłaś w Afryce, w Kenii”. Nie mają jednak pojęcia, w jak trudnych 

warunkach tam spałam. Nie wiedzą, że ze ściany odpadał tynk, a za prysznic służyła zwykła 

rura w środku dżungli. Ci ludzie najchętniej spaliby w pięciogwiazdkowych hotelach, a skoro 

nie mogą – to stwierdzają, że nie mogą też podróżować. Takie jest ich myślenie. 

KK: Jak to zmienić? Na tym etapie, na którym my jesteśmy. Jako to pokolenie, którego 
potomstwo podobno jest nadzieją.
PB: Ja myślę, że przede wszystkim należy postawić na uświadamianie ludzi. Pozwolić swoim 

dzieciom się rozwijać i nie nakładać na nie na siłę modelu, w którym my czy nasi rodzice się 

wychowywaliśmy. Przede wszystkim należy dać im możliwość rozwoju. Edukować o tanim 

podróżowaniu. To jest niezwykle proste. 

Oddając swój los drodze
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KK: Jasne, że jest! Jeśli ktoś chciałby poszerzyć tę wiedzę, to polecam oczywiście 
artykuły naszego kolegi redakcyjnego, Tomka Szykulskiego, który o tanim lataniu 
wie chyba wszystko. Patrycjo, a co dla osoby, której pasja to podróżowanie, jest dziś 
najtrudniejsze?
PB: Na pewno najtrudniejsze, choć możliwe, jest pogodzenie wszystkich sfer naszego życia. 

Kiedy jesteś w podróży, to nie oznacza, że poświęcasz się wyłącznie temu. Musisz nauczyć 

się godzić życie prywatne, rodzinne, zawodowe z podróżowaniem. To wymaga ogromnych 

nakładów pracy, ale jest wykonalne.

Druga rzecz to odpowiednie zakomunikowanie innym ludziom, czyli otoczeniu, jak twoje 

życie wygląda. Jak trudne potrafi być. Wielu myśli, że życie podróżnika to jest nieustanna sie-

lanka. Ale tak nie jest. Jeśli chcesz zarabiać konkretne pieniądze na podróżowaniu, tak, aby 

twoja podróż się przynajmniej zwracała, to musisz bardzo ciężko pracować. Jak na normal-

nym etacie, a nawet więcej. Wstawać o szóstej rano, pisać, pracować.

Oddając swój los drodze

Dżungla Kakamega. Kenia, luty 2015.
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KK: Czyli zgadzasz się ze stwierdzeniem, że robienie w życiu tego, co się kocha to nieraz 
więcej pracy niż na normalnym etacie, po osiemnaście, dwadzieścia godzin na dobę?
PB: Tak właśnie jest. Pracujesz na siebie. Na swoją markę.

KK: Kto jest dla Ciebie wzorem, jeśli chodzi o podróżowanie?
PB: Nie mam jednego wzoru, jednego autorytetu. Znajduję różne osoby i staram się z każdej 

wyciągnąć coś ciekawego. Myślę, że to najlepsza i najbardziej efektywna metoda.

KK: Warto szukać autorytetów? Gdzie najlepiej ich szukać? Do jakich źródeł sięgać?
PB: Zdecydowanie warto. Uważam, że najlepszymi autorytetami są osoby, które zaszły dalej 

niż my, ale nie tak daleko, że nie jesteśmy w stanie ich dogonić. Ja nieustannie zmieniam 

autorytety. Kiedy widzę, że jakaś osoba osiągnęła ode mnie więcej, wtedy staram się, osią-

gnąć tyle, co ona. Gdy już dochodzę do tego punktu, to stawiam sobie nowy autorytet. To 

metoda małych schodków, która daje mi kontrolę nad płynnością moich działań.

Kiedy założymy sobie bowiem, że naszym autorytetem będzie na przykład Steve Jobs, to 

możemy się poddać już na starcie, bo stwierdzimy, że nigdy nie będziemy tacy jak on.

KK: To też według mnie problem wielu osób, że oczekują dziś drugiej takiej persony 
jak Steve Jobs, choć, w moim mniemaniu, taki ktoś już nigdy się nie pojawi. Pojawi się 
ktoś inny, ale nie taki sam. Może będzie lepszy na innych polach, może w innych dzie-
dzinach. Mam wrażenie, że ciągle czekamy na potomków wizjonerów i sami stoimy 
w miejscu, przytłoczeni tym czekaniem.
PB: To jest ogromny błąd. Ludzie chcą być zupełnie tacy jak ich autorytety. Tymczasem 

każdy z nas jest wyjątkowy i tę wyjątkowość powinien w sobie pielęgnować. Nie mamy być 

identyczni. Mamy iść własnymi ścieżkami. Nie ma dwóch takich samych ludzi na świecie.

KK: Po co są nam autorytety?
PB: Autorytety są po to, aby nas motywować i rozwijać. Pomagają nam nieustannie piąć się 

w górę, nakierowując nas na pytania, na które nie znamy odpowiedzi. 

KK: Dlaczego więc warto robić w życiu to, co się kocha?
PB: Naszym podstawowym celem w życiu jest być szczęśliwym. To szerokie pojęcie. Ludzie 

dają sobie wmawiać różne mantry, jak na przykład to, że trzeba mieć dużo dzieci i należy 

zasadzić drzewo, podczas gdy w praktyce wcale nie daje im to poczucia szczęścia. Każdy ma 

inną definicję i powinien ją znaleźć.

Oddając swój los drodze



39   /   WYWIAD   /   

Jeśli robimy to, co kochamy, to wszystkie dziedziny naszego życia, będą niezachwiane. Gdy 

zabraknie jednego z tych filarów, mamy pozostałe. Nie rozsypujemy się przy pierwszej lep-

szej porażce. Zawsze mamy sferę, w której działamy i która daje nam poczucie naszej tożsa-

mości. Naszego szczęścia.

Żeby wkroczyć na drogę życia pasją, trzeba próbować wielu rzeczy. Ja jeździłam konno, 

uprawiałam rozmaite sporty, aż w końcu zostałam tym, kim jestem. Prędzej czy później 

jedna z tych rzeczy sprawi, że poczujesz to coś. Aby tak się stało, warto sobie zadać pytanie: 

„Co byś chciał robić w życiu, gdyby nie chodziło o pieniądze?”. 

Jeśli naprawdę masz pasję i będziesz do tego dążył z uporem, będzie można z tego żyć. 

Zawsze. Pieniądze pochodzą nie tylko od korporacji.

KK: Kiedy Kowalski odchodzi z korporacji, zawsze pojawia się tabun Nowaków, którzy 
go krytykują. Jak sobie radzisz z hejtem?

Oddając swój los drodze

Żołnierz izraelski na murach Jerozolimy w trakcie eskalacji konfliktu. Jerozolima, Izrael, lipiec 2014.
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PB: To czysta zawiść, spowodowana brakiem tego, co posiadasz. W życiu potrzeba przede 

wszystkim odwagi, by postawić wiele rzeczy na jedną kartę. Ci, którzy nie mają tej odwagi, 

zaczynają, na siłę, szukać problemów w innych, którzy ją mieli. Ludzie zazdroszczą, mówiąc: 

„Ona/On nic nie robi i wszystko ma.”. Skoro naprawdę da się „nic nie robić i mieć”, to dla-

czego ci ludzie sami nie wcielają takiej filozofii w życie?  

KK: Gdybyś miała powiedzieć, w trzech zdaniach, tegorocznym maturzystom, że 
świat stoi przed nimi otworem, jak one by brzmiały?
PB: Należy przede wszystkim zadać sobie pytanie, w czym my czujemy się najlepsi. Gdy znaj-

dziemy już tę ścieżkę, wkroczymy na nią, to musimy po niej iść z wielką determinacją, ciężko 

przy tym pracując. To nie może być ślepe podążanie za pasją i myślenie, że jakoś to wyjdzie. 

Pasja zawsze musi się łączyć z ciężką pracą. Zawsze.

KK: Powiedz, gdzie Czytelnicy mogą Cię znaleźć?
PB: Najłatwiej znaleźć do mnie kontakt przez mojego bloga: www.archiwapodrozy.pl lub 

na Twitterze – @P_Borzecka. Chętnie odpowiem na każde sensowne pytanie.

Oddając swój los drodze

Labirynt pustynnych ulic. Jazd, Iran, październik 2015.

http://archiwapodrozy.pl
https://twitter.com/P_Borzecka
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Po raz pierwszy w historii iPhone’a Apple zdecydowało się na wykorzystanie designu po 

raz trzeci. iPhone SE z zewnątrz przypomina modele 5 i 5S, ale to, co umieścili w środku, to 

zupełnie inna para kaloszy. Jednocześnie nie zaprezentowali tym modelem żadnej nowej 

technologii, chociaż to akurat nie dziwi – tutaj przede wszystkim liczy się cena.

iPHONE SE
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Nowy iPhone SE zaczyna się od 2149 złotych w Polsce (399 dolarów w USA) za model 16 GB. 

Tego bierzcie tylko wtedy, jeśli nie planujecie trzymać na nim dużych aplikacji, muzyki, fil-

mów ani zdjęć – dla mniej wymagających użytkowników ta pojemność wystarczy, ale jeśli 

macie ambitniejsze plany, to od razu sugeruję zainteresowanie się modelem 64 GB, kosztu-

jącym 2649 złotych. Nie jest to mało, ale jednak sporo mniej niż za iPhone’a 6S, a to właśnie 

jego wnętrze i aparat zapożyczył najnowszy 4” maluch.

Wnętrze iPhone’a SE to przede wszystkim nowe serce – Apple A9 (z koprocesorem M9) tak-

towany jest tą samą częstotliwością co w większym bracie i ma też taką samą ilość RAM-u. 

Kamera iSight (tylna) ma tę samą 12 MP matrycę (wspierającą wideo w 4K) i ten sam pięcio-

elementowy obiektyw o maksymalnej przysłonie f/2.2, przykryty szkłem szafirowym. W naj-

ważniejszych kwestiach jest lepiej niż dobrze, ale da się znaleźć kilka różnic, mało istotnych 

dla większości. Gorsza jest przednia kamera FaceTime – ma 1,2 MP i obiektyw f/2.4. Gorsze są 

moduły odpowiedzialne za Wi-Fi i LTE, przez co telefon osiągnie niższe maksymalne warto-

ści (to akurat naprawdę drugorzędna sprawa – jest wystarczająco szybki). Największą odczu-

walną różnicą będzie w Touch ID – czytnik jest pierwszej generacji, taki sam jak w modelu 5S 

– oraz w braku 3D Touch (nie, to nie oznacza końca tej technologii).



Wszystkie te nowości zaprocentowały pod jednym, bardzo ważnym względem – czas pracy 

na baterii jest dłuższy niż w modelu 6S. Powodem są bardziej energooszczędne podzespoły 

oraz mniejszy ekran, wymagający mniej energii. SE jest też przy okazji dwukrotnie szybszy 

(na papierze) niż 5S i trzykrotnie szybszy w operacjach graficznych.

Jest jedna niezaprzeczalnie ogromna zaleta korzystania z 4” smartfona – znika on zarówno 

w naszej ręce, jak i kieszeni. Jeśli ktoś ma małe dłonie lub potrzebuje telefonu, który nie 

będzie przeszkadzał w żadnej sytuacji – czy to w ręce, podczas szaleńczej jazdy autobusem 

po takim torze, jakim są duże miasta, czy w kieszeni – w czasie jazdy rowerem lub w trak-

cie biegania – to nie ma na rynku lepszej propozycji. Z nostalgią wspominam swojego 

5S-a i chciałbym mieć odpowiednie pierwiastki metalów 

w swoich klejnotach rodzinnych, aby wrócić do mniej-

szego rozmiaru, ale niedawno przesiadłem się na 

6S Plusa – koszt wymiany po zaledwie pół roku 

korzystania jest nieopłacalny. Ale gdybym 

dzisiaj miał „szóstkę”, to kto wie – praw-

dopodobnie rzuciłbym się na niego jak 

były więzień na polędwicę z grilla po 

dwudziestoletniej odsiadce. No 

i „niestety” za pół roku pojawi 

się iPhone 7, decyzja będzie 

więc tym trudniejsza.
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morid1n

iPhone SE

http://www.twitter.com/morid1n
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Na swoim marcowym keynote Apple przedstawiło następcę iPada Air 2, ale jednocześnie brata 

iPada Pro z ekranem 12,9” – nowy iPad Pro 9,7” jest jednocześnie iPadem Air 3 i mniejszym 

iPadem Pro. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi, ale zanim to zrobię…

iPAD PRO 9,7”

iPad Pro 9,7”
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Lepszy ekran
Nowy model ma cztery nowe cechy lub funkcje, których mu zazdroszczę. Zazdroszczę dla-

tego, że nie przesiadam się na niego z modelu 12,9", ale powodują one, że chciałbym to 

zrobić. Wszystkie powiązane są z ekranem – pierwsza to funkcja True Tone, druga to roz-

szerzony gamut, który pokrywa przestrzeń DCI-P3 stosowaną w kinach (i taka sama jak 

w nowych iMacach z ekranami Retina), trzecia to bardziej matowy ekran, odbijający znacz-

nie mniej światła niż poprzednie modele, a czwarty – to jego zwiększona jasność, tak ważna 

w pełnym słońcu.

Do tego wszystkiego dochodzi wsparcie dla profili ICC w nowym Safari w iOS 9.3, dzięki czemu 

zdjęcia powinny wyglądać tak, jak ich autor zamierzał je pokazać światu (chociaż na pełną 

integrację jeszcze przyjdzie nam chwilę poczekać).

Funkcja True Tone jest powiązana z nowymi czujnikami światła wbudowanymi w iPada oraz 

z częścią programową – zadaniem całości jest dostosowanie barwy ekranu do otoczenia, 

w którym się znajdujemy. Jest to funkcja niezależna od nowego Night Shift, który zmienia 

barwę zależnie od pory dnia.

Sam ekran nowego iPada Pro jest reklamowany przez Apple jako „najjaśniejszy i odbijający 

najmniej światła (…) na świecie”. Poprawiony kontrast wynika z wyrównania pikseli, aby były 

bardziej równomiernie rozstawione na matrycy nowszej generacji.

iPad Pro 9,7”
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Głośniki
iPad Pro 9,7" otrzymał taki sam system głośników jak model 12,9". 

W rogach znajdują się cztery sztuki – górne grają średnie i wysokie 

tony, a dolne – niskie. Dźwięk dostosowuje się automatycznie, nie-

zależnie od położenia iPada.

Wi-Fi a Wi-Fi + LTE
W odróżnieniu od iPada Pro 12,9" model 9,7" ma opcję zamówie-

nia modułu LTE w każdej z trzech pojemności (32/128/256 GB). Nie 

licząc kolorów, modeli jest zatem sześć – trzy różne pojemności 

z Wi-Fi lub Wi-Fi + Cellular.

Smart Connector i Apple Pencil

iPad Pro 9,7", podobnie jak jego większy brat, wyposażono 

w Smart Connector do przekazywania zasilania i danych do urzą-

dzeń zewnętrznych. Apple stworzyło dla niego mniejszą wersję 

Smart Keyboard, która według pierwszych testerów jest mniej 

wygodna niż jej większa odmiana, ale podobno można się do niej 

przyzwyczaić.

iPad Pro 9,7”



Otrzymał także wsparcie dla Apple Pencil, dzięki próbkowaniu ekranu przy 240 Hz. To dlatego 

właśnie Apple stworzyło własny timing controller, podobnie jak do iPada Pro 12,9”.

Aparat
Nowy iPad Pro ma przeniesioną matrycę i obiek-

tyw z modelu 6S (lub bardzo do niego zbliżony). 

Umożliwia wszystko to, co iPhone, czyli:

• ma 12 MP,

• może tworzyć Live Photos,

• ma True Tone flash,

• robi panoramy do 63 MP,

• wspiera Auto HDR, tryb burst i kontrolę   

 ekspozycji,

• obiektyw ma maksymalną przysłonę f/2.2,

• matryca jest typu BSI (podświetlana od tyłu),

• obiektyw jest chroniony szkłem szafirowym.

Jest również wsparcie dla nagrywania wideo w 4K 

przy 30 fps, 1080p przy 30 lub 60 fps, 720p przy 30 

fps oraz slow motion przy 1080/120p i 720/240p. 

Można też za jego pomocą tworzyć time lapse’y.

Akcesoria
iPro Pro 12,9" wspiera prędkości USB 3 podczas 

transferu danych przez takie akcesoria, jak przej-

ściówka z USB 3 na Lightning. Niestety, iPad Pro 

9,7" wspiera tylko prędkości USB 2:

iPad Pro 12,9" przesyła dane z prędkością właściwą dla interfejsu USB 3, natomiast iPad Pro 9,7" 

korzysta z interfejsu USB 2.

To również powoduje, że użytkownicy nie skorzystają z możliwości szybszego ładowania iPada 

za pomocą 29 W ładowarki USB-C z kablem USB-C do Lightning – fast charging będzie działało 

tylko w modelu 12,9”.
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SoC i RAM
Apple A9X w iPadzie Pro 9,7” jest nieznacznie wolniej taktowany niż ten w modelu 12,9” 

– 2,16 GHz zamiast 2,26 GHz. Ma to znikomy wpływ na wydajność, ale są też różnice 

w samym RAM-ie – nie dość, że jest to 2 GB zamiast czterech, to w syntetycznych testach 

działa wolniej niż większy brat. Powód jest na razie nieznany, ale osobiście zupełnie nie 

przejmowałbym się tym faktem – nie miałem żadnych zastrzeżeń do działania iPada Air 2, 

a nowy model jest i tak szybszy.

Ceny:

Na koniec
Nowy iPad Pro jest droższy niż iPad Air 2 był rok temu. Wynika to z przydomka „Pro” oraz jego 

rozszerzonych możliwości. Po spędzeniu 120 dni z iPadem Pro 12,9” zapłaciłbym ten haracz, 

nawet jeśli tylko ze względu na cztery głośniki, wsparcie dla Apple Pencil oraz za Smart 

Connector dla Smart Keyboard – te funkcje są dla mnie tego warte. Wykorzystując nowego 

iPada w ten sposób, otrzymujemy po prostu mniejszego i bardziej mobilnego iPada Pro 12,9”. 

Wspominałem na wstępie też o tym, że to jednocześnie odpowiednik iPada Air 3 – wystarczy 

po prostu nie korzystać z jego rozszerzonych możliwości – ze Smart Connector i Apple Pencil 

– zadowalając się nowym ekranem, głośnikami i ewentualnie (dla bardziej odważnych) apara-

tem. Tak czy siak, to świetny sprzęt i znacznie bardziej komfortowy w podróży, ale o wyraźnie 

mniejszej przestrzeni roboczej – po prostu kolejny kompromis w życiu.

Tak jak wspominałem, nie planuję zmiany z modelu 12,9” na 9,7” ze względu na to, że wygod-

niej mi się pracuje na większym ekranie, ale gdybym mógł mieć oba równocześnie, wybierając 

ten, który aktualnie mi bardziej odpowiada, to nie zawahałbym się ani chwili.
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 iPad Pro 9,7” Wi-Fi  Wi-Fi + LTE

 32 GB  2999 PLN  3599 PLN

 128 GB  3699 PLN 4299 PLN

 256 GB 4399 PLN 4999 PLN

morid1n

iPad Pro 9,7”

http://www.twitter.com/morid1n


WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple Watch zadebiutował na rynku mniej więcej rok temu w trzech wersjach – Sport, 

stalowej oraz Edition, w której aluminium i stal zastąpiono złotem. Od tamtej pory linie dwóch 

pierwszych modeli zmieniły się dwukrotnie, w nietypowy dla Apple sposób. Jedyną stałą jest 

Apple Watch Edition, który zdaje się tracić zainteresowanie działu marketingu firmy.

NOWOŚCI W ŚWIECIE 
APPLE WATCHA
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Paski
Na swoim marcowym keynote Apple do oferty wprowadziło nowe paski dla Watcha. 

Dodano bransoletę mediolańską w kolorze Space Black, kilka nowych kolorów pasków flu-

oroelastomerowych (czyt. gumowych) oraz całkowicie nową serię wykonaną z plecionego 

nylonu.

To już drugi raz, gdy oferta pasków zostaje rozszerzona, co mnie zupełnie nie dziwi. Po pierw-

sze, stosunkowo łatwo je wyprodukować oraz wprowadzić na rynek, a po drugie, bardzo duże 

marże zapewniają, że firma na tym nie traci. Rzekomo około 30% użytkowników zmieniło 

pasek fabrycznie dostarczony z zegarkiem – to oznacza, że przez ostatni rok sprzedali ich przy-

najmniej milion, a prawdopodobnie więcej.

Apple Watch z paskiem w zestawie
Od początku bardziej interesowały mnie domyślne konfiguracje, składające się z koperty 

i paska. Każdą linię Watcha – Sport, stalowa i Edition – oferowano z innymi bransoletami.

Aluminiowe modele na początku były dostępne tylko z gumowymi, sportowymi paskami 

w jasnych kolorach. Poza modelem w kolorze Space Grey, który sprzedawano wyłącznie z czar-

nym gumowym paskiem z czarnym aluminiowym bolcem.

Modele stalowe – droższe od Sportów – sprzedawano z paskami skórzanymi oraz bransole-

tami metalowymi, z jednym wyjątkiem – najtańszy model (w 38 i 42 mm rozmiarach) można 

było kupić z czarnym gumowym paskiem, który posiadał stalowy, polerowany bolec. A naj-

droższy Space Black był oferowany tylko z drogą metalową bransoletą w tym samym kolorze 

(był też o 100 dolarów droższy od modelu polerowanego w tej samej konfiguracji).

Po sześciu miesiącach Apple wprowadziło do oferty dwa nowe modele Sportowe, w kolorze 

złotym i różowym (przepraszam, Rose Gold). Sparowano je z nowymi gumowymi paskami, 

a zestawy charakteryzowały się ciekawymi połączeniami kolorystycznymi. Paski kupione 

w zestawie miały też pewną wyjątkową cechę – metalowe elementy były w kolorze koperty 

zegarka: różowym, złotym lub Space Grey. Nie znam żadnego sposobu, aby je dokupić póź-

niej w takich kombinacjach. Do dzisiaj jedyny pasek, w którym można wybrać kolor metalu, to 

czarny gumowy pasek z bolcem w Space Grey lub polerowanej stali.
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Kilka dni temu, jak już wspominałem, 

Apple wprowadziło do oferty między 

innymi paski nylonowe. Bardziej jednak 

zainteresowała mnie oferta poszczegól-

nych Apple Watchów z paskami do nich 

dobranymi. Wiele kombinacji zniknęło 

z oferty, a ich miejsce zajęło mnóstwo 

innych. Zaskoczył mnie fakt, że model 

stalowy z gumowym paskiem (jedno-

cześnie najtańszy z tej serii) dostępny 

teraz jest jedynie w kolorze Space Black 

– rok temu był to najbardziej eksklu-

zywny kolor (dostępny tylko z branso-

letą panelową), a teraz jest najtańszy.

Niezależnie od eksperymentów Apple 

cieszy mnie takie żonglowanie ofertą 

– przynajmniej nie jest nudno. Obecną 

ofertę Sportów uważam za znacznie 

ciekawszą, tym bardziej że nylonowe 

paski mają zapięcia w kolorze koperty 

(osobno są tylko srebrne lub w gwiezd-

nej szarości). Dla kontrastu, w ofercie 

stalowego Apple Watcha, nie ma pra-

wie nic ciekawego. Podoba mi się jedy-

nie model z nylonowym paskiem, a to 

wynika z faktu, że skórzane paski firmy 

z Cupertino zupełnie do mnie nie prze-

mawiają – w żadnej z wersji.

Żałuję tylko tego, że nie można dokupić 

pasków dostosowanych kolorystycz-

nie i materiałowo (jeśli chodzi o ele-

menty metalowe) do stalowych Apple 

Watchów – ani do modelu polerowa-

nego, ani do Space Blacka.

Nowości w świecie Apple Watcha
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ŁUKASZ MIROCHA

Na zatłoczonym i spowalniającym rynku smartfonów przyszedł czas na twardą walkę 

o każdego klienta. Pokazując iPhone’a SE, Apple potwierdza, że traktuje poważnie także tych, 

którzy nie szukają tego, co największe, najnowsze i najszybsze. 

OSTATNIA KONFERENCJA W CUPERTINO POTWIERDZA, 

ŻE APPLE SIĘ NIE (S)KOŃCZY
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Ostatnia konferencja Apple była... krótka. Nie pokazano na niej „ama-

zing” nowości, tym razem Apple ograniczyło się do zaprezentowa-

nia kolejnych modeli swoich flagowych urządzeń – iPhone’a oraz 

mniejszego iPada. W kontekście tego, co dzieje się na rynku, trudno 

o lepszą wiadomość – ruch Apple pozwala z nadzieją patrzeć 

w przyszłość. 

International Data Corporation prognozuje, że miniony rok był 

ostatnim, w którym od początku swego powstania branża smartfo-

nów zanotowała dwucyfrowy wzrost. Warto odnotować, że Huawei 

i Xiaomi cieszą się lawinowym wzrostem popytu na swoje urządze-

nia. Według Gartnera ponad 80% smartfonów, które pojawiły się 

na rynku w ostatnim kwartale 2015 roku, pracowało pod kontrolą 

systemu Android. Inne firmy analityczne opublikowały w ostatnich 

miesiącach raporty z podobnymi informacjami. Smartfony już jakiś 

czas temu zniknęły z wszelkich krzywych i wykresów, która mają 

odzwierciedlać najbardziej innowacyjne i przełomowe technologie. 

Czy kierunek, w którym podąża cała branża, świadczy o tym, że – jak 

chciałoby tego wielu komentatorów – Apple się kończy? 

Apple Insider, opierając się na badaniach Canaccord Genuity, poin-

formował w listopadzie 2015 roku, że sprzedając jedynie 14,5% ogól-

nej liczby telefonów, Apple zgarnia 94% zysków całego rynku. Nie 

od dziś wiadomo, że Firma z Cupertino iPhone’em stoi. Maki, iPady, 

usługi cyfrowe to tylko przystawka. Apple się nie kończy. 

Po przejęciu sterów przez Cooka Apple wydawało się angażować w walkę z konkurencją, podą-

żając raczej za trendami, niż wytyczając nowe ścieżki. Najlepszym przykładem tego kierunku 

jest opracowanie smartfonów z większymi ekranami  (segment premium), przy jednoczesnym 

utrzymywaniu w ofercie starszych modeli, co pozwoliło na dotarcie do mniej zamożnych klien-

tów (gigantyczne rynki wschodzące Chin, Indii etc.). Ta strategia sprawdzała się przez ładnych 

parę lat. I będzie sprawdzać się dalej, do czego Apple potrzebuje między innymi iPhone’a SE. 

Firma z Cupertino nie jest już w stanie odebrać tortu Androidowi ani rywalizować z chińskimi 

gigantami ceną. IDC twierdzi, że w 2020 roku iOS będzie zainstalowany jedynie na 14% smart-

Ostatnia konferencja w Cupertino potwierdza...Ostatnia konferencja w Cupertino potwierdza...



fonów. Na rynek ma trafiać wtedy prawie dwa mld smartfonów rocznie, a więc osiągnięcie 

nawet tych kilkunastu procent wymaga od Apple podjęcia aktywnych działań już dziś. 

iPhone SE jest więc ukłonem w stronę wszystkich tych, których interesuje przyzwoity smart-

fon z relatywnie małym ekranem – casual userów. Opierając smartfona na wydajnych kompo-

nentach, wyposażając go w bardzo dobry aparat, Apple potwierdza, że traktuje ich tak samo 

poważnie, jak nerdów od 6 Plusa. To pierwszy w dziejach firmy z Cupertino telefon, który jest 

realną alternatywą dla Androidów ze średniej i średniowysokiej półki. W przybliżonej cenie do 

niesławnego już 5C otrzymujemy dziś bardzo dobry telefon. 

Apple posiada obecnie szeroką ofertę telefonów. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku smart-

fonów, firma z Cupertino stara się trafiać do kilkunastu procent klientów w każdym segmencie 

branży. Pionierskie lata, gdy Apple koncentrowało się na produkcji najbardziej innowacyjnych, 

wyprzedzającej swój czas telefonów, to już pieśń przeszłości. Nie należy jednak traktować tej 

sytuacji jako porażki. Dzięki Apple smartfon stał się czymś ogólnodostępnym, ikoną pierw-

szych dekad XXI wieku i motorem napędowym mobilnej rewolucji. Czas więc, by firma w rów-

nym stopniu zadbała o fanów nowych technologii, jak i zwykłych konsumentów. Apple nie 

musi już produkować wyłącznie „amazing” smartfonów. Wielu wystarczą aparaty spod znaku 

„good enough” i „cheap enough” i właśnie do nich skierowany jest najnowszy produkt firmy. 
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LukaszMirocha

Ostatnia konferencja w Cupertino potwierdza...

http://www.twitter.com/LukaszMirocha


https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8&at=11lHMT


TOMASZ SZYKULSKI

W poprzednim wydaniu iMagazine opisałem jednodniową wycieczkę do parku narodowego 

Yosemite w Kalifornii, którą odbyłem podczas grudniowej wizyty w San Francisco. Tym razem 

opowiem o dwóch kolejnych parkach – Wielkim Kanionie oraz Dolinie Śmierci. 
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WIELKI KANION 
I DOLINA ŚMIERCI

Wielki Kanion i Dolina Śmierci



Jednym z głównych założeń zimowego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych był zróżnicowany 

plan zwiedzania. Podczas wcześniejszych amerykańskich wycieczek skupiałem się przede 

wszystkim na miastach, dlatego tym razem zależało mi także na  bardziej oddalonych miej-

scach, do których dotarcie wymagało wynajęcia samochodu. Już sama jazda przez amery-

kańskie bezdroża była znakomitą atrakcją i zupełnie nowym doświadczeniem, a dodatkowo 

pozwoliła na dotarcie w rejony i miejsca, których nie udałoby się odwiedzić podczas tradycyj-

nej wycieczki. 

Jak już wspominałem, układając plan podróży do USA, zdecydowałem się na trzy z najbardziej 

znanych amerykańskich parków narodowych – Yosemite, Wielki Kanion i Dolinę Śmierci. O ile 

bazą wypadową do pierwszego z nich było San Francisco, o tyle wyjazdy do dwóch kolejnych 

rozpocząłem w Las Vegas. W tym miejscu nie mógłbym nie wspomnieć w kilku słowach o mie-

ście, które w popkulturze jawi się jako stolica hazardu i rozrywki. Połączenie neonów, wszech-

obecnych kasyn, hoteli i klubów nocnych przyciąga do największego miasta stanu Nevada 

miliony turystów każdego roku; dla mnie jest ono jednak synonimem kiczu i tandety, któ-

rego nie jestem w stanie potraktować jako ciekawej atrakcji turystycznej. Obraz ten w dużej 

mierze zgadzał się z moim wyobrażeniem tego miejsca, dzięki czemu uniknąłem wielkiego 

rozczarowania.
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Głównym powodem, dla którego zdecydowali-

śmy się na zarezerwowanie noclegów w Las Vegas, 

jest jego atrakcyjna lokalizacja. Miasto znajduje 

się mniej więcej w połowie drogi między dwoma 

interesującymi nas parkami narodowymi. Dotarcie 

do Wielkiego Kanionu wymagało około czterech 

godzin jazdy w kierunku wschodnim, a do Doliny 

Śmierci – około trzech godzin w kierunku zachod-

nim. Jak przystało na słynne amerykańskie miasto, 

Las Vegas cechuje także bardzo duża dostępność 

atrakcyjnych połączeń lotniczych, dzięki czemu 

przylot z Los Angeles i wylot do Nowego Jorku nie 

był ani zbyt kosztowny, ani zbyt skomplikowany.  

Mieliśmy niezwykle napięty plan – wyjazdy do 

obu parków były jednodniowymi wycieczkami, 

które wymagały wielogodzinnej jazdy wynajętym 

samochodem i powrotu do hotelu w Las Vegas. 

Plusem takiego rozwiązania był fakt, że po powro-

cie mogliśmy spędzić wieczór, eksplorując miasto. 

Stolica hazardu sprawdziła się idealnie w roli jedy-

nie dodatku do parków narodowych, a nie głów-

nego punktu naszej trasy. Najlepiej udowodnił nam 

to ostatni dzień, który w całości przeznaczyliśmy na 

Las Vegas. Już po kilku godzinach okazało się, że… 

nie ma tam, co robić. Swoje zrobiła także pogoda 

– intensywne opady deszczu zniechęcały do 

jakiegokolwiek zwiedzania, przez co kilka godzin 

spędziłem na obrabianiu zdjęć z wcześniej odwie-

dzonych miejsc. 

Wielki Kanion
Park Narodowy Wielkiego Kanionu (ang. Grand 

Canyon National Park) znajduje się w północ-

nej części stanu Arizona. Od Las Vegas dzieli go 

około 130 mil trasy, która w początkowej części jest 
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typową autostradą, a następnie stopniowo zmienia się w wąską drogę przez amery-

kańskie pustkowia. Momentami panowały dosyć trudne warunki drogowe, niezwy-

kłe okoliczności przyrody sprawiały jednak, że wielogodzinna jazda samochodem 

była czystą przyjemnością. Wielokrotnie zdarzało nam się zatrzymywać, by zrobić 

zdjęcia i podziwiać widoki wokół trasy przez Arizonę.  

Muszę przyznać, że decyzja o poświęceniu zaledwie jednego dnia na wyjazd do 

Wielkiego Kanionu była błędem. Wyjeżdżając o 9 rano, do celu dotarliśmy dopiero 

przed 15, co spowodowało, że mieliśmy jedynie 2–3 godziny światła dziennego i de 

facto tyle czasu na obejrzenie tego parku narodowego. Z tego powodu zdecydowa-

liśmy się na przejazd południową stroną (tak zwana South Rim), która według prze-

wodników i opinii znajomych jest znacznie ciekawsza od strony północnej. Pomimo 

bardzo krótkiego pobytu na miejscu, udało mi się wykonać wiele ciekawych zdjęć.  

Park Narodowy Wielkiego Kanionu pod pewnymi względami przypominał odwie-

dzone wcześniej Yosemite, o którym pisałem w marcowym numerze iMagazine. 

Najbardziej charakterystyczną cechą wspólną jest fakt, że wizyta w parku narodo-

wym to tak naprawdę kilka godzin jazdy samochodem i regularnego zatrzymywania 

się na punktach widokowych. Już po wjeździe na południową pętlę naszym oczom 

ukazała się dolina rzeki Kolorado, a widok bezkresnej przepaści towarzyszył nam 

Wielki Kanion i Dolina Śmierci



po lewej stronie przez kilkadziesiąt kilometrów. 

Największe wrażenie z całą pewnością wywarł 

pierwszy punkt, w którym zatrzymaliśmy samo-

chód. Chociaż kolejne lokacje oferowały nieco 

lepsze widoki, to jednak pierwsze spojrzenie na 

kanion zapamiętałem najlepiej. Skala tego miej-

sca zapiera dech w piersiach – właściwie nie da się 

ubrać w słowa uczucia towarzyszącego momen-

towi, w którym stajemy nad przepaścią jednego 

z najbardziej znanych symboli Ameryki. Efektu nie 

oddają również nawet najlepsze zdjęcia zrobione 

w tym miejscu.  

Powrót do Las Vegas zajął nam znacznie mniej 

czasu niż dojazd do Wielkiego Kanionu. Wynikało 

to z faktu, iż z racji późnej pory robiliśmy znacznie 

mniej przerw w podróży, a pokonywana przez nas 

trasa była stosunkowo pusta. Pomimo częstych 

zmian za kierownicą, do stolicy hazardu dotarliśmy 

bardzo zmęczeni. Właśnie z tego powodu pole-

cam poświęcenie co najmniej dwóch dni na Wielki 

Kanion – w jego okolicy znajduje się wiele hoteli, 

kempingów oraz kwater, które pozwolą odpocząć 

po długiej podróży i znacznie dogłębniej zwiedzić 

tę atrakcję turystyczną. 

W tym miejscu warto wspomnieć o kilku kwe-

stiach technicznych, które mogą przydać się pod-

czas planowania wycieczki do Wielkiego Kanionu. 

Według mnie Las Vegas było dobrą bazą wypa-

dową, bo jest tam duże miasto w dogodnej loka-

lizacji, międzynarodowe lotnisko z bogatą ofertą 

połączeń i mnogość otaczających je atrakcji. Warto 

także pamiętać o opłatach wjazdowych do parku 

– w przypadku samochodu bilet kosztuje 30 dola-
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rów i pozwala na tygodniowy wstęp zarówno na północną, jak i południową trasę 

otaczającą kanion. 

Dolina Śmierci 
Już kilka godzin po powrocie z Wielkiego Kanionu musieliśmy wstać, by jak najwcze-

śniej ponownie wyruszyć w drogę tym razem w kierunku zachodnim. Naszym celem 

był kalifornijski park narodowy – Dolina Śmierci – obszar bezodpływowej depre-

sji na pustyni Mojave. Miejsce to jest znane jako najbardziej suchy punkt Ameryki 

Północnej (w niektórych latach deszcz tu w ogóle nie pada, w innych – nie przekra-

cza 50 milimetrów opadów rocznie) oraz jeden z najgorętszych punktów na Ziemi. 

Z oczywistych względów temperatura w styczniu nie była wysoka – nie przekra-

czała kilkunastu stopni Celsjusza, co zbytnio nie odbiegało od warunków zastanych 

w Las Vegas.  

Jak w przypadku Wielkiego Kanionu, również ten park narodowy znajduje się 

w miejscu, do którego wygodnie i łatwo dojedziemy z Las Vegas. Alternatywnie 

punktem startowym może być Los Angeles, dystans do tego miasta to jednak 

prawie 260 mil (odległość z Las Vegas to, dla porównania, 140 mil). Podobnie jak 

poprzedniego dnia, droga do celu prowadziła przez malownicze rejony stanu 
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Nevada, a następnie Kalifornii. Dojazd, wliczając postój na lunch w lokalu legendar-

nej sieci z burgerami In-N-Out w miasteczku Pahrump, zajęła około czterech godzin. 

Jazda przez dziesiątki mil amerykańskiego pustkowia to ciekawe doświadczenie, 

które ma jednak także pewne wady. Przekonaliśmy się o tym, gdy po wyjeździe 

na trasę okazało się, że w baku naszego samochodu pozostało niewiele paliwa. 

Najbliższym punktem ze stacją benzynową była wspomniana wcześniej miejsco-

wość Pahrump, do której dotarliśmy z minimalnym zapasem benzyny. Cała przy-

goda skończyła się dobrze, jednak na przyszłość warto pamiętać o tym, że podczas 

wielogodzinnej jazdy możemy mieć bardzo ograniczony dostęp do sklepów, stacji 

i innych usług. 

Zgodnie z przewidywaniami, Dolina Śmierci dosyć znacznie różniła się od dwóch 

poprzednich parków narodowych. W przeciwieństwie do Yosemite i Wielkiego 

Kanionu nie zastaliśmy tu bramek wjazdowych, a jedynie znak informujący o prze-

kroczeniu granicy rezerwatu i samoobsługowy automat do uiszczenia opłaty za 

wstęp. Również sam sposób „zwiedzania” był inny: przez całą drogę otaczały nas 

wzgórza i bezkresne puste przestrzenie; zatrzymywaliśmy się w przypadkowych 

miejscach, a nie wyznaczonych punktach, których tutaj nie ma zbyt wiele. Jadąc 

wzdłuż Wielkiego Kanionu, miałem wrażenie, że oglądam zjawisko, które znajduje 

się obok mnie. W Dolinie Śmierci czułem się częścią tego zjawiska, otoczony nim 

z każdej strony. 

Wielki Kanion i Dolina Śmierci
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Niezwykłą cechą Doliny Śmierci jest panująca tam kompletna cisza, którą przerywał 

tylko odgłos pojedynczych samochodów mijających nas na trasie. Nigdy wcześniej 

nie byłem w miejscu, które tak doskonale jest pozbawione jakiegokolwiek hałasu: 

stojąc bez słowa pośród wzgórz i skał, można było odnieść wrażenie, że znajdujemy 

się w zupełnie innym, pustym świecie. W wielu momentach można było usłyszeć 

bardzo cichy szum samochodu przejeżdżającego w odległości kilku kilometrów, któ-

rego nie zakłócało nic innego niż dźwięki wydawane przez nas samych. Trudno jest 

w pełni opisać odczucia towarzyszące przebywaniu w Dolinie Śmierci – trzeba to 

przeżyć samemu. 

Podsumowanie 
Po tegorocznej wyprawie do Stanów Zjednoczonych mogę powiedzieć jedno: 

piękno tego kraju najlepiej odkrywać poza szlakiem, daleko od miast, przemierzając 

samochodem dziesiątki mil amerykańskiego pustkowia. Pisząc te słowa, nie próbuję 

umniejszać wartości moich ulubionych metropolii: San Francisco, Nowego Jorku 

oraz Los Angeles. Staram się natomiast zachęcić do urozmaicenia planu wyjazdu do 

USA, gdyż parki narodowe sprawią, że każdy kolejny dzień pobytu stanie się niezwy-

kłą przygodą, a nie tylko zwiedzaniem kolejnych atrakcji turystycznych. Doskonałym 

przykładem są opisane przeze mnie miejsca: Yosemite, Wielki Kanion oraz Dolina 

Śmierci. Każde z nich trzeba zobaczyć na własne oczy, by w pełni poczuć ducha 

Ameryki. 

Więcej zdjęć z mojego wyjazdu do USA znajdziecie tutaj:

www.szykulski.com/photography

t_szykulski

Wielki Kanion i Dolina Śmierci

http://www.szykulski.com/photography
https://twitter.com/t_szykulski


JEDEN DZIEŃ NA GOA

TOMASZ SZYKULSKI

W lutym poleciałem do Bangalore w Indiach na konferencję technologiczną. Nie byłbym sobą, 

gdybym nie wykorzystał wizyty w tym kraju do odwiedzenia jednego z miejsc, które pozwolą 

wykonać kilka ciekawych zdjęć. Wybór padł na Goa. 
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Goa to stan w zachodnich Indiach, którego nazwa 

wielu osobom może kojarzyć się z piaszczystymi 

rajskimi plażami, drinkiem pod palmą oraz prażą-

cym słońcem. To między innymi te cechy sprawiły, 

że zdecydowałem się na krótki wypad właśnie 

w to miejsce. Na początkowym etapie planowa-

nia alternatywą było jedno z najbardziej znanych 

miast Indii – Delhi lub Mumbaj, jednak szybko 

doszedłem do wniosku, że jeden dzień to zdecy-

dowanie za krótko na zwiedzanie wielomiliono-

wej metropolii. Do wybrania Goa zachęciła mnie 

też korzystna oferta narodowych linii lotniczych 

Indii – Air India. Lot na ich pokładzie był bardzo 

ciekawym doświadczeniem. Nowy samolot w cie-

kawym malowaniu, miła obsługa, a także… ciepły 

i smaczny posiłek w czasie godzinnego lotu spra-

wiły, że był to przyjemny element wyjazdu. 

Aby maksymalnie wykorzystać ograniczony czas 

na Goa, postanowiłem znaleźć zakwaterowanie 

niedaleko od głównego lotniska regionu znajdu-

jącego się w miasteczku Vasco da Gama, które 

nazwano na cześć słynnego portugalskiego 

odkrywcy. Zdecydowałem się na niewielki hotel 

w mało turystycznej miejscowości Dona Paula, 

dokąd dojechałem taksówką. Podróż niezwy-

kle wąskimi drogami zajęła około 30 minut i była 

emocjonująca – styl jazdy kierowców w Indiach 

nie przypomina zachodnich standardów, a niemal 

każdy zakręt wiąże się ze sporym ryzykiem udziału 

w kolizji. Po drodze kierowca dwukrotnie zabłądził, 

co wymagało skorzystania z moich map i wskaza-

nia właściwego kierunku. 

Szybko po dotarciu do miejsca zakwaterowania 

odkryłem, że otacza mnie dżungla oraz zwykłe 
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domy mieszkańców regionu, które w niektórych przypadkach przypominały szałasy lub 

prowizoryczne schronienia. Częstym elementem były również sieci i łodzie rybackie, szcze-

gólnie w okolicach zachodniego wybrzeża. Już pierwszy spacer pozwolił mi uświadomić 

sobie, że znajduję się w naprawdę oddalonym miejscu. W bezpośrednim sąsiedztwie nie 

natrafiłem na ani jednego turystę, a miejscowa ludność na każdym kroku przyglądała mi 

się z wyraźnym zainteresowaniem. Trudno byłoby znaleźć chociaż jedną osobę, która nie 

odwróciła się na mój widok. Myślę, że pewną rolę odegrał tu duży aparat fotograficzny 

oraz kolorowa deskorolka, którą również zabrałem na ten wypad. Kilkukrotnie spotkałem 

się także ze zjawiskiem, o którym wspominali znajomi: miejscowi pytali mnie, czy mogą 

sobie zrobić wspólne zdjęcie. Wielokrotnie zachęcali mnie również do dokumentowania ich 

codzienności. 

Po krótkim spacerze przez rybackie okolice miejscowości Dona Paula zdecydowałem się 

udać na północ, by finalnie dotrzeć do stolicy stanu Goa – miasta Panaji. Piesza wędrówka 

Jeden dzień na Goa
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zajęła około półtorej godziny i obfitowała w ciekawe doświadczenia. Większą 

część trasy udało mi się pokonać, idąc wzdłuż morza przez Caranzalem, a następ-

nie Miranmar Beach. Pierwsza z nich świeciła pustkami, a praktycznie jedynymi 

spotkanymi tam ludźmi byli rybacy składający swoje sieci. Z kolei Miranmar znaj-

dowała się w pobliżu kilku hoteli i miasta, przez co plaża tętniła życiem.  

Panaji szybko okazało się niezwykle interesującym miejscem. Jest położone nad 

estuarium rzeki Mandovi, a zamieszkuje je około 100 tysięcy osób.  Na jego cha-

rakter składa się wiele czynników. W wielu miejscach są widoczne wpływy kolo-

nialne, które w ciekawy sposób wyłaniają się spod warstwy kultury mieszkańców 

Indii. Kościoły sąsiadują ze świątyniami, targowiska z kolorowymi willami i zabu-

dowaniami, a nad ulicami dominują kable elektryczne, które dodatkowo nadają 

im specyficzny klimat. 

Najpiękniejszym zabytkiem miasta jest z całą pewnością kościół Niepokalanego 

Poczęcia zbudowany w 1541 roku, którego biała bryła dominuje nad centrum. 

Jeden dzień na Goa



Podczas zwiedzania starałem się nie 

korzystać z map, a jedynie zagłębiać 

się w ulice i zakątki, które wydawały 

mi się interesujące – w tej sytuacji 

charakterystyczny budynek okazał 

się dobrym punktem nawigacyjnym. 

Doprowadziło mnie to do wielu cie-

kawych miejsc – natrafiłem w nich na 

proste domostwa biedniejszych miesz-

kańców, lokalne bary i restauracje, ale 

również ekskluzywne hotele, salony 

samochodowe i… lokale zachodnich 

sieci, między innymi Domino’s Pizza 

i Dunkin’ Donuts. Jak już wspomnia-

łem w innym wpisie, Indie jawią mi się 

jako kraj ogromnych kontrastów; były 

one również widoczne w Panaji. 

Z perspektywy fotografa i osoby rela-

cjonującej wyjazdy „na żywo” miłym 

zaskoczeniem okazała się przyjemna 

kawiarnia w północnej części mia-

sta, która oferowała szybki dostęp 

do internetu. Po krótkiej przerwie 

i opublikowaniu kilku zdjęć zdecydo-

wałem się wrócić na upatrzoną wcze-

śniej część Miranmar Beach, która od 

samego początku wydawała mi się 

perfekcyjnym miejscem do obserwo-

wania zachodzącego słońca. 

Zgodnie z przewidywaniami wybrany 

przeze mnie fragment plaży oferował 

doskonałe warunki do spędzenia wie-

czoru. Plaża rozciągała się bowiem na 

osi północ–południe, dzięki czemu 
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ostatnie promienie słońca padały prostopadle do wybrzeża. Pozwoliło to na 

uchwycenie kilku ujęć, które już z powodzeniem zagościły w moim fotograficz-

nym portfolio. Co ciekawe, zachód słońca przyciągnął na plażę tysiące ludzi, 

w tym wielu lokalnych mieszkańców. Większość z nich obserwowała to zjawisko 

w ciszy i spokoju, rozmawiając z przyjaciółmi lub rodziną. Klimat zaburzali tylko 

sprzedawcy napojów i kokosów oferujący swoje produkty odpoczywającym na 

plaży. 

Jednodniowa wycieczka do Goa była doskonałym urozmaiceniem wyjazdu 

na konferencję do Indii. Planując czysto turystyczny wyjazd, z całą pewnością 

poświęciłbym temu regionowi wiele więcej czasu. Nie zmienia to faktu, że jak na 

tak krótki pobyt udało mi się odwiedzić wiele interesujących miejsc, zapoznać 

z lokalną kulturą i kuchnią, a także wykonać liczne zdjęcia, które zasiliły moje foto-

graficzne portfolio. Z czystym sumieniem mogę polecić także usługi linii lotni-

czych Air India, którymi dotarłem z Bangalore na Goa i z powrotem. 

Więcej moich zdjęć z Goa znajdziecie tutaj: Goa Indie

t_szykulski
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BORACAY 
– MÓJ RAJ NA ZIEMI

MAJA JAWOROWSKA

Planując podróż po Azji, na starcie wiedziałam jedynie, że chcę wreszcie napić się wody 

z zielonego kokosa i przy okazji spędzić sylwestra na rajskiej plaży. Tak rozpoczęły się 

poszukiwania prawdziwego niebiańskiego piaszczystego brzegu i bezkresu turkusowej wody.
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Głęboko wierzę w siłę Google. Jeżeli Google nie jest mi w stanie czegoś powiedzieć, to 

z całą pewnością odpowiedź na zadane pytanie nie istnieje. Odetchnęłam więc z ulgą, 

gdy po wklepaniu kilku zbliżonych zapytań o najpiękniejszą plażę na Ziemi wyniki bardzo 

konkretnie wskazały jeden kierunek – Boracay.

Co to, gdzie to?
Boracay to filipińska wyspa należąca do prowincji Aklan. Niewielka, bo o powierzchni 

około 10 km2, żyjąca powoli własnym życiem. Jest różnorodna – jak całe Filipiny – znajdzie 

się więc kąt dla rodziny z dziećmi, młodych i żądnych przeżyć turystów z całego świata, 

staruszka, podróżnika z plecakiem czy eleganckiej kobiety z kilkoma walizkami. Znalazł się 

kąt i dla mnie – młodej dziewczyny szukającej swojego raju na Ziemi.

Praktycznie patrząc…

Jak dostać się na wyspę?
Zakładając, że podróżujemy z Polski, najszybszy sposób to lot do stolicy Filipin, czyli 

Manili, i późniejszy lot krajowy na jedno z dwóch lotnisk prowincji Aklan: Caticlan lub 

Kalibo. Z Karoliną podróżowałyśmy właśnie do Kalibo. Późniejsza trasa na wyspę zajmuje 

mniej więcej dwie godziny, jeżeli tak jak my wybierzecie transfer z firmą Southwest – bilet 

kosztuje około 20 złotych, obejmuje podróż autobusem i krótką przeprawę przez morze.
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Ważne! Jeżeli wcześniej zorganizuje-

cie sobie nocleg, koniecznie zapytajcie 

hosta o możliwość zapewnienia dla Was 

transportu. Dodatkowy koszt to około 

50 złotych, ale wiele ułatwia – obejmuje 

wynajem jeepa, który podwiezie pod 

sam hotel. W innym przypadku kapitan 

wysadzi nas na pięknej plaży z walizkami 

i wróci do Malay.

Czas: opcja Warszawa > Amsterdam > 

Manila > Kalibo > Boracay zajmie około 45 

godzin.

Koszt: cena to około 4000 złotych za 

podróż w obie strony, przy odpowied-

nim poszperaniu da się jednak ten 

koszt mocno zredukować, nawet do 

2500 złotych.

Aktywności i wypoczynek
Boracay umożliwia właściwie każdy rodzaj 

odpoczynku. Jeżeli urlop ma w całości 

polegać na smażeniu na plaży i ewen-

tualne pluskaniu w krystalicznie czystej, 

ciepłej, acz orzeźwiającej wodzie – to tak, 

wyspa jest dla Ciebie. Wieczór chcesz spę-

dzić w klubie? Nic trudnego. Wolisz spo-

kojną knajpę z leżakami na plaży i muzyką 

na żywo? Spoko, na każdym kroku. Masz 

ochotę na parasailing? Skutery wodne? 

Quady? Podróż łódką dokoła wyspy? Nie 

ma problemu. Naga kąpiel w morzu przy 

świetle księżyca i gwiazd? Been there, 

done that. Spokojny wieczór w hotelu? 
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Na ganku? Karty, muzyka, cykady? Wszystko 

w zasięgu kilku kroków.

Koszt: nie chcąc liczyć każdego grosza i nie 

odmawiając sobie atrakcji, należy przygotować 

się na wydatki rzędu 100 złotych dziennie. Nie 

uwzględniając jednak dodatkowych atrakcji, 

imprez i wydając pieniądze tylko na jedzenie 

w knajpkach na plaży – da się spokojnie zmieścić 

w 40–50 złotych dziennie.

Dodatkowe atrakcje: wszystkie wahają się 

w granicach 100 złotych – najbardziej polecam 

parasailing, a Karola zdecydowanie cieszyła 

się z wynajęcia quadów. No i ta podróż łódką 

dookoła wyspy! Rowerowy tuktuk zawiezie nas 

gdziekolwiek za 100 pesos – po dzisiejszym kur-

sie 8 złotych 20 groszy.
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Co polecam?
Zdecydowanie polecam zatrzymanie się gdzieś 

w okolicy Station 3, koniecznie przy samej plaży 

lub blisko zejścia. To najspokojniejsza i naj-

bardziej przytulna część White Beach, idealna 

do plażowania, pluskania się w wodzie, pod-

jadania lokalnych przysmaków w pobliskich 

barach. Koniecznie sprawdźcie The Rose Pike! 

Przepyszne jedzenie, tanie piwo, szybki internet, 

wspaniała obsługa i happy hours. Plażowanie 

w okolicy Rose Pike to czysta przyjemność.

Wieczory i noce spędzaliśmy ze znajomymi 

głównie na Station 2, czyli w części plaży. 

Pierwszej nocy wylądowaliśmy w klubie Epic, 

okazał się jednak zbyt bliski temu, co znamy 

z każdego europejskiego klubu – nie, my 

potrzebowaliśmy czegoś chociaż w ułamku 

lokalnego. I znaleźliśmy! Bom Bom Bar, 

cudowne miejsce z niesamowitą ekipą grającą 

muzykę na żywo. Każda kolejna noc spędzona 

w Bom Bom była dla nas kolejnym koncer-

tem rockowym, zostały nam niesamowite 

wspomnienia.

Magia
Czymś, co sprawiło, że pokochałam Boracay, 

jest jednak pierwsze wrażenie. Wyleciałam 

z Polski w pierwszy dzień grudniowych świąt. 

Noc w Dubaju, noc w Bangkoku, noc w Manili. 

Podróż dłużyła mi się w nieskończoność, było 

duszno, cholernie gorąco, a ja jeszcze nie zdąży-

łam poskromić ogarniającego mnie szoku kultu-

rowego. Wszystko było głośniejsze i szybsze niż 

kiedykolwiek w Warszawie.

Boracay – mój raj na Ziemi

http://www.therosepike.com/
https://www.facebook.com/pages/Bombombar/192105020827873
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I nagle, po tych wszystkich długich godzinach w klasie ekonomicznej, przygo-

dach ze slumsami w Bangkoku i przerażającej Manili, szłam spokojnie i boso po 

betonowej dróżce, między wijącymi się domkami i przytulnymi hotelami. Nad 

moją głową kołysały się powoli gałęzie palm, pod nogami przebiegła malutka 

jaszczurka. Niebo było tak czarne, jak pamiętam z nocnych spacerów na wsi 

u cioci. Nigdy wcześniej nie widziałam tylu gwiazd. I wtedy, zza ostatniego 

zakrętu wysunęła się najczystsza, najbardziej nieskalana plaża, jaką w życiu 

widziałam. O jej brzeg rozbijały się leniwie cudownie czyste, miękkie fale. Na 

spokojnej tafli wody spokojnie kołysały się kolorowe łódki. A ja widziałam to 

wszystko bardzo dokładnie – dwa dni po pełni księżyca, przy bezchmurnym, 

nocnym niebie, gdzieś na Filipinach.

Boracay jest bezcenna. Na wyspie spędziłam najcudowniejsze dni mojego 

życia i już teraz organizuję głowę tak, by jak najszybciej tam wrócić. I jeżeli cho-

ciaż odrobinę przekonałam Cię, by bliżej przyjrzeć się mojej wyspie – daj znać! 

Mogę mówić o niej godzinami. W końcu to mój raj.

Boracay – mój raj na Ziemi

jedzonelka

https://twitter.com/jedzonelka
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MARTYNIKA 
– EUROPEJSKI RAJ NA KARAIBACH
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Martynika – europejski raj na Karaibach



Wyjeżdżając na tę karaibską wyspę, nie spodziewałem się, że będzie to wyjątkowy cel 

podróży w moim życiu. Byłem już w wielu ciekawych miejscach na świecie i myślałem, że 

widziałem niektóre z najpiękniejszych, ale nie spodziewałem się tej niesamowitej mieszanki 

raju i „normalności”, która tak mnie urzekła.

Europa na Karaibach
Martynika jest zamorskim terytorium należącym do Francji, a zatem jest częścią Unii 

Europejskiej, choć leży na Małych Antylach. Najłatwiej dostać się na nią samolotem z Paryża, 

pomimo nietypowych, alternatywnych propozycji autorstwa Google Maps dla fanów kaja-

karstwa. Zaskoczeniem dla mnie był fakt, że choć lot ze stolicy Francji trwa niecałe dziewięć 

godzin, to samolot startuje z lotniska krajowego, czyli z Paris-Orly, zamiast z lotniska między-

narodowego (Charles de Gaulle). Kupując lot łączony w Air France, na przykład Warszawa–

Paryż–Fort-de-France–Paryż–Warszawa, mamy zapewniony bilet na autokar tej linii lotniczej 

między lotniskami (transfer zajmuje około godziny, zależnie od ruchu na autostradzie). 

Najtańsze bilety można kupić od około 1200 złotych brutto w dwie strony (od osoby).
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Mieszkańcy
Zdecydowana większość mieszkańców to chrześcijanie i pomimo tego podobieństwa do 

Polski, to bardzo polecam odwiedzanie kościołów na wyspie – zarówno ich wnętrze, jak 

i sposób dekorowania na zewnątrz są momentami skrajnie różne i mogą się okazać bardzo 

przyjemną odskocznią od krajowej monotonności. Ale wracając do mieszkańców – kreol-

skich i kontynentalnych Francuzów. Niemiłych, nienawidzących przybyszów nieznających 

ich języka? A w życiu! Wszyscy są przemili, a brak znajomości języka nie stanowi dla nich 

żadnej bariery – w razie czego zostaje przecież gadanie „na migi” lub piasek, patyk i prosty 

rysunek. Może i rozmowa wtedy trwa dłużej, ale tutaj nikomu się nie śpieszy. Byłem świad-

kiem, jak facet zatrzymał samochód na środku głównej ulicy przez Les Trois Ilet i czekał, aż 

jego żona odbierze pizzę z włoskiej restauracji. Za nim utworzyła się kolejka, w której wszy-

scy grzecznie czekali, aż rodzina skończy załatwiać swoje sprawy. Bez stresu, krzyku czy trą-

bienia. Postawa godna pozazdroszczenia.

Zróżnicowanie i pogoda
Sama wyspa jest niezwykle zróżnicowana. Wulkan na Montagne Pelée na północy oznacza 

wyższe pasmo górskie, bardziej kręte drogi, czarne plaże i wiele niesamowitych punktów 

widokowych. Niestety, rejon na północ od stolicy – Fort-de-France – również charakteryzuje 

się znacznie większą i częstszą pokrywą chmurową.

Bardziej płaskie południe to z kolei żółty piasek, momentami przypominający mąkę, inna 

architektura małych miasteczek i więcej  palm. Plaże skierowane na zachód oznaczają zaś 

mniejsze fale, gdyż są osłonięte od Oceanu Atlantyckiego, a skierowane na wschód zazwy-

czaj charakteryzują się znakomitymi warunkami do surfowania, kite- lub windsurfingu. Tutaj 

też można spotkać więcej słońca i mniej deszczu. Tak, deszczu – to Karaiby, nawet w porze 
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suchej możecie tutaj trafić na rok, w którym 15–30 minutowe deszcze każdego 

dnia to norma.

Pora deszczowa (i huraganowa) trwa od lipca do grudnia, a sucha jest od stycznia 

do czerwca. Pierwsze trzy miesiące roku są moim zdaniem najprzyjemniejsze dla 

osób, które chcą robić coś więcej niż leżeć tylko plackiem na słońcu, przy base-

nie lub na plaży. Temperatury od stycznia do marca wynoszą średnio około 26°C 

w ciągu dnia i 22°C w nocy, oczywiście w cieniu – zapewniam Was, że odczuwalne 

temperatura jest znacznie wyższa, a w godzinach południowych ciężko funkcjo-

nować z dala od wody, cienia lub klimatyzacji. Dla fanów ekstremalnych tempera-

tur, oscylujących wokół 30°C w ciągu dnia (odczuwalna 36°C), pozostaje okres od 

kwietnia do czerwca.

Gdzie się zatrzymać?
Zjeździliśmy z żoną prawie całą wyspę samochodem i osobom pragnącym 

dostępu do najładniejszych plaż, „normalnych” sklepów spożywczych i jakiejkol-

wiek infrastruktury turystycznej polecamy zatrzymanie się w lub w pobliżu jednej 

z trzech miejscowości: Les Trois Ilets, Le Diamant lub Le Marin. Dojazd do której-

kolwiek z nich taksówką z lotniska będzie kosztował około 40–120 euro, w zależ-

ności od odległości i pory dnia (w jedną stronę), dlatego lepiej od razu 

wziąć samochód.

Tylko w trzech wyżej wymienionych miasteczkach jest sen-

sowna możliwość wypożyczenia samochodu (poza lot-

niskiem La Lamentin, gdzie jest największy wybór 

i najniższe ceny), ale od razu polecam wziąć 

pojazd na cały pobyt. Skutery, motocy-
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kle i rowery są tutaj praktycznie niedostępne, 

pozostają więc cztery kółka. Wracając zatem do 

wynajmu samochodu…

Samochód warto zarezerwować przez internet 

na przynajmniej trzy tygodnie przed przyjaz-

dem – jest wtedy znacznie (znacznie!) taniej. 

Odbieramy go z lotniska w dniu przylotu i odda-

jemy w dniu wylotu (dwie–trzy godziny przed roz-

poczęciem się check-in). Poza Avisem, Europcar 

oraz innymi znanymi wypożyczalniami jest też 

sporo lokalnych. Największą i jedną z najtań-

szych jest JumboCar – korzystaliśmy z ich usług 

i wszystko było w jak najlepszym porządku, 

możemy ich więc polecić.

Na wyspie znajduje się kilka tak zwany resortów, 

ale nie dość, że są nadzwyczajnie drogie, to nie 

zapewniają dobrego jedzenia. Znacznie lepszym 

Martynika – europejski raj na Karaibach
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pomysłem jest skorzystanie z Airbnb i wynajęcie willi – są zarówno takie maleńkie 

dla dwóch osób (z basenami lub bez), jak i gigantyczne – dla pięciu–sześciu rodzin 

(również z basenem lub bez). Rozrzut cenowy jest bardzo duży i oczywiście warto 

rezerwować lokum z dużym wyprzedzeniem. Większość jest wyposażona w kuch-

nie (często otwarte lub na świeżym powietrzu) oraz grille – codzienne wrzucenie 

świeżej ryby lub steka na grilla zajmowało nam piętnaście minut, a targi ze świe-

żymi warzywami i owocami są na każdym kroku. Polecam na rynku zwracać uwagę 

na domki z mocno zacienionymi tarasami – ratują życie, jak jest upał.

Kuchnia
Na Martynice można znaleźć nie tylko kreolską kuchnię, składającą się z popu-

larnych na wyspie owoców, warzyw i często owoców morza, ale również wiele 

innych – tradycyjną francuską, włoską czy też fast-foody, w których można kupić 

kebaba lub burgera.

Martynika – europejski raj na Karaibach



Będąc na miejscu, warto spróbować langusty, która jest dostępna w bardzo oka-

zyjnych cenach, kilkukrotnie taniej niż w dobrej europejskiej restauracji. Często 

podawana jest z wyjątkowym warzywem, nazywanym na wyspie christophine, 

a na świecie chayote. Znakomite są również krewetki w panierce, ale inne od 

typowych – w środku zasmażane były również bliżej nieokreślone warzywa. 

Z innych kreolskich dań polecamy próbować wszelkich owoców morza – krabów, 

marlinów, rekinów, tuńczyków, ośmiorniczek i wielu innych.

Większość wymienionych kulinariów można też spokojnie kupić w sklepach spo-

żywczych i na targach, aby przygotować je sobie w domu, we własnym zakresie.

Uwaga – Restauracje są najczęściej czynne od godziny 10:00–12:00 i potem 19:00–

22:00. W naszej „porze obiadowej” trudno znaleźć cokolwiek do jedzenia „na mie-

ście”, a często również na plażach.

Co warto zwiedzić?
Na Martynice miejsc do zwiedzania jest sporo, a do praktycznie każdego wyma-

gany jest samochód.
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Warto zwiedzić większość plaż na wyspie, 

a w szczególności dwie: Anse Michel na Cap 

Chevalier oraz pobliski Grande Anse des 

Salines.

Zdecydowanie polecam spędzenia kilku 

godzin w Jardin de Balata, zawierającej nie 

tylko ogromne ilości egzotycznych roślin, ale 

oferującej również bliskie spotkania z uro-

czymi koliberkami oraz wyjątkowy spacer po 

kładkach i mostkach zawieszonych wysoko na 

drzewach.

Jeśli traficie na dzień z bezchmurnym niebem, 

w którym Montagne Pelée nie będzie scho-

wany pod nimi (a prawie zawsze jest), to pole-

cam pieszą wycieczkę na wulkan. Wyprawa 

zajmuje około czterech godzin – na szczyt 

z parkingu (jak już będziecie myśleli, że doszli-

ście na górę, to idźcie dalej) – i powrót drugie 

tyle. Jako że słońce zachodzi około 18:00, to 

warto rozpocząć podróż o 9:00 rano, dla wła-

snego bezpieczeństwa. Zalecane są kurtki 

przeciwdeszczowe, bluza z długim rękawem, 

bo na szczycie może być chłodniej i wiać, oraz 

porządne buty trekkingowe – nie próbujcie 

w klapkach czy sandałach.

Fanom alkoholu polecę spędzenie kilku 

godzin w popularnych destylarniach. 

Wyjątkowe są dwie – Habitation Clement oraz 

Rhum Saint James – ale awaryjnie znajdziecie 

też inne (Rhum J.M. zapowiada się wybor-

nie). Gorąco polecam tę pierwszą – mają nie 

tylko w pełni działającą destylarnię pierwszej 

generacji, ale również galerię sztuki na swoim 
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terenie oraz butik z barem, w którym możecie spróbować wszelkich oferowanych 

przez nich trunków. Niektórzy będą woleli przyjechać tutaj taksówką, z oczywi-

stych względów. Zarezerwujcie sobie pół dnia na wizytę, bo naprawdę warto.

Dlaczego Martynika?
Nie lubię komercji, jaką można spotkać w wielu miejscach na świecie. Nie przepa-

dam za sztucznym snobizmem i przepychem – wolę subtelny minimalizm z odpo-

wiednią dozą komfortu. Ważniejsze dla mnie są piękne widoki, przyjaźni ludzie 

i – jak lubię go nazywać – „grecki” klimat, w którym nie ma sztywnych reguł 

i gdzie nikt nie połknął długiego drewnianego kija. Rajskie plaże i błogie lenistwo 

dopełniają tylko perfekcji tego miejsca.

Uważajcie tylko na fotoradary – te nie wybaczają.

Martynika – europejski raj na Karaibach

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n
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CZEGO NOWY GADŻET DO IPADA PRO 
NAUCZYŁ MNIE O PRODUKTYWNOŚCI?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Jak już wiele razy pisałem na łamach iMagazine, jestem fanem systemu iOS. I uwielbiam 

iPady. Gorzej! Jestem tym „szaleńcem”, który już cztery lata temu przesiadł się praktycznie 

w pełni na iPada i używa go jako głównego komputera – do pracy i zabawy. A jak nie iPada, 

to iPhone’a o rozmiarze „Plus”. Dlatego, kiedy pół roku temu Apple zaprezentował jeszcze 

większego iPada Pro, od razu się na niego zdecydowałem. Moja droga do pracy na nim była 

jednak trochę bardziej skomplikowana. Z kilku powodów...
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Po pierwsze, nie do końca spodobał mi się rozmiar iPada Pro. Trochę za duży, już nie 

tak poręczny, jak Air 2. No i nie pasował do większości moich toreb. Mówiąc krótko, 

nie była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Po drugie, w międzyczasie trochę bardziej zakochałem się w iMacu 5K. A jako że ostat-

nio mało podróżowałem i większość czasu spędzałem w biurze domowym, mój nowy, 

ogromny iMac był zawsze pod ręką, iPad Pro zaś zszedł na nieco dalszy plan.

Po trzecie, na początku trudno było dostać akcesoria do iPada Pro. Dopiero po mie-

siącu dorwałem „Apple Pencil”, czyli cyfrowy ołóweczek. Klawiatura Smart Keyboard 

była natomiast w ogóle niedostępna. Podczas gdy ołówek okazał się rzeczywiście 

tak fajny, jak pisano o nim w internecie i rysowanie na iPadzie zaczęło sprawiać mi 

jeszcze więcej frajdy, do wyglądu klawiatury od Apple nie mogłem się przyzwy-

czaić. Wydawała mi się brzydka, niewygodna i oczywiście zdecydowanie za droga. 

Odpuściłem temat i używałem starej klawiatury Bluetooth do pisania na iPadzie.

Wszystko zmieniło się w zeszłym miesiącu, kiedy przez 
przypadek odwiedziłem nasz lokalny Apple Store.
Jak każda typowa rodzina pewnego dnia wybraliśmy się wspólnie na zakupy do cen-

trum handlowego. Choć moja żona bardzo lubi takie wypady, mnie i moim córkom 

szybko się one nudzą. Wtedy właśnie starsza córka proponuje zwykle odwiedziny 

sklepu naszej ulubionej firmy sadowniczej, czyli Apple Store. Jest tam stanowisko 

dla dzieci wyposażone w iPady – moja pierworodna zawsze tam odkrywa nowe 

gry i świetnie się bawi. Ja zaś mam czas, by potestować niektóre nowe akcesoria ze 

światka Apple. Tego dnia zauważyłem nowy dział z iPadami Pro i klawiaturami Smart 

Keyboard i... postanowiłem jedną z nich wypróbować.

Pół godziny później wyszedłem ze sklepu z własną kla-
wiaturą Smart Keyboard pod pachą.
Właśnie za jej pomocą piszę ten felieton na iPadzie Pro, w programie 1Writer. I jestem 

zachwycony!

Czym? Tym, jak wygodnie się na niej pisze, jaki ma przyjemny skok klawisza i jaka jest 

płaska.

Zachwyca także wygląd, chociaż szkoda, że nie oferują jej w innych kolorach.

Czego nowy gadżet do iPada Pro nauczył mnie....
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Ponadto, zabiera bardzo mało miejsca, gdy się ją „zwinie”. W materiałach marketin-

gowych Apple’a wyglądała na niezmiernie brzydką i dużą, ale w rzeczywistości mój 

stary „Smart Cover” był niewiele cieńszy od niej. W ogóle nie czuć, że mam ze sobą 

klawiaturę! Jestem również zachwycony tym, że nie trzeba jej włączać, parować za 

pomocą Bluetootha oraz tym, że iPad tak szybko ją rozpoznaje. Wręcz błyskawicznie!

Ostatni powód do zachwytu to bogactwo skrótów klawiszowych w iOS 9. Do tej 

pory korzystałem z tych, które znałem, ale zakup tej klawiatury zmusił mnie do 

przeczytania więcej o wsparciu klawiatury w iOS 9 i muszę przyznać, że jest super. 

Dużo lepiej niż kiedyś. Dużo lepiej niż w czasach, kiedy pisałem książkę „iPadOnly”.

No właśnie. A przecież to ja powinienem być tym „ekspertem” w dziedzinie pracy 

na iPadzie. Okazało się, że musiałem dużo nadrobić.

Produktywni ludzie znają swój sprzęt.

W całej tej historii wcale nie chodzi o tę konkretną klawiaturę. Po prostu chciałem 

zwrócić uwagę na jedną z podstawowych prawd „produktywności” – trzeba znać 

swój sprzęt i pilnować, aby odkrywać i wykorzystywać jego potencjał.

Miałem iPada Pro..., ale nie znałem go do końca.
Nie sprawdziłem, jak działa klawiatura Smart Keyboard. Nie nauczyłem się 

nowych skrótów klawiszowych iOS 9. A pracuję na tym sprzęcie od ponad pół 

roku! Byłbym dużo bardziej produktywny i dużo szczęśliwszy, gdybym zaczął od 

zapoznania się z tymi elementami.

Dlatego warto poświęcać czas na zgłębianie tematów, przeczytanie instrukcji 

obsługi, sprawdzenie jakiegoś nowego sprzętu lub akcesorium. Czas spędzony 

nad tym zwróci się później z nawiązką podczas efektywnej pracy.

Warto. Okazuje się, że nawet osoba, która codziennie dużo pracuje z iPadem 

i nawet napisała o tym książkę, też musi się dokształcać. Każdy musi.

W ciągu nadchodzących miesięcy czeka mnie dużo podróży, w które z pewno-

ścią zabiorę iPada Pro i jego nową klawiaturę. Wyciągam więc wnioski i staram się 

odkrywać pełen potencjał mojego iPada.

MSliwinski

Czego nowy gadżet do iPada Pro nauczył mnie....

http://www.twitter.com/MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

MANDEL PORTPHONETKA 
– CENY OD 249 PLN
Wychodząc z domu, lubię mieć przy sobie rzeczy, 

które będą stanowiły zabezpieczenie w niemal każ-

dej sytuacji. Zdarzają się jednak momenty, kiedy to 

nie jest możliwe, bo nie wypada albo jest niewy-

godne. Wtedy pozostaje nam ograniczyć się do nie-

zbędnej liczby rzeczy i chcemy opakować to w jakieś 

wygodne i eleganckie pudełeczko. Idealnym roz-

wiązaniem jest portphonetka, produkt od rodzimej 

firmy Mandel. Jej pomysłodawczyni zainspirowała 

się dziełem wykonanym przez dziadka-kaletnika dla 

babci.

Miało być prosto, elegancko i wygodnie, tak, by 

idealnie wpasowała się w życie ambitnej, nowo-

czesnej kobiety. Swoje miejsce znajdą tam karty 

kredytowe, gotówka, dokumenty i smartfone przy-

czepiony do przyssawek, które nie pozwolą ruszyć 

mu się z miejsca. Ręcznie wykonane, z wysokiej 

jakości materiałów, robią bardzo duże wrażenie.

INTO THE WHITE – CENY OD 99 PLN 
Moda na nietuzinkowe, oryginalne ubrania od pol-

skich projektantów nie przemija. Blokadą do sko-

rzystania z ich oferty jest cena odzieży, która jest 

dla wielu osób bardzo często zbyt wysoka.

Jest jednak nadzieja na pozytywną zmianę. Na 

rynku pojawiają się nowe marki z ciekawymi pro-

jektami, wykonanymi z wysokiej klasy materiałów, 

w bardzo przystępnych cenach. Taką nowością 

jest właśnie marka Into The White. W ofercie znaj-

dziemy koszule z elementami Swarovskiego, piękne 

swetry, sukienki – a wszystko wykonane z bawełny 

organicznej oraz szlachetniej włoskiej dzianiny. 

Sieć butików, w których marka jest dostępna cały 

czas się poszerza i nic dziwnego, bo jest się czym 

zainteresować.

Dla niej 91
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WOLNOWAR CROCK POT – CENY OD 449 PLN

Pamiętam, że moja babcia miała specjalny zeszyt, w którym przechowywała przepisy przeka-

zane przez jej mamę. Przez pokolenia potrawy przygotowywane były według tych samy prze-

pisów i receptur.

Dzisiaj producenci prześcigają się we wprowadzaniu na rynek urządzeń, które właściwie 

gotują same. Jednym z nich jest opisywany już Thermomix, który oprócz tego, że podpowie 

„jak”, to jeszcze przygotuje nasze potrawy szybko. Innym urządzeniem jest Crock Pot – wolno-

war, idealny, jeżeli chcemy uzyskać potrawy metodą tak zwanego slow cookingu. Wynaleźli 

je Amerykanie na początku lat siedemdziesiątych i od dawna są znane również na naszym 

rynku. Nowa wersja Crock Pot pozwala zintegrować go z pozostałymi urządzeniami, takimi 

jak kuchenka czy piekarnik, ponieważ po zdjęciu pokrywy możemy go zarówno postawić na 

płytę, jak i wstawić do piekarnika.
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BUTY ASICS GEL BLADE 5 
– CENA OKOŁO 350 PLN
Asics to uznany producent obuwia sportowego. 

Model Gel Blade to uznany but do halowych spor-

tów rakietowych, takich jak Badminton lub Squash. 

Model 5 to najnowsza odmiana tego buta. Gel Blade 

5 jest bardzo lekki i gwarantuje komfort oraz stabili-

zację stopy podczas meczu. Świetna amortyzacja jest 

możliwa dzięki żelowym elementom, a podeszwa 

zewnętrzna została wykonana w technologii, która 

zapewnia doskonałą przyczepność nawet na mokrej 

nawierzchni. But wyposażono w I.G.S. – IMPACT 

GUIDANCE SYSTEM, czyli opracowany przez Asics trój-

fazowy system, dzięki któremu jest zachowana moż-

liwość naturalnych ruchów stopy. Ten rewolucyjny, 

wieloskładnikowy system daje stopom swobodę, 

pozwalającą wykorzystać pełen potencjał sportowy. 

Gram w takich i polecam.

Dla niego

UBRANIA AMOKRUN – CENY RÓŻNE
Nie przepadam za ubraniami z sieciówek. Są banalne, powta-

rzalne i często zdecydowanie nie warte swojej ceny. Lepiej 

poszukać mniej oczywistych propozycji. Amokrun to firma 

z Polski, którą założyło dwóch, jak o sobie piszą, entuzja-

stów ulicznych trendów. Ubrania Amakron to kwintesencja 

streetwearu. Ubrania charakteryzuje doskonała jakość, która 

jest pilnowana na każdym etapie produkcji – począwszy od 

wyboru materiału, poprzez dobór najlepszych dodatków, 

nici, szwalni, aż po proces sprzedażowy. Nie ma nic, co można 

nazwać korporacyjną tandetą. W ofercie znajdziemy zarówno 

bardzo luźne spodnie Jooger i bluzy z kapturem, jak i bar-

dziej formalne spodnie Chinos i genialne koszule wykonane 

z materiału będącego połączeniem bawełny, lnu i włókien 

elastycznych. 

93
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PASKI DO APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH STRAPOPHILIA – CENA OD 95 PLN
Wydawałoby się, że nie ma nic bardziej banalnego, niż pasek do aparatu. Dostajemy go 

z aparatem i używamy. No chyba, że jesteśmy świrami foto, wtedy powinniśmy mieć pasek 

bardziej unikalny. Takie paski robi polska firma Strapophilia. Paski szyte są z ekoskóry, na któ-

rej cyfrowo nadrukowano wzory. Nadruk jest według producentów wręcz nieścieralny. Pasek 

od dołu jest podszyty pikowanym materiałem tapicerskim, przyjemnym w dotyku, oddy-

chającym i niepowodującym otarć na szyi po wielu godzinach pracy w wysokiej temperatu-

rze. W środku paska znajduje się wytrzymała taśma nośna, która zapewnia bezpieczeństwo 

bardzo ciężkiemu sprzętowi foto. Końcówki są regulowane i uniwersalne, pasują do wszyst-

kich popularnych modeli aparatów. Jeśli nie podpasuje Wam żaden ze świetnych wzorów 

– możecie zamówić własny.

Dla niego



http://productivemag.com


FITBIT BLAZE 
– SMART FITNESS WATCH

DOMINIK ŁADA

Wiosna. Czas, aby ruszyć się i zrzucić parę 

zbędnych kilogramów, które przybyły nam 

w czasie świątecznego siedzenia za stołem. 

Dobrym motywatorem będzie najnowszy zegarek 

od Fitbita – Blaze.
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Fitbit Blaze został zaprezentowany podczas ostat-

nich targów CES w Las Vegas. Z miejsca wywołał 

spore zamieszanie i zainteresowanie – zarówno 

mediów, jak i zwykłych użytkowników. Gdy tylko 

go zobaczyłem, od razu wiedziałem, że chcę go 

przetestować. Bo Fitbit przedstawił nowe spoj-

rzenie na ideę smart zegarków, odmienne od 

panującego dotychczas na rynku. Nie ukrywa też, 

że Blaze nie jest pełnoprawnym smart zegarkiem. 

Blaze to „smart fitness watch”. I tu jest sedno 

sprawy.

Fitbit Blaze nie udaje kolejnego smart zegarka, 

który założony na nadgarstek jest… zewnętrz-

nym ekranem naszego telefonu. Fitbit Blaze kon-

centruje się na aktywności fizycznej, dodając 

podstawowe funkcje „smart”, czyli powiadomie-

nia. I to też nie wszystkie. Chwała mu za to.

Fitbit Blaze – smart fitness watch
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Niedawno zrobiłem sobie rachunek sumienia, 

do czego używam Apple Watch. Podzieliłem się 

z Wami swoimi rozterkami w artykule na naszej 
stronie. Niewiele się od tego czasu zmieniło. 

Nadal uważam, że największą wadą Apple Watch 

jest jego bateria i prędkość działania, a najbardziej 

„smart funkcją”, jakiej używam,  jest… minutnik. 

Bo reszta zwyczajnie mnie irytuje ze względu na 

swoją „powolność”.

O ile w kwestii baterii mogę od razu powiedzieć, 

że Blaze bije na głowę Apple Watch, wytrzymu-

jąc deklarowane przez producenta cztery–pięć 

dni, to w przypadku prędkości działania trudno 

porównywać oba urządzenia. W Blaze nie znaj-

dziemy „aplikacji” poza jedną dodatkową, czyli 

FitStar. Reszta to zegarek wzbogacony o funk-

cje fitnessowe. Oczywiście z wbudowanym 

pulsometrem.

Menu Fitbit Blaze obsługujemy dotykowo, prze-

suwając palcem w lewo lub prawo i tapiemy, aby 

wejść do interesującej nas opcji. Opcji jest zresztą 

niewiele, dzięki czemu nie pojawia się problem 

z nawigacją. Do dyspozycji mamy cztery tarcze, 

dostępne z poziomu aplikacji Fitbit. Pierwszą 

opcją, zaraz po ekranie głównym z zegarkiem, 

jest „Today” – ze stanem naszych bieżących 

Fitbit Blaze – smart fitness watch

Fitbit Blaze nie udaje kolejnego 
smart zegarka, który założony na 
nadgarstek jest… zewnętrznym 
ekranem naszego telefonu. 

https://imagazine.pl/2016/01/29/apple-watch-to-nadal-nie-jest-to/
https://imagazine.pl/2016/01/29/apple-watch-to-nadal-nie-jest-to/
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postępów. Wyświetlane są tam informacje o kro-

kach, dystansie, pulsie, spalonych kaloriach oraz 

pokonanych piętrach.

Drugim ekranem/opcją jest Excercise, gdzie 

możemy ręcznie uruchomić aktywność, którą aku-

rat wykonujemy, jeśli nie chcemy zdawać się na 

automatyczne wykrywanie przez Fitbita. Mamy 

do wyboru 18 różnych typów aktywności, z czego 

w Blaze możemy ustawić siedem. Prócz biegania 

i chodzenia są między innymi tenis, rower, golf czy 

różne zajęcia aerobowe lub sztuki walki. Trzeba 

tylko pamiętać, że Blaze, w odróżnieniu od Surge, 

nie ma wbudowanego GPS, tylko wykorzystuje go 

z naszego iPhone’a. Jeśli chcemy mieć dokładniej-

sze pomiary podczas treningów, musimy mieć ze 

sobą telefon.

Trzecim ekranem jest wspomniany FitStar. Jest to 

nasz osobisty trener. Fitbit jakiś czas temu kupił 

startup i wszyscy zastanawiali się, jak go wykorzy-

sta. Dzięki FitStar mamy na ten moment przygo-

towane trzy zestawy ćwiczeń, a Blaze prowadzi 

nas za rękę podczas ich wykonywania. Pokazuje, 

jak poprawnie wykonać poszczególne ćwiczenia, 

wyświetlając animacje, potem liczy powtórzenia 

oraz odstępy, informując nas delikatnymi wibra-

cjami. Jest to bardzo wygodne. Do wyboru mamy 

rozgrzewkę, 7-minutowy trening oraz 10-minu-

towy trening na brzuch.

Czwartym ekranem jest Timer, gdzie znajdziemy 

stoper i minutnik. Osobnym, piątym ekranem jest 

ekran z alarmami, który według mnie mógłby być 

połączony z poprzednim. Ostatnim są ustawienia.

Fitbit Blaze – smart fitness watch
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Na początku wspomniałem o jedynej funkcji „smart”, którą znajdziemy w Blaze – powia-

domieniach. Powiadomienia są ograniczone tylko do trzech rzeczy – nieodebranych połą-

czeń (przychodzące połączenie można odebrać lub odrzucić, choć odebranie ogranicza 

się tylko do „odebrania”, bo Blaze nie ma ani mikrofonu, ani głośnika do rozmowy), SMS/

iMessage oraz przypomnień o wydarzeniach w kalendarzu. Dla mnie jest to wystarczające. 

Powiadomienia wysuwamy z dołu ekranu. Natomiast z góry ekranu możemy wysunąć menu 

odpowiedzialne za sterowanie odtwarzaczem w telefonie – z automatu jest to ostatnia 

aplikacja audio, z której korzystaliśmy, czyli może to być Muzyka, Tidal, Spotify czy nawet 

Audioteka. Wygodne.

Blaze ma trzy przyciski. Jeden po lewej stronie i dwa po pra-

wej. Jest to wygodne rozwiązanie na przykład podczas bie-

gania, gdy nie zastanawiamy się, czy dobrze dotknęliśmy 

ekranu, tylko intuicyjnie wciskamy przyciski. Lewy służy do 

wracania do menu, a prawe – do obsługi opcji.

Fitbit zdecydował się na zastosowanie ekranu LCD o przekątnej 

1,6” i dość małej rozdzielczości – 240 x 180 pikseli. Z doświad-

czenia jednak powiem, że to w zupełności wystarcza – w końcu 

i tak nie wyświetlamy na nim zbyt wiele. Ekran pokryty jest 

Gorilla Glass 3, dzięki czemu jest odporny na zarysowania.

Używam go codziennie i wręcz zapominam, że go noszę. Jest 

wygodny, ale co najważniejsze – sam rozpoznaje, co robię, 

Fitbit Blaze – smart fitness watch

Nadal uważam, że 
największą wadą Apple 
Watch jest jego bateria 
i prędkość działania, 
a najbardziej „smart 
funkcją”, której używam, 
jest… minutnik.
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podobnie jak to miało miejsce z opaską ChargeHR. Sam wie, kiedy chodzę, kiedy biegam, a kiedy 

gram w tenisa. Sam wie, kiedy kładę się spać i monitoruje mój sen. Wszystko automatycznie, 

bez uciążliwego włączania funkcji ręcznie. Tak jak to sobie wyobrażam i czego oczekuję od tego 

typu urządzeń – nie chcę być niewolnikiem urządzenia, chcę, aby urządzenie mnie wspierało.

Wygląd jest dyskusyjny. Jednym może się podobać, innym nie. Ja mam mieszane uczucia. 

Wkładanie zegarka w metalową obejmę z paskiem jest oryginalnym pomysłem. Można, 

podobnie jak w Apple Watch, w miarę wygodnie i szybko zmieniać paski, które są dostępne 

w cenie od 149 złotych (silikonowe), przez 419 złotych (skórzane) do 649 złotych (bransoleta 

metalowa). Co ciekawe, paski do Fitbita są standardowe i możemy sami dobrać taki, jak nam 

najbardziej pasuje, u każdego zegarmistrza. Różnica w stosunku do oryginalnych polega na 

tym, że te od Fitbita mają wygodny sposób wymiany – taką „szybkozłączkę”. 

Po miesiącu użytkowania znalazłem zastosowanie do wyjmowania Blaze z paska. Teraz 

mogę spokojnie nosić swój ulubiony zegarek automatyczny na ręku, a Blaze w kieszeni 

i nadal mieć zliczane kroki, choć oczywiście nie mam wtedy pomiaru tętna. Jest to idealne 

rozwiązanie, jeśli nie chcemy wyglądać jak Maradona z dwoma zegarkami na ręku.

Fitbit Blaze – smart fitness watch
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Zastanawia mnie tylko jedna kwestia. Dlaczego 

Fitbit zdecydował się na absolutnie dziwne rozwią-

zanie dotyczące ładowania? Aby naładować Blaze, 

o czym można zapomnieć ze względu na żywot-

ność baterii, trzeba wypiąć zegarek z paska i… 

włożyć go do specjalnej klamry, w której są piny 

do ładowania, zamknąć tę klamrę i podłączyć ją 

do gniazda USB. Serio. Szczerze – nie mam pojęcia, 

dlaczego coś takiego zrobili. Dlaczego nie zdecydo-

wali się na ładowanie indukcyjne lub chociaż zwy-

kłe micro USB. A już w najgorszym wypadku – na to 

dziwne złącze z ich opasek Charge. To jest jedyna 

wada, do której osobiście mogę się przyczepić.

Wróćmy jeszcze na koniec do oprogramowania. Fitbit 

Blaze, tak samo, jak pozostałe urządzenia z rodziny 

Fitbita, współpracuje z wieloma aplikacjami sporto-

wymi – są wśród kilkunastu takich między innymi 

Endomondo, RunKeeper, Strava, MyFitnesPal, FitStar. 

I to jest zapewne dobra wiadomość dla użytkowni-

ków przyzwyczajonych do swoich ulubionych aplika-

cji sportowo-fitnessowych. Największą zaletą Fitbita 

jest jednak ich własna aplikacja. Jest to według mnie 

klasa sama w sobie. Wszystko jest czytelnie przed-

stawione, mamy zgrupowane wszystkie informacje 

w jednym miejscu, zarówno o ruchu, jak i na przykład 

wadze (dostępna jest waga Fitbit Aria, którą nieba-

wem opiszemy na www), spożyciu pokarmów i pły-

nów itd. Tak powinno wyglądać Zdrowie od Apple. 

I tu jest ciekawa sprawa. Fitbit, jako jedyny postawił 

się Apple i zdecydował nie udostępniać danych ze 

Fitbit Blaze – smart fitness watch

Największą zaletą Fitbita jest jednak ich 
własna aplikacja. Jest to klasa sama w sobie. 
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Fitbit Blaze        

Plusy:
• cena

• bateria

• aplikacja Fitbit

• wszechstronność  
i kompatybilność

Minusy:
• sposób ładowania

Cena:  1049 PLN
Fitbit Blaze

swojej aplikacji do apple’owego Zdrowia. Jako jedyny, bo… jest największy. Według badania, 

które niedawno udostępnił BusinessInsider, Fitbit sprzedaje najwięcej tego typu urządzeń na 

całym rynku. Dwa razy tyle, co drugie w zestawieniu Apple. W AppStore można znaleźć aplika-

cje trzecie umożliwiające synchronizację danych z Fitbit do Zdrowia, ale niestety nie ma takich, 

które robiłyby to w drugą stronę. Jeśli chcielibyśmy korzystać z aplikacji Fitbita, a pobierać dane 

z Apple Watch, to sorry…

Fitbit Blaze jest świetnym rozwiązaniem dla tych z Was, którzy dużo się ruszają i chcą mieć 

urządzenie bardziej rozwinięte niż opaska, a nie potrzebują smart zegarka. Do mnie to prze-

mawia, tym bardziej że aplikacja Fitbit jest według mnie najlepsza z dostępnych na rynku 

– stanowi idealne wypośrodkowanie między skomplikowaniem i prostotą, czytelnością 

i analizą wyników naszych postępów. Dodatkowo Fitbit Blaze – jak i reszta produktów Fitbita 

– jest kompatybilny ze wszystkimi systemami mobilnymi – zarówno z iOS, jak i Androidem 

i Windows. Fitbit Blaze jest dostępny w bardzo dobrej cenie – 1049 złotych. Zarówno paski, 

jak i zegarek znajdziecie na przykład w iSpot.

dominiklada

https://www.fitbit.com/eu/blaze
http://ispot.pl/produkty.html?query=fitbit+blaze
http://www.twitter.com/dominiklada
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BLUESOUND PULSE FLEX

NORBERT CAŁA

Bluesound Pulse Flex

Bardzo sprytny głośnik.
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W listopadzie 2014 roku, Jarek testował na łamach iMagazine system multiroom 

BLUESOUND. System wypadł w tych testach bardzo dobrze, dlatego z dużym zainteresowa-

niem odebrałem do testów najmniejszy element tego zestawu, czyli głośnik PULSE FLEX. 

Gabaryty i wygląd głośnika są dość kompaktowe 

i ważący nieco ponad kilogram głośnik możemy wziąć 

swobodnie w rękę. Obudowa w kształcie prostopadło-

ścianu może się podobać. Jest prosta, ale jednocze-

śnie elegancka. Zawsze uważałem, że głośnik dobrze 

wygląda w swojej klasycznej formie. PULSE FLEX 

wykonany jest z lekko gumowanego plastiku w kolo-

rze białym i czarnym. Do naszej redakcji trafiła wersja 

w kolorze białym i należy na nią uważać. Bardzo łatwo 

łapie zabrudzenia, podchodzimy więc tylko z czystymi 

rękoma. Z przodu głośnik ma siatkę maskującą, pod 

którą ukryto dwa przetworniki – 3,5” szerokotonowy 

Bluesound Pulse Flex

Obecny trend w projektowaniu 
głośników wyraźnie idzie 
w kierunku minimalizmu. 
Najchętniej producenci 
zostawiliby tylko przycisk 
włącznika, a resztę sterowania 
przerzucili do aplikacji.
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oraz 1” wysokotonowy. Przetworniki napędzane 

są przez wzmacniacz 2 x 10 W.

Obecny trend w projektowaniu głośników wyraź-

nie idzie w kierunku minimalizmu. Najchętniej 

producenci zostawiliby tylko przycisk włącznika, 

a resztę sterowania przerzucili do aplikacji. To 

fajne rozwiązanie, które pozwala zrobić ładne, 

czyste w formie urządzenie. Jednak korzysta-

nie za każdym razem z aplikacji może być mało 

wygodne. W BLUESOUND PULSE FLEX produ-

cenci poszli trochę inną drogą i ten względnie 

mały głośnik ma całkiem dużo przycisków sterują-

cych. Na górnej jego części umieszczono przyciski 

wstecz/naprzód, play/pauza, głośniej/ciszej oraz 

pięć przycisków oznaczonych cyferkami. Te przy-

ciski to skróty, pod którymi za pomocą aplikacji 

możemy ustawić różne źródła dźwięku. Możemy 

tam podpiąć konkretną stację radiową z TuneIn 

albo listę utworów z Tidala czy Deezera. Nie będę 

wymieniał innych serwisów muzycznych, które 

są wspierane przez aplikację, bo wystarczy, że 

wymienię jeden, którego nie wspiera – Apple 

Music, cała reszta jest. Przyciski skrótów są bar-

dzo wygodne, nie trzeba wyciągać telefonu i uru-

chamiać aplikacji tylko po to, aby zmienić stację 

radiową. Co więcej, po jednorazowym zaprogra-

mowaniu, nie będziemy musieli nawet mieć włą-

czonego telefonu, aby używać głośnika. Radio 

oraz inne serwisy muzyczne są streamingowane 

bezpośrednio z internetu do głośnika, wystarczy 

go podpiąć do sieci. 

Tu możliwości mamy tak samo dużo, jak dostęp-

nych serwisów. Z tyłu urządzenia znajdziemy 

złącze LAN oraz, oczywiście, PULSE FLEX wbu-

Bluesound Pulse Flex
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dowane Wi-Fi. Na tym możliwości 

podłączeniowe się nie kończą. Mamy 

też złącze mini Jack, optyczne, USB 

oraz Bluetooth aptX. Szczególnie 

dwie ostatnie pozycje są ciekawe. Po 

co w głośniku systemu multiroom 

Bluetooth i USB? Otóż ten głośnik 

może pracować nie tylko jako ele-

ment systemu multiroom, ale również 

jako samodzielne urządzenie. W takim 

przypadku możemy go połączyć 

ze smartfonem lub odtwarzaczem 

muzyki bezprzewodowo przez BT, 

kablem oraz wpiąć pamięć z muzyką 

bezpośrednio w port USB. Z tyłu gło-

śnika znajduje się też dziwna gumowa 

zaślepka, a pod nią złącze. W to złącze 

możemy wpiąć opcjonalny akumula-

tor, dzięki któremu PULSE FLEX przez 

osiem godzin będzie pracować bez 

konieczności podłączania głośnika do 

prądu. Dzięki temu możemy go bez 

problemu zabrać ze sobą do ogrodu 

lub w podróż. 

Warto też przemyśleć zakup dwóch 

głośników, wtedy można je skonfigu-

rować tak, że jeden gra lewy kanał, 

Bluesound Pulse Flex

Nie będę wymieniał innych serwisów 
muzycznych, które są wspierane przez 
aplikację, bo wystarczy, że wymienię 
jeden, którego nie wspiera – Apple Music
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a drugi prawy kanał. Oczywiście taka konfiguracja nie wyklucza zabrania jednego z głośników 

na spacer. W testach używaliśmy go jako wolnostojące pojedyncze źródło dźwięku. Głośnik 

w takim trybie gra bardzo poprawnie. Najlepszą składową dźwięku jest środek, który ma bar-

dzo fajną dynamikę i, jak na taką małą konstrukcję, niesamowitą czystość dźwięku. Najsłabszy 

jest za to dół dźwięku. Bas jest dość płytki i w niektórych utworach będzie go brakowało. 

Należy przy tym pamiętać, że to konstrukcja, która nie ma na celu nagłośnienia imprezy. 

PULSE FLEX to bardzo sprytny głośnik z ciekawymi rozwiązaniami. Sprawdzi się doskonale 

jako uzupełnienie systemu multiroom BLUESOUND, dające możliwość przeniesienia głośnika 

do ogródka. Takich okazji w najbliższych miesiącach, mam nadzieję, pogoda nam zapewni 

dużo. Może być też początkiem tego systemu – wystarczy kupić jedną sztukę, a po jakimś 

czasie uzupełnić go o drugą sztukę lub inne elementy systemu. Niestety, jest jedna wada, 

ceny nie rozpieszczają, Flex kosztuje 1700 złotych.

Ocena iMagazine:       norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


HEOS BY DENON 
– HEOS 7, HEOS 5

JAROSŁAW CAŁA

Heos jest marką stworzoną przez Denona, japońskiego 

producenta istniejącego na rynku od zawsze. To może być 

duży krok w historii firmy i widać, że Denon dobrze o tym wie. 

Rodzina Heos już na starcie jest wielodzietna, lista produktów dostępnych 

w tej serii jest naprawdę imponująca. W ofercie znajdziemy nie tylko różnej 

wielkości głośniki, ale również wzmacniacze, zestaw kina domowego i nawet transmiter 

sieci Wi-Fi. Starczy, by wyposażyć spory dom i jeszcze na ogród zostanie. 

   /   SPRZĘT   /   109Heos By Denon – Heos 7, Heos 5



   /   SPRZĘT   /   110110

W ostatnim roku Multiroom stał się absolutnym 

hitem w świecie audio. Trwa szalony wyścig 

o klienta, który ma zostać wciągnięty i przeko-

nany do konkretnego systemu.

Nie wiadomo dlaczego dopiero teraz inni dostrze-

gli to, co lata temu zrobił Sonos. Przecież nie ma 

nic lepszego niż wierny klient – taki, który zosta-

nie uzależniony i będzie wracał do nas niczym 

narkoman na tak zwany róg. Kupując jeden gło-

śnik, poznając jeden system, przyzwyczajamy 

się do niego i nie ma szans, żebyśmy nie kupili 

następnego produktu tego samego producenta. 

To jak walka między Windowsem i OS X-em albo 

jak między Andoridem a iOS-em. Niewiarygodne 

szczęście Sonosa polegało na tym, że przez lata 

nie miał praktycznie konkurencji na tym rynku 

i zarobił na całym świecie grube miliony. Teraz 

będzie trudniej, nadszedł czas wielkiej zmiany 

– zmiany, która, jestem przekonany, doprowadzi 

do sytuacji, w której multiroom stanie się stan-

dardem. Standardem takim jak bezprzewodowe 

głośników. 

Heos By Denon – Heos 7, Heos 5
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Niedawno pisałem, że nie pamiętam numeru iMagazine, w którym nie opisywalibyśmy bez-

przewodowego głośnika. Myślę, że za jakiś czas dokładnie tak samo będę mógł napisać 

o głośniku, który działa w systemie multiroom. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do 

inteligentnego domu i wygodnego, łatwiejszego życia. Ten długi wstęp zawdzięczamy kolej-

nemu producentowi, który dołączył do coraz liczniejszej grupy firm posiadających swój wła-

sny zintegrowany system multiroom. 

Heos jest marką stworzoną przez Denona, japoń-

skiego producenta istniejącego na rynku od zawsze. To 

może być duży krok w historii firmy i widać, że Denon 

dobrze o tym wie. Rodzina Heos już na starcie jest wie-

lodzietna, lista produktów dostępnych w tej serii jest 

naprawdę imponująca. W ofercie znajdziemy nie tylko 

różnej wielkości głośniki, ale również wzmacniacze, 

zestaw kina domowego i nawet transmiter sieci Wi-Fi. 

Starczy, by wyposażyć spory dom i jeszcze na ogród 

zostanie. Świadczy to o tym, że Denon mocno wierzy 

w powodzenie tego projektu. Do mnie trafiły dwa gło-

śniki, w dwóch z oferowanych kolorach. Największy 

Heos By Denon – Heos 7, Heos 5

Musicie wiedzieć, że 
sześciokąty foremne, owalne 
i wszelakie trójkąty nie są mi 
obce! Konstrukcja głośników 
Heos wywołała u mnie 
jednak zaciekawienie, a to 
rzadkość. 



   /   SPRZĘT   /   112

w rodzinie model Heos 7 i jego nieco mniejszy brat 

Heos 5. Uwierzcie, wiele widziałem tego typu głośni-

ków i trudno mnie zaskoczyć konstrukcją. Dzięki wielu 

testom dobrze przypomniałem sobie wszystkie mate-

matyczne figury geometryczne. Musicie wiedzieć, że 

sześciokąty foremne, owalne i wszelakie trójkąty nie są 

mi obce! Konstrukcja głośników Heos wywołała u mnie 

jednak zaciekawienie, a to rzadkość. Te głośniki mają 

to coś, dzięki czemu nie da się ich ominąć, są wabi-

kami dla obcych oczu w naszym domu. Bazą więk-

szego modelu – 7 – jest w ciekawy sposób przesunięty 

trójkąt, który w piękny sposób kończy się w górnej, 

ostrej części. W tym miejscu aluminiowa, zakrzywiona 

i świetnie wykończona osłona spotyka się z klasycz-

nym głośnikowym suknem, które pokrywa większą 

część urządzenia. Efekt? Niezwykle oryginalny i do 

tego grający element wyposażenia naszego domu. 

Podobieństw w mniejszym modelu 5 jest sporo i na 

pierwszy rzut oka widać, że głośniki są po rodzinie. 

Heos 5 otrzymałem w białym kolorze i bardzo z tego 

powodu się cieszę. Dlaczego? Ponieważ mogłem prze-

konać się, jak Denon popracował nad detalami serii 

Heos. Do czarnych głośników całe okablowanie i zasi-

lacze są oczywiście w tym samym kolorze, a do wersji 

białej otrzymujemy analogicznie wszystko w białym 

kolorze. Miła niespodzianka przy otwieraniu pude-

łek. Brawo. Mniejszy brat również jest swego rodzaju 

trójkątem, ale bardziej przypomina pentagon. W tym 

przypadku w górnej części nie ma już fajnego alumi-

nium i całość jest po prostu pokryta suknem, które 

ma trochę inną, grubszą fakturę. W żadnym przy-

padku nie wygląda to gorzej niż u większego brata. 

Heos 5 w górnej części zamiast aluminium otrzymał 

wygodny i dobrze przemyślany uchwyt, a reszta cech 

konstrukcji pozostała już ta sama. Z przodu na samym 

Heos By Denon – Heos 7, Heos 5
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dole umieszczono sporą diodę, która informuje nas o statusie głośnika. Dbałość o szczegóły 

jest tak wysoka, że w aplikacji możemy ustawić nawet poziom jasności tego oświetlenia 

– kocham odkrywanie takich drobnostek. Tył obydwu głośników jest przeznaczony klasycz-

nie dla złączy i znajdziemy na nim wszystko, co potrzeba. Zasilanie, USB, AUX IN, LAN oraz 

dwa przyciski do połączeń bezprzewodowych.

Na prawych bocznych ścianach jest kolejny szczegół, genialny w swojej prostocie. Trzy 

przyciski: głośniej, ciszej oraz wyciszenie, mam wrażenie często pomijane. Przycisk, któ-

rego zawsze w pośpiechu szukamy na każdym pilocie świata. Wyciszenie powinno stano-

wić połowę powierzchni pilota, amen! Fajnie, że Denon o tym pomyślał i oficjalnie dostają 

ode mnie odznakę zucha. Trochę szkoda, że producent nie pokusił się o wbudowanie do 

modelu 5 akumulatora, konkurencja posiada głośniki o takiej konstrukcji, które są wyposa-

żone w baterię. Oczywiście, w ofercie jest jeszcze młodszy brat z akumulatorem, ale to już 

naprawdę mały głośnik. Dobra, nie chce mi się już więcej zanudzać o konstrukcji, bez dwóch 

zdań jest mega i te dwa standardowe kolory załatwią sprawę w każdym wnętrzu. 

Napisałem 747 słów i mam wrażenie, że dopiero teraz zaczynamy zabawę. Najważniejsza 

jest aplikacja, to ona powinna rozpoczynać nasze poszukiwania systemu multiroom. Sprzęt 

może być dizajnerskim arcydziełem i odzwierciedlać każdy muzyczny szczegół, ale jeśli 

tym wszystkim nie możemy dobrze zarządzać, to finalnie skończy jako pochłaniacz kurzu. 

Aplikacja Heos by Denon jest kluczem, tam rozpoczyna się nasza przygoda.

W tak ciekawy sposób, że jeszcze nie spotkałem się z podobnym podejściem, przebiega kon-

figuracja urządzeń z domową siecią Wi-Fi. Jest bardzo szybka i prosta, ale dlaczego muszę 

podłączać swojego iPhone’a przewodem jack do głośnika? Dziwny sposób na konfigurację, 

ale w szoku byłem, jak szybko udaje się dodawać kolejne głośniki. Chyba muszę przyznać, że 

to nie jest zły pomysł. 

Heos By Denon – Heos 7, Heos 5
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Jedną z ważniejszych rzeczy są źródła, z jakich możemy odtwarzać muzykę. Denon postarał 

się, żeby świat muzyki stał przed nami otworem. Możemy dotrzeć wszędzie, chyba że szu-

kamy niszowego disco polo, nagranego na kasetę VHS przez pana Mietka grającego na har-

monii. Oprócz wspomnianego pana Mietka nie dotrzemy też do Apple Music, co pewnie dla 

wielu z Was jest właśnie najważniejsze. Niestety, na ten moment Denon nie dogadał się jesz-

cze z Apple i każdy wie, jak trudne jest to zadanie. Mnie natomiast, sorry, to absolutnie nie-

potrzebne. TIDAL Hi-Fi załatwia sprawę i daje mi w pełni cieszyć się z możliwości głośników. 

Oprócz tego jest Spotify, niszowy SoundCloud, Deezer, TuneIn i sterowanie muzyką z dostęp-

nych złącz. Możemy również ustawić serwery i odtwarzać muzykę z dysków typu NAS. 

Niestety w dużym stopniu odczułem brak aplikacji na OS X, 

zdecydowanie ułatwiłoby mi to pracę. Żyję nadzieją, że z cza-

sem Denon napisze aplikację nie tylko na urządzenia mobilne. 

Sama funkcjonalność apki potrzebuje na początku sporo 

czasu, by dojść do momentu, w którym zaczyna się używać 

jej intuicyjnie. Całość podzielona jest na trzy najważniejsze 

zakładki. W pierwszej decydujemy o tym, który głośnik i w któ-

rym pomieszczeniu ma zagrać. Oczywiście możemy wszystkie 

połączyć w jedną grupę i zniszczyć życie naszych sąsiadów. 

Kolejna zakładka jest obszerna: w niej wybieramy źródło i prze-

mieszczamy się w wybranym systemie. W moim przypadku 

był to TIDAL i szybko się w nim odnalazłem. Trzecią zakładką 

jest uproszczony odtwarzacz, który pokazuje nam, co odtwa-

rzamy i co mamy w kolejce. Największym błędem aplikacji jest 

brak możliwości sterowania głośnością, gdy nasze urządze-

Heos By Denon – Heos 7, Heos 5

Trzy przyciski: głośniej, 
ciszej oraz wyciszenie, 
mam wrażenie często 
pomijane. Przycisk, którego 
zawsze w pośpiechu 
szukamy na każdym 
pilocie świata. Wyciszenie 
powinno stanowić połowę 
powierzchni pilota, amen! 



nie jest zablokowane. Nie wyobrażam sobie, żeby to nie zostało naprawione przy najbliższej 

aktualizacji. Jeśli chcemy pogłośnić bądź ściszyć muzykę, musimy odblokować naszego iPho-

ne’a. Szok i niedowierzanie. Być może w wersji na Androida ta funkcja działa poprawnie, ale 

umówmy się – kogo to obchodzi?! Pochwalić można sposób, w jaki przełączamy urządzenia 

między pokojami i jak grupujemy je, żeby grały razem. Super szybko, bez problemu i jednym 

słowem – wspaniale. Jeśli ktoś nie chce pracować z aplikacją, może połączyć się z głośnikami 

za pomocą Bluetootha i stracić cały fun – nie polecam takiego rozwiązania. 

Jako że mamy do czynienia z dosyć drogim sprzę-

tem grającym, to musimy porozmawiać o jakości 

dźwięku. Model 7 waży prawie pięć kilogramów 

i w środku skrywa niezłą artylerię. Działami są gło-

śniki: dwa wysokotonowe, dwa średniotonowe 

i jeden niskotonowy z dwoma pasywnymi mem-

branami. Najlepsze w tym wszystkim jest stero-

wanie, które odbywa się przez pięć wzmacniaczy 

klasy D. Jak na rozmiary brzmi to nieco zaskakująco. 

Dopiero przy odsłuchu wszystko nabiera sensu: ten 

głośnik zieje mocą i prowadzi do trzęsienia ziemi. 

Pierwsze co zrobiłem, to odnalazłem w aplika-

cji korekcję dźwięku. Dla mnie poziom uderzenia 
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Denon postarał się, żeby 
świat muzyki stał przed 
nami otworem. Możemy 
dotrzeć wszędzie, chyba że 
szukamy niszowego disco 
polo, nagranego na kasetę 
VHS przez pana Mietka 
grającego na harmonii.
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basem, ustawionym na zero, jest zdecydowanie za duży. Poprawki w dużym stopniu pomo-

gły i spowodowały, że mogłem cieszyć się muzyką. Czasami trzeba szukać odpowiednich 

gatunków, aby odnaleźć idealne otoczenia dla głośnika. Seria Heos nie ma takich proble-

mów, jest niezwykle uniwersalna. We wszystkim brzmią na tym samym poziomie, bardzo 

wysokim poziomie. Na początku przytłoczył mnie ten potężny bas, ale po korekcie wszystko 

się wyrównało i szczegółowość znacznie wzrosła. 

Trudno wyróżnić którąś z częstotliwości, w obydwu głośnikach Denon świetnie wszystko 

wyrównał. Oczywiście, cały czas mówię o stanie po zdjęciu niskich tonów. To, co miało być 

najmocniejszą stroną, stało się w pewnym stopniu zmorą głośników. Nie ma sensu rozwo-

dzić się nad tym, w jaki sposób gra mniejszy brat, model 5. Musiałbym użyć magicznych 

skrótów kopiuj–wklej. Specyfika jest dokładnie taka sama, tylko po prostu wszystkiego jest 

mniej. Co więcej, nie wiem, czy bardziej do gustu nie przypadła mi właśnie ta mniejsza wer-

sja, grająca w adekwatnie mniejszym pomieszczeniu. Ma więcej uroku, jest subtelniejsza, 

przez co bardziej zyskuje efekt WOW. Heos 7 jest potworem i spokojnie potrafi zastąpić duże 

HiFi, a mniejszy model 5 zaspokoi naszą sypialnię, nawet sporą. Denon wykonał cudowną 

robotę i na tle konkurencji wypada bardzo dobrze. Same urządzenia wykonaniem oraz 

możliwościami muzycznymi stoją na wysokim poziomie. Pozostaje praca nad udoskonala-

niem aplikacji, ale już w tej chwili uważam, że jest ona jedną z najlepszych, które spotkałem 

w świecie multiroomów. Takie rozwiązania to nasza przyszłość, tego jestem pewien bez 

dwóch zdań. 

Heos By Denon             

Dane techniczne

Heos By Denon – Heos 7, Heos 5

calamuzyka

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.denon.pl/pl/wireless-multi-room-music-system
http://www.twitter.com/calamuzyka


SMART PLUG WI-FI HS110 
Z KONTROLĄ ZUŻYCIA ENERGII

NORBERT CAŁA

Chyba każdy zastanawiał się choć raz nad tym, czy wyłączył żelazko w domu. Na 

szczęście dożyliśmy już czasów, kiedy takie proste, przyziemne sprawy możemy sobie 

zdjąć z głowy, zaprzęgając do pracy technologię.
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Nie chciałbym tu pisać o inteligentnych domach, 

bo urządzenie, które testuję, ma tyle wspólnego 

z inteligencją, co bramkarz w Vanessie. Jest jed-

nak w nim sporo „sprytu”, który ułatwi nam wiele 

czynności domowych. Smart Plug Wi-Fi HS110 wpi-

namy w gniazdko, a potem w niego – odbiornik 

elektryczny. Samo urządzenie ma rozmiar większej 

wtyczki i należy pamiętać o tym, bo w ciasnym miej-

scu za kanapą – chyba każdy ma gniazdka w takich 

miejscach – podłączenie może przysporzyć proble-

mów. Dla pocieszenia dodam, że podobne urządze-

nia konkurencji są zazwyczaj większe. 

We wtyczce ukryto moduł Wi-Fi. Wtyczkę 

możemy dodać do naszej sieci domowej, 

a następnie sterować nią oraz odczytywać jej stan 

ze smartfona. Aby zacząć zabawę, musimy na 

początek pobrać program Kasa, który dostępny 

jest dla iOS, Androida oraz Amazon Echo. Ten 

program będzie naszym centrum dowodzenia. 

Muszę przyznać, że to bardzo ładnie zaprojekto-

Smart Plug Wi-Fi HS110 z kontrolą zużycia energii
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wana aplikacja, której przyjemnie się używa. To 

za jej pomocą włączymy żarówkę, wentylator lub 

cokolwiek innego, co nam przyjdzie do głowy. 

Najpierw musimy jednak podpiąć gniazdko 

(umówmy się, że tak będziemy nazywali Smart 

Plug Wi-Fi HS110) do naszej sieci Wi-Fi. Przez tę 

procedurę przeprowadzi nas za rączkę aplikacja, 

w skrócie zaś wygląda ona tak, że na początku 

łączymy się z siecią tworzoną przez gniazdko, 

podajemy hasło do naszej sieci i czekamy na 

restart. Dość szybko, łatwo i przyjemnie. Po tej 

procedurze możemy już sterować gniazdkiem 

z telefonu, czyli włączać i wyłączać do woli. Na 

gniazdku znajduje się przycisk z diodą sygnalizu-

jącą, czy zasilanie jest włączone, czy wyłączone 

oraz ręczną możliwością zmiany stanu gniazdka. 

Samo włączenie lub wyłączenie to do dopiero 

początek zabawy. W aplikacji Kasa jest dużo 

więcej możliwości. Przede wszystkim możemy 

włączyć dostęp zdalny, dzieje się to bardzo pro-

sto i tak naprawdę nie będziemy musieli nic 

więcej robić, poza przełączeniem jednej opcji. 

Zero kombinowania z portami na routerze lub 

innych podobnych zabaw. Wystarczy włączyć 

dostęp zdalny i już można gniazdkiem stero-

wać nawet z drugiego końca świata. Oczywiście 

jest też opcja pozwalająca ustawić odpowiednie 

harmonogramy na każdy dzień tygodnia, przy 

czym możemy wybrać godzinę, o której dane 

zdarzenie ma się stać, lub porę dnia – na przy-

kład zachód lub wschód słońca. Jednym słowem 

łatwo ustawimy harmonogram zapalający świa-

tła po zmroku i gaszący je o świcie. Ciekawostką 

jest tryb Away. Ustawiamy w nim zakres godzin, 

a aplikacja będzie włączała i wyłączała podpięte 
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urządzenie o różnych godzinach, tak, aby wywołać wrażenie czyjejś obecności w domu. 

Do pełni szczęścia brakuje tylko wsparcia dla serwisu IFTTT, dzięki któremu gniazdko 

możemy zintegrować z absolutnie wszystkim. Jakby to absurdalnie nie brzmiało, możemy 

zintegrować na przykład z wagą, naszym samochodem lub Twitterem. Nie ma nic bardziej 

geekowego niż włączenie wentylatora przez wysłanie tweeta „cool me down”. Z dobrze 

poinformowanych źródeł wiem, że pojawi się wsparcie dla IFTTT. 

I gdy wydaje się, że nawet tak sprytne gniazdko nie potrafi więcej, pojawia się jeszcze jedna 

jego zaleta – statystyki. Ja uwielbiam statystyki. W najnowszym numerze Connected prze-

czytacie mój test robota-odkurzacza, który liczy, jaką powierzchnię posprzątał – genialne. To 

gniazdko daje nam zaś o wiele bardziej przydatne statystki. Pewnie nie zdajcie sobie sprawy, 

ile energii pobiera głośnik, który nie gra, laptop, żelazko lub lampa – z tym gniazdkiem 

możecie to sprawdzić i możecie być zaskoczeni, ile energii marnujecie. Wśród danych sta-

tystycznych macie aktualny pobór mocy, dzienną, tygodniową i miesięczną statystykę oraz 

informacje o tym, ile czasu gniazdko było włączone, a ile wyłączone. Brakuje jedynie możli-

wości wpisania ceny kWh – nic tak na nas nie działa, jak ulatujące z kieszeni złotówki. Może 

się okazać, że dzięki wyłączeniu na noc telewizora oszczędzamy w kilka miesięcy spore pie-

niądze – na przykład 150 złotych na zakup tego gniazdka. 

Smart Plug Wi-Fi HS110 to jedno małe i średnio seksowne urządzenie. Jeśli jednak bliżej mu 

się przyjrzymy i zobaczymy, ile ma możliwości zastosowania, to będziemy mocno podnie… 

zdziwieni. Sposób, w jaki go użyjemy, zależy tylko od naszej wyobraźni. Jedno jest pewne, 

dzięki niemu możemy poczuć, że nasz dom lub mieszkanie są bardziej „inteligentne” lub po 

prostu bardziej nam przyjazne. To wszystko zaś mamy za względnie małe pieniądze i bez 

problemów, które często pojawiają się przy dużych instalacjach automatyki domowej. 

Smart Plug Wi-Fi HS110 z kontrolą zużycia energii

Jedno jest pewne, dzięki 
niemu możemy poczuć, że 
nasz dom lub mieszkanie 
są bardziej „inteligentne” 
lub po prostu bardziej nam 
przyjazne.

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


BLUELOUNGE 
iPAD - SLING

MACIEJ NOWAKOWSKI

Na łamach iMagazine wielokrotnie recenzowano różne produkty firmy Bluelounge. Wyróżniają 

się tym, że zawsze są starannie wykonane oraz praktyczne.
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Bluelounge iPad Sling to produkt 

przeznaczony dla osób, które na 

co dzień nie mogą się rozstać ze 

swoimi tabletami. Podobnie jak 

pozostałe torby tego producenta 

należy ona do linii Eco-friendly, co 

oznacza, że w całości jest wyko-

nana z materiałów pochodzących 

z recyclingu. Ekologiczny materiał, 

z którego ją uszyto, został wytwo-

rzony z plastikowych butelek PET. 

Jest przyjemny w dotyku, a zara-

zem w pełni wodoodporny, przez 

co zawartość będzie bezpieczna 

w każdych warunkach atmosfe-

rycznych. Torba ta jest bardzo 

estetycznie i porządnie wykoń-

czona. Sprawia wrażenie solid-

nej i trwałej. Występuje w trzech 

wariantach kolorystycznych – czar-

nym, rdzawym oraz szarym. Torba 

ma wymiary 28 × 23 × 3 cm.

Na testy trafił do mnie egzem-

plarz czarny. Wydaje się najbar-

dziej odporny na zabrudzenia, ale 

myślę, że użyty materiał będzie 

łatwy w utrzymaniu także w przy-

padku pozostałych kolorów. 

Szeroki regulowany pasek pozwala 

nosić ją przewieszoną przez ramię. 

Uważam jednak, że przy moim 

wzroście mógłby być trochę dłuż-

szy, aby noszenie jej przewieszonej 
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na skos było w pełni wygodne. Przy panującej teraz 

zimowej pogodzie, mając na sobie grubą warstwę 

ciuchów, pojawia się problem przy zakładaniu torby.

Górną odchylaną klapę wyposażono w dwa magnesy, 

które utrzymują ją w pozycji zamkniętej. To rozwiąza-

nie bardzo praktyczne i wygodne. Pod klapą torba jest 

podzielona na dwie części za pomocą siatkowej prze-

grody. W głównej części z powodzeniem zmieści się 

tablet w rozmiarze do 10 cali. W siateczce można umie-

ścić mniejsze akcesoria, takie jak przewody Lightning 

czy ładowarkę. Podczas testów w tej głównej części 

pod klapą udało mi się poza iPadem zmieścić łado-

warkę z przewodem Lightning-USB, słuchawki Beoplay 

H6, a także portfel. Z przodu torby, poniżej klapy, znaj-

duje się niewielka kieszeń zapinana na zamek. Można 

z powodzeniem przeznaczyć ją na akcesoria do iPho-

ne’a, takie jak obudowa z dodatkową baterią, power-

bank czy chociażby adapter do kart SD.

Bluelounge iPad Sling kosztuje 239 złotych i można 

ją kupić na przykład w iMad.

BlueLounge iPad - Sling

macnow

https://twitter.com/macnow


MOSHI iGLAZE ION

MACIEJ NOWAKOWSKI

Kiedy dotarło do mnie etui iGlaze ion od Moshi, myślałem, że przyjdzie mi zrecenzować 

kolejne etui, niewiele różniące się od wielu innych, które dotychczas testowałem. 

Myliłem się. iGlaze ion pozytywnie wyróżnia się na tle innych tego typu produktów 

dostępnych na rynku.

   /   SPRZĘT   /   124Moshi iGlaze ion



Moshi iGlaze ion już na pierwszy rzut oka daje 

bardzo dobre wrażenie wizualne. Etui jest 

dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych 

– Steel Black oraz Brushed Titanium. Trafił 

do mnie egzemplarz w tym drugim kolorze, 

świetnie pasujący do złotego iPhone’a 6/6S. 

Etui to ma często spotykane, okrągłe wycięcie 

na jabłuszko. Wygląda ładnie, jednak w więk-

szości przypadków przez ten otwór może się 

przedostawać kurz i brud. Tu ten problem 

jednak nie występuje, ponieważ iGlaze ion 

w całości idealnie przylega do telefonu.

Doznania wizualne jednak schodzą na drugi 

plan wobec wrażeń dotykowych. Materiał, 

z którego wykonane są plecki, aż się prosi 

o to, by go głaskać, dotykać i muskać. Robię 

to cały czas, tak samo moi znajomi. Oprócz 

tego, że iGlaze ion jest naprawdę ładne, to 

przede wszystkim jest wygodne i bezpieczne 

dla telefonu. Brzegi etui są wykonane z poli-
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węglanu, który z pewnością dobrze zamortyzuje telefon w razie upadku, a wszystkie przy-

ciski wokół są zakryte. Wnętrze etui jest wyścielone mikrofibrą, a mięciutki gumowy brzeg 

zapewnia, że iPhone nie porysuje się przy zakładaniu czy zdejmowaniu. Gdy natomiast 

położymy telefon na płaskiej powierzchni wyświetlaczem do dołu, to gumowa wystająca 

otoczka uchroni go przed zarysowaniami.

Drugą częścią zestawu są dodatkowe plecki z wbu-

dowaną baterią o pojemności 2,750 mAh. Jej zasto-

sowanie pozwala na dwukrotne wydłużenie czasu 

pracy telefonu. Obudowa uzyskała certyfikat MFi 

i doładowuje telefon prądem o natężeniu 2,1 A, 

czyli znacznie szybciej niż przy zastosowaniu stan-

dardowej ładowarki dołączonej do iPhone’a. Tylna 

część jest wykończona takim samym, przyjem-

nym w dotyku materiałem jak samo etui. U dołu 

znajdują się cztery diody oraz przycisk, którego 

naciśnięcie pozwala na sprawdzenie poziomu nała-

dowania, a dłuższe przytrzymanie rozpoczyna bądź 

kończy ładowanie. Na spodzie znajdziemy gniazdo 

microUSB służące do ładowania. Warto wspomnieć, 

że nałożenie tej części nie wymaga zdejmowania 

reszty etui. Dzięki temu bardzo szybko możemy się 

jej pozbyć, gdy telefon zostanie podładowany.
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W zestawie ponadto znajduje się adapter słuchawkowy, jak również przewód microUSB. Etui 

z założoną baterią ma całkiem spore wymiary 15,9 × 7,1 × 2 cm i waży 128 gramów, czyli nie-

znacznie mniej niż iPhone 6/6S.

Używam go od ponad dwóch tygodni i etui wygląda jak nowe, nie brudzi się, jest łatwe 

w czyszczeniu i utrzymaniu. Jeśli nam się znudzi bądź zniszczy, to plecki z baterią z tego 

zestawu można użyć również ze skórzanymi etui iGlaze Napa tego samego producenta. 

Jedynym minusem tego produktu jest dość wysoka cena. Pamiętać trzeba jednak, że otrzy-

mujemy za nią w zasadzie dwa produkty. Bardzo ładne etui, które zapewnia bezpieczeń-

stwo, a także stylowy powerbank.

Obudowa Moshi iGlaze ion jest dostępna w sklepie doapple.pl w cenie 475 złotych.

Moshi iGlaze ion

macnow

https://twitter.com/macnow


ELARI CARDPHONE

PAWEŁ HAĆ

Telefon, iPod i przeglądarka internetowa. A przy okazji narzędzie do mnóstwa innych 

rzeczy, których akurat potrzebuję. To może być iPhone i jest w tym całkiem niezły. Mimo 

tego sporo ludzi na równi ceni sobie nadal Nokię 3310 i nie sposób mieć ich za szalonych.
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Smartfony stały się narzędziami sprawiającymi, że komputer w wielu sytuacjach staje się 

zbędny, a czasem wręcz mniej wygodny. W ten sam sposób zastąpiły też klasyczne telefony, 

które przetrwały w ofertach operatorów jako urządzenia dla osób starszych. Problem w tym, 

że smartfon wykorzystywany tylko do dzwonienia jest… kiepskim urządzeniem. Bateria 

starej Nokii 6310i wytrzymywała dwa tygodnie, iPhone pada po kilku dniach (pamiętajmy: 

mówimy tylko o rozmowach). Smartfony są też sporych rozmiarów, a żeby dostać się do kon-

taktów, nie wystarczy wcisnąć odpowiedniej kom-

binacji klawiszy, trzeba natomiast „przemacać się” 

przez kilka przycisków. Tak, mogę użyć Siri. Mogę 

też dodać kontakty do ulubionych. Co jednak, gdy 

ktoś zwyczajnie nie potrzebuje tego wszystkiego, 

a zależy mu tylko na tym, by od czasu do czasu 

do kogoś zadzwonić i niespecjalnie przejmować 

się ładowaniem baterii?

Odpowiedzi jest wiele, a jedną z bardzo intere-

sujących jest CardPhone od Elari. Urządzenie to 

przypomina kieszonkowy kalkulator, jednak fakt, 

że o takich urządzeniach już dawno zapomniano, 

sugeruje nieco inny zakres zastosowań. Sądząc po 

obudowie o wielkości karty kredytowej i grubości 

pięciu kart, może to być bardziej zaawansowane 

Elari CardPhone



urządzenie. I owszem, to telefon, na dodatek z Bluetooth (tylko w standardzie 3.0), budzikiem, 

dyktafonem i kalkulatorem. Cały przedni panel zajmuje ekran oraz duże, kontrastowe przy-

ciski. Klawiatura rozciągnięta jest na pełnej szerokości urządzenia, co utrudnia korzystanie 

ze skrajnie położonych przycisków, a powierzchnia, która w całości wydaje się ekranem, jest 

nim tylko w niewielkim stopniu. Urządzenie jest tak cienkie, że zamiast standardowego portu 

ładowania micro USB zastosowano czteropinowe złącze, do którego konieczna jest spe-

cjalna ładowarka (i ta ma już port micro USB). Z uwagi na wymiary użyto też karty micro SIM. 

Telefon, oprócz 20-przyciskowej klawiatury, ma też przełącznik do włączania bądź wyłączania 

automatycznej blokady. Osobiście wolałbym, by pełnił on funkcję przełącznika wyciszenia, bo 

przyciski i tak działają z wystarczająco dużym oporem, by nie wcisnąć ich przypadkowo.

CardPhone ma dwa podstawowe tryby działania. Pierwszy z nich to… telefon. Urządzenie 

korzysta z własnej pamięci mieszczącej 500 wpisów do przechowywania numerów i wia-

domości SMS, pozwala też na nagrywanie notatek dźwiękowych i odtwarzanie ich na wbu-

dowanym głośniku do rozmów (nie ma niestety możliwości ich eksportowania). Rozmowy 

w trybie głośnomówiącym nie są możliwe, bo w CardPhone brak dostosowanego do tego 

głośnika. Dzwonki są monofoniczne i wybrzmiewają na całkiem mocnym brzęczyku. Jest też 

alarm wibracyjny, nieco anemiczny, ale dający się wyczuć w kieszeni. Telefon pozwala pisać 

SMS-y, co jest o tyle utrudnione, że ekran wyświetla jedną, na dodatek krótką linię tekstu. 

Wystarczy, by wysłać SMS do operatora w celu włączenia jakiejś usługi bądź odpisać jednym 

słowem, jednak do redagowania dłuższych wiadomości już się nie nadaje. Ma za to niezły 

kontrast, choć trudno by było inaczej, skoro jest to ekran monochromatyczny. Urządzenie 

   /   SPRZĘT   /   130Elari CardPhone



   /   SPRZĘT   /   131

może też służyć jako kalkulator, nieszczególnie wygodny i wyposażony jedynie w podsta-

wowe funkcje, niemniej jednak będący zawsze pod ręką.

Jako podstawowy telefon CardPhone raczej by się dziś nie przyjął. Jest mały i lekki, ale też 

dość toporny w obsłudze. Tym, co stanowi o jego sile, jest drugi tryb działania, czyli bezprze-

wodowa słuchawka do innego telefonu. HTC próbowało czegoś podobnego – i to całkiem 

niedawno – ale wynalazek nazwany HTC Mini i wyglądający jak pilot do nowoczesnego tele-

wizora przeszedł praktycznie bez echa. Mini było jednak w pełni zależne od innych urządzeń, 

stanowiło akcesorium, a nie pełnoprawny telefon. CardPhone może natomiast być jedno-

cześnie słuchawką dla smartfona i dodatkowym telefonem. Po połączeniu przez Bluetooth 

urządzenie pobiera numery z książki adresowej smartfona, możemy je przeglądać z poziomu 

CardPhone’a. Jest to uciążliwe, bo książka nie ma żadnego mechanizmu wyszukiwania ani 

listy ulubionych. Przy liście kontaktów zawierającej kilkaset numerów, znalezienie właści-

wego zajmuje wieki. Za każdym razem można zdecydować, z którego urządzenia dzwonimy: 

przycisk słuchawki z dopiskiem GSM pozwoli wybrać kartę w CardPhonie, ten z dopiskiem 

BT wywoła natomiast połączenie z powiązanego smartfona. Proste i wygodne, a także zaska-

kująco intuicyjne, czego nie mogę już niestety napisać o menu urządzenia. Z niewiadomych 

przyczyn bazuje ono na ikonkach pozbawionych jakiegokolwiek opisu, poruszałem się po 

nim zatem trochę na oślep. Owszem, miejscami w menu pojawiają się napisy, te jednak 

Elari CardPhone



   /   SPRZĘT   /   132

przetłumaczone są koślawo. CardPhone obsługuje polski język, tyle że nie wszędzie, nawet 

w obrębie tego samego menu można spotkać jednocześnie polskie i angielskie napisy.

Choć CardPhone nie jest idealny pod względem obsługi, to jako uzupełnienie smartfona 

sprawdza się całkiem dobrze. Jego bateria ma pojemność niewiele większą niż mój zegarek 

(270 mAh w telefonie to naprawdę mało), a pomimo to wystarcza nawet na 3–4 dni działa-

nia. Ładuje się błyskawicznie, a z powerbanku o pojemności 3000 mAh naładuję go mniej 

więcej dziesięć razy. Dla porównania: ten sam powerbank wystarczy, by doładować mojego 

iPhone’a 6 Plus tylko raz. Smartfona mogę więc nosić w torbie, by nie wypychał ubrań, 

a w kieszeni spodni czy marynarki (a nawet w przegródce portfela) umieszczam jedynie 

CardPhone’a. Do długich rozmów jest lepszy niż iPhone, waży mniej, zaczyna więc ciążyć 

w dłoni po znacznie dłuższym czasie. Jakość rozmów niestety nie powala i to po obu stro-

nach. Użyty mikrofon jest przeciętnej jakości, rozmówca nie zawsze słyszał mnie wyraźnie. 

Podobnie jest z wbudowanym głośnikiem – czasem brzęczy, czasem trzeszczy, choć zakłóce-

nia nie są na tyle duże, by uniemożliwiać rozmowę.

Pomysł sterowania smartfonem za pomocą mniejszego urządzenia uważałem za nieszcze-

gólnie trafiony. Apple Watch to zmienił, jest to jednak inny typ urządzenia, które „pilotem 

do iPhone’a” staje się tylko przy okazji. CardPhone nie stara się konkurować ze smartfonami 

pod względem oferowanego wachlarza funkcji, ale cóż… to telefon, podobnie jak iPhone. 

Przegrywa więc pod względem jakości połączeń i wygody używania, choć wydawać by się 

mogło, że jego prosta konstrukcja wymusi równie nieskomplikowaną obsługę. CardPhone 

ma szansę sprawdzić się jako telefon na wyjazdy – przekładam do niego stałą kartę SIM, a do 

smartfona wkładam tę od lokalnego operatora, by mieć tańszy internet. Problem w tym, że 

do pozostałych zastosowań wydaje się po prostu zbędny.

Elari CardPhone             

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 3,5/6

• Oprogramowanie: 2/6

• Wydajność: 3/6

Cena:  około 60 EUR

pawelhac

Elari CardPhone

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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AFTERSHOKZ TREKZ 
TITANIUM

PAWEŁ HAĆ

AfterShokz Trekz Titanium

Wielokrotnie używana technologia zaczyna nużyć, nawet gdy jest doszlifowana do 

granic możliwości. Przewodnictwo kostne jest jednym z tych rozwiązań, które dotąd 

rzadko wykorzystywano w elektronice konsumenckiej. A szkoda, bo nie dość, że daje 

nowe możliwości, to jest też czymś nowym i przyciągającym.
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No dobrze, nie tak zupełnie nowym, bo przewod-

nictwo kostne jest wykorzystywane od dawna 

w medycynie, konkretnie w leczeniu zaburzeń słu-

chu. Użyto go też w kilku urządzeniach przeznaczo-

nych na rynek konsumencki, w tym w Google Glass. 

To właśnie przy okazji obcowania z tym wynalaz-

kiem miałem okazję po raz pierwszy spotkać się 

z tą nietypową metodą przesyłania dźwięku. Jej 

odmienność polega przede wszystkim na tym, że 

nie blokujemy słuchawką kanału słuchowego, sły-

szymy cały czas otoczenie. „Słuchawka”, a właści-

wie element odpowiedzialny za emisję dźwięku, 

przylega do kości skroniowej w okolicy ucha. 

Generowane przez niego drgania wprawiają w ruch 

kosteczki słuchowe, podobnie jak dzieje się to 

w przypadku odbioru fal dźwiękowych przez błonę 

bębenkową. Wrażenie jest zupełnie inne – dźwięk 

AfterShokz Trekz Titanium
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wydaje się nie dobiegać z zewnątrz, ale brzmieć 

bezpośrednio w głowie. To dość dziwne uczucie, 

zwłaszcza gdy nie słuchamy muzyki zbyt głośno 

i jednocześnie odbieramy dźwięki z otoczenia. Coś 

jak podkład dźwiękowy. I to bardzo realistyczny.

AfterShokz ma już trochę doświadczenia w wyko-

rzystaniu przewodnictwa kostnego. Trekz Titanium 

to ich najlepsze słuchawki w ofercie, co widać 

zarówno po specyfikacji, jak i jakości materiałów. 

Wyposażone w Bluetooth i mocny akumulator 

wytrzymują około osiem godzin odtwarzania (pro-

ducent deklaruje sześć, domyślam się, że chodzi tu 

o słuchanie na maksymalnej głośności). Ich obu-

dowa zrobiona jest ze sztywnej gumy, znajdującej 

się zarówno na pałąku, jak i na elementach steru-

jących i „nausznikach”. Rama jest natomiast tyta-

nowa, przez co słuchawki można swobodnie zginać, 

a i tak się nie odkształcą i będą dobrze przylegać do 

głowy. To akurat niezwykle istotne, bo zbyt słabo 

lub mocno dociśnięte słuchawki nie będą prawi-

dłowo brzmiały. Nie zabrakło też przycisków stero-

wania głośnością i uniwersalnego guzika na jednej 

ze słuchawek służącego do kontrolowania muzyki 

oraz wywoływania Siri. O ile jego umiejscowienie 

jest doskonałe, to już poziom siły nacisku, by zadzia-

łał, pozostawia wiele do życzenia. Możliwe, że wynika to z uszczelnienia obudowy (stopień 

ochrony to IP55), ale spotkałem już inne wodoszczelne urządzenia, w których przyciski działały 

znacznie lepiej. Co dziwne, przyciski do regulacji głośności wymagają już mniej siły.

Sposób, w jaki powstaje dźwięk, determinuje możliwości odtwarzania słuchawek. Brzmią nie 

gorzej, nie lepiej, a po prostu inaczej niż klasyczne, nauszne. Niskie tony są nieco twarde, nie 

mają też szczególnie potężnego uderzenia, z drugiej strony słychać je wyraźnie tam, gdzie 

trzeba. Wyróżnia się środek – nie tylko jest najgłośniejszy, ale też bardzo szczegółowy. Wysokie 

tony są bardzo zrównoważone i wyraźne, obawiałem się, że będą dominować, ale tak się nie 

dzieje. Tym, co natomiast od razu zwraca na siebie uwagę, jest duża przestrzeń i świetna separa-

AfterShokz Trekz Titanium

Jest mnóstwo słuchawek, które 
brzmią lepiej, nie ma jednak 
żadnych, które dostarczałyby 
dźwięk w równie naturalny sposób.
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AfterShokz Trekz 
Titanium             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Cena:  około 550 PLN

cja instrumentów. Nie wiedziałem, że słuchawki wykonane w tej technologii tyle mogą – jakość 

dźwięku, choć gorsza niż w słuchawkach nausznych ze średniej półki, jest wciąż bardzo dobra. 

W porównaniu ze słuchawkami sportowymi (zatem o podobnym zakresie zastosowań) Trekz 

Titanium są zdecydowanie jednymi z lepszych, jakich używałem.

Specyficzna konstrukcja Trekz Titanium czyni je doskonałym kompanem treningów. Odporność 

na pot, deszcz i kurz pozwala używać ich w trudnych warunkach (ale nie radzę z nimi pływać), 

a elastyczny pałąk, lekkość i świetnej jakości guma stabilnie je utrzymują na głowie, zarówno 

podczas biegu, jak i przy dynamicznym treningu aerobowym. Co ważne, obsługa w ruchu jest 

całkiem wygodna, choć opornie działający przycisk funkcyjny niejednokrotnie mnie zdener-

wował. Przełączenie utworu na kolejny, co wymaga szybkiego podwójnego wciśnięcia, jest 

naprawdę trudne. Wywoływanie Siri to z kolei bardzo przydatna funkcja – jeśli trenuję z tele-

fonem, to mam go na ramieniu, mogę nim więc wygodnie sterować jedynie za pomocą słu-

chawek. Właśnie: mikrofon, a właściwie mikrofony. Trekz Titanium to najlepsze słuchawki do 

rozmów, z jakimi się spotkałem. Nie dość, że rozmówcę słychać bardzo wyraźnie, to na dodatek 

sam również słyszę siebie dokładnie w ten sam sposób, co podczas normalnej rozmowy, nic nie 

blokuje mi uszu. Miłym dodatkiem jest też możliwość sparowania słuchawek z dwoma urządze-

niami jednocześnie i automatyczne przełączanie się między nimi, jeśli na jednym z nich została 

wywołana rozmowa.

Eksperymenty wiążą się z ryzykiem, stąd też mało kto ma na tyle odwagi, by je podjąć. 

AfterShokz postawiło wszystko na przewodnictwo kostne, czego efektem są fenomenalne Trekz 

Titanium. Jest mnóstwo słuchawek, które brzmią lepiej, nie ma jednak żadnych, które dostarcza-

łyby dźwięk w równie naturalny sposób. Nie widzę też dla nich sensownej alternatywy do treno-

wania na zewnątrz. Jadąc rowerem czy biegnąc, chcę słyszeć otoczenie, w żadnych innych nie 

będzie to łatwiejsze niż w tych. No i nie oszukujmy się. To coś nowego. Wreszcie.

AfterShokz Trekz Titanium

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


PAWEŁ HAĆ

Gdy często podróżowałem komunikacją miejską, słuchawki dokanałowe były najbardziej 

praktycznym rozwiązaniem. Nie tylko zajmowały w kieszeni mało miejsca, ale i izolowały 

od dźwięków otoczenia. Smokin Buds 2 były kolejnymi i jednymi z wygodniejszych, jakie 

miałem okazję testować.

   /   SPRZĘT   /   137

SKULLCANDY 
SMOKIN BUDS 2

Skullcandy Smokin Buds 2



Konstrukcja słuchawki dokanałowej jest banalnie prosta. Zamiast „pchełki” spoczywającej 

wewnątrz małżowiny, do kanału słuchowego musimy bowiem wepchnąć gumową bądź 

piankową końcówkę. Element ten odpowiada nie tylko za utrzymanie słuchawki w uchu, 

ale też determinuje jej brzmienie, kieruje ją bowiem w odpowiednim kierunku i izoluje 

dźwięki z zewnątrz. W przypadku, gdy zahaczymy o kabel, słuchawka może się przesunąć 

bądź wypaść z ucha, jeżeli zastosowana końcówka nie pasuje bądź jest przeciętnej jakości. 

W Smokin Buds 2 zastosowano banalne rozwiązanie, które nie dość, że nie ujmuje wygody 

(tak, jak potrafią zrobić to dodatkowe elementy w słuchawkach sportowych), to dodatkowo 

niweluje konieczność stałego poprawiania słuchawek. Oprócz tego, że gumowa końcówka 

wchodzi do kanału słuchowego, plastikowa obudowa słuchawki opiera się na małżowinie. 

Nie jest przy tym za duża, powinna więc pasować do większości uszu. Rozwiązuje ponadto 

problem nie do końca doskonale dopasowanych końcówek. Dla mnie to świetne wyjście, 

oszczędzające czas i pozwalające na stosowanie słuchawek nie tylko podczas chodzenia, ale 

też w trakcie biegu.

Słuchawki występują w wielu wariantach kolorystycznych, podobnie zresztą jak większość pro-

duktów z portfolio Skullcandy. Smokin Buds 2 mają interesujące, choć niezbyt ekstrawaganckie 

wzornictwo: zrobiono je z błyszczącego plastiku, a słuchawki nie są zbyt duże i nie wystają za 

mocno z uszu. Przewód jest symetryczny, a na jednym z kabli słuchawkowych znajduje się pilot 
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z mikrofonem. Płaski przekrój powoduje, że nie plą-

cze się tak bardzo, jak klasyczny kabel. Ciekawostką 

jest wtyczka w kształcie litery „L”, coraz rzadziej spo-

tykana. Przewód wydaje się trochę sztywny, ale nie 

przenosi dźwięków z zewnątrz w stopniu wyższym 

niż inne, podobne konstrukcje. Kabel ocierający się 

o kołnierz kurtki nie pozbawi więc nikogo przyjem-

ności płynącej ze słuchania muzyki. Do przenosze-

nia słuchawek służy niewielkie, plastikowe pudełko. 

Wewnątrz jest akurat tyle miejsca, by upchnąć 

zwinięte słuchawki – pudełko mogłoby być zatem 

odrobinę większe. Jego zamknięcie nieszczególnie 

się mi spodobało, sam pojemnik nie został też wyko-

nany z najwyższą starannością, niemniej jednak cie-

szy fakt, że producent zdecydował się go dołączyć. 

Gorzej jest natomiast z końcówkami – w komplecie 

mamy raptem dwie pary, małe i średnie, dużych 

natomiast brak. Tak jak wspomniałem, słuchawki 

pewnie leżą w uchu nawet ze zbyt małymi końców-

kami, ale cierpi na tym izolacja dźwięków.

Do kontrolowania muzyki służy jednoprzyciskowy 

pilot ze zintegrowanym mikrofonem. Przycisk 

zachowuje się tak samo, jak w standardowych 

EarPodsach, przytrzymanie go wywołuje Siri, kom-

binacje naciśnięć pozwalają natomiast sterować 

muzyką i odbierać połączenia. Szkoda, że zabrakło 

regulacji głośności. Przycisk ma gumową powierzch-

nię i niejednokrotnie zastanawiałem się, czy na 

pewno go wcisnąłem, nie jest bowiem zbyt precy-

zyjny. Nie mam za to zastrzeżeń do mikrofonu, któ-

rego jakość jest porównywalna z tym w EarPodsach.

Ktokolwiek odpowiada za dźwięki Smokin Buds 2, 

postawił sobie za cel rozsadzenie głowy słucha-

jącego. Słuchawki dokanałowe często cechują się 

Przewód jest symetryczny, a na 
jednym z kabli słuchawkowych 
znajduje się pilot z mikrofonem.

Skullcandy Smokin Buds 2



podbitym (w porównaniu z innymi konstrukcjami) 

basem, tu jednak Skullcandy poszło o kilka kroków 

dalej. Odkryłem niskie tony w utworach, w których 

dotąd nie zwracałem na nie uwagi. I nie, nie dla-

tego, że wcześniej słuchałem ich na marnym sprzę-

cie. Charakterystyka Smokin Buds 2 przesunięta jest 

tak bardzo w dół, że bas dudni, atakuje bębenki 

i masuje mózg. Muszę przyznać, brzmi miękko 

i przyjemnie, ale wszędzie powinno go być zdecy-

dowanie mniej. Środkowe pasma są dla odmiany 

płaskie i miejscami trzeszczące, góra natomiast jest 

zdecydowanie zbyt cicha. Na pochwałę zasługuje 

zaś całkiem szeroka scena. Smokin Buds 2 potra-

fią wybijać rytm jak żadne inne słuchawki, stąd też 

nadają się na siłownię, o ile nie wykonujemy bardzo 

gwałtownych ruchów, które wyrwałyby je z uszu. 

Do codziennego słuchania muzyki nadają się jed-

nak gorzej, chyba że kochamy bas, a reszta nas 

średnio interesuje. Muzyka klubowa brzmi na nich 

niezaprzeczalnie najlepiej.

Brak sprecyzowanej grupy docelowej użytkowni-

ków dla Smokin Buds 2, co wcale mnie nie dziwi. 

Zastosowany sposób mocowania w uchu w połą-

czeniu z lekkością i mnóstwem wersji kolory-

stycznych sprawiają bowiem, że równie dobrze 

sprawdzają się na co dzień, jak i podczas lek-

kich treningów. Brzmienie nastawione na niskie 

(momentami aż za bardzo) tony powoduje, że 

miłośnicy basu będą zachwyceni, pozostali mogą 

już nie być równie oczarowani. Zawodzą detale, 

takie jak nie do końca precyzyjny pilot oraz ubogi 

zestaw akcesoriów, a o ile końcówki można zawsze 

dokupić, to już niewygodne sterowanie daje 

o sobie znać codziennie.

Skullcandy Smokin Buds 2       

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 3,5/6

• Oprogramowanie: 2/6

• Wydajność: 3/6

Cena:  około 60 EUR

pawelhac
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GARMIN VIVOACTIVE

PAWEŁ HAĆ

Garmin Vivoactive

Apple Watch i Garmin Fenix uświadomiły mi, jak wielka przepaść dzieli smartwatche 

i zegarki sportowe. Każde z tych urządzeń jest świetne w swojej klasie, ale w tym 

drugim zakresie radzi sobie… cóż, tak sobie. Vivoactive ma być pośrodku i, choć 

początkowo byłem sceptyczny, to faktycznie sprawdza się jako smartwatch.
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Wypada zacząć od tego, czym jest Vivoactive. Garmin znany jest ze sprzętu sportowego 

i w tym przypadku również bazował na swoim olbrzymim doświadczeniu w tej kategorii 

urządzeń. Widać to głównie w oprogramowaniu, bo wizualnie Vivoactive można pomylić 

choćby z LG G Watch. Ma prostokątną, plastikową kopertę, dwa fizyczne przyciski na bocz-

nych krawędziach i dwa dotykowe pod wyświetlaczem, pasek natomiast zrobiono z gumy 

i opatrzono klasyczną klamerką. Jest niezwykle lekki i płaski, co nie jest domeną sportowych 

zegarków z GPS (a Vivoactive go ma). Złącze ładowania umieszczono na dekielku koperty 

i, podobnie jak w przypadku innych urządzeń Garmina, wymaga ładowarki przeznaczo-

nej wyłącznie do tego modelu. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego przy tak dużej liczbie dość 

podobnych modeli firma nie zdecyduje się na opracowanie jednego standardu, który uła-

twiłby choćby doładowanie zegarka u znajomego. 

Na zdjęciach Vivoactive wygląda bardzo topornie, ale na żywo robi dobre wrażenie, głów-

nie za sprawą kompaktowych wręcz wymiarów. Nie jest też aż tak kanciasty, a błyszczące 

przyciski dodają mu nawet nieco elegancji. Prezentuje się 

zdecydowanie lepiej niż większość sportowych zegarków, 

a jednocześnie nie przeraża wymiarami. Dla osób wahających 

się nad zakupem z pewnością będzie to argument „za”.

W zegarkach sportowych zdecydowanie preferuję obsługę 

za pomocą przycisków, ekran dotykowy daje większą swo-

bodę podczas poruszania się w menu, ale wymaga też więk-

szej precyzji i patrzenia na niego. To z kolei nie sprawdza się 

podczas treningu, gdy nie chcę się zatrzymywać. Vivoactive 

Garmin Vivoactive

Prezentuje się 
zdecydowanie lepiej niż 
większość sportowych 
zegarków, a jednocześnie 
nie przeraża wymiarami.
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ma zarówno dotykowy ekran, jak i przyciski, co w tym przypadku jest rozsądnym kompro-

misem. Ma bowiem być czymś więcej niż sprzęt sportowy i obsługiwać choćby powiado-

mienia z telefonu. Tymi zdecydowanie łatwiej zarządzać za pomocą interfejsu dotykowego. 

Przyciski fizyczne służą do wywoływania menu, włączania podświetlenia (istotne) oraz pau-

zowania i wznawiania treningu (bardzo istotne). Pomiędzy ekranami danych przełączamy się 

już dotykowo, gestami, co ostatecznie można zaakceptować. Dotykowy interfejs Vivoactive 

zawiera zarówno znane już z innych modeli elementy, jak i kilka nowości. Zegarek obsłu-

guje aplikacje Connect IQ, można więc do niego doinstalować kilka przydatnych oraz mnó-

stwo zbędnych aplikacji. To olbrzymia zaleta, funkcje urządzenia można bowiem dość łatwo 

dopasować do swoich wymagań. Do dodania są zarówno pola danych w aplikacjach tre-

ningowych, widżety (takie jak kalendarz, informacje o tętnie, pogodzie czy wysokości) oraz 

cyferblaty. Sam ograniczam się raczej do podstawowego zestawu aplikacji, w sklepie zna-

lazłem jednak przynajmniej kilka wartych sprawdzenia (wszystkie pozycje w sklepie są bez-

płatne). Connect IQ dostępne było dotąd jedynie na najwyższych modelach Garmina (takich 

jak Fenix, Forerunner 920XT czy Epix), ale z uwagi na to, że Vivofit ma być „smart”, zaimple-

mentowanie tej platformy również tutaj wydawało się oczywiste.

W Vivoactive dodano menu, które przypomina smartfony i smartwatche. Wysuwa się ono 

po wciśnięciu prawego bocznego przycisku odpowiadającego za trening. Widoczne są 

w nim ikony wszystkich aplikacji treningowych, znajdowanie telefonu (za pomocą włączenia 

na nim alarmu), a także historia aktywności. Na zegarku są zapisywane wszystkie treningi, 

ale pełne ich dane można przeglądać jedynie z poziomu specjalnej aplikacji na smartfona 

bądź na stronie Garmin Connect, uprzednio trzeba je jednak zaimportować po synchroni-

zacji zegarka z komputerem lub telefonem. Vivofit nie ma Wi-Fi, nie robi tego więc automa-

tycznie, ale dzięki Bluetooth może to zrobić zaraz po włączeniu aplikacji. 

Właśnie, aplikacja: po ostatniej aktualizacji stała się świetna, bardzo czytelnie pokazuje 

aktywności, wliczając w to trasę, wykresy prędkości, wysokości i tętna, daje też dostęp do 

wielu innych informacji. Pozwala także 

porównywać swoje wyniki z innymi 

użytkownikami Connect oraz syn-

chronizować kalorie, dystans i kroki 

z systemową aplikacją Zdrowie na 

iOS. Z telefonu ponadto można doda-

wać nowe tarcze i aplikacje z Connect 

IQ, komputer jest do tego całkowicie 

Garmin Vivoactive

Zegarek obsługuje aplikacje 
Connect IQ, można więc do niego 
doinstalować kilka przydatnych oraz 
mnóstwo zbędnych aplikacji. 
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zbędny. Ścisła współpraca ze smartfonem zaowo-

cowała też obsługą powiadomień, ta, niestety, 

jest jedynie poprawna. Urządzenie ma spora-

dyczne problemy z połączeniem Bluetooth, dla-

tego też kilka razy komunikat pojawił się u mnie 

z opóźnieniem. Nie było to jednak problemem, 

przesunięcie w czasie sięgało maksymalnie 

minuty. Gorzej, że z powiadomieniami można 

niewiele zrobić. Przeczytanie SMS-a – żaden pro-

blem. Zerknięcie, kto mnie śledzi na Instagramie 

– podobnie. Długiego maila nie da się przeczytać, 

bo po kilku przewiniętych ekranach tekst jest uci-

nany, ale smartwatch przecież nie do tego służy. 

Bardzo brakuje mi jednak opcji szybkiej odpowie-

dzi, takiej, którą definiuję z góry, a później tylko 

wybieram z krótkiej listy. Na większość SMS-ów 

odpowiadam „tak” lub „nie” i podejrzewam, że 

nie jestem jedynym, któremu to wystarcza. 

Urządzenie ma pięć podstawowych widżetów, 

z których korzystałem. Oprócz wspomnianych już 

powiadomień oraz niewymagających komenta-

rza kalendarza i przełączania utworów w odtwa-

rzaczu mamy też aplikację pogody i aktywności. 

Ta pierwsza przydaje się do planowania treningu, 

miewa jednak problemy z pobieraniem danych 

z telefonu (i to nawet wtedy, gdy pozostałe apli-

kacje się synchronizują). Aktywność wyświetla 

natomiast na półkolistym wykresie dzienny postęp, spalone kalorie, liczbę zrobionych kro-

ków oraz to, jak długo byliśmy bezczynni. Zegarek potrafi przypomnieć nam, by wstać, nie 

robi tego jednak nachalnie i w przypadku, gdy go ignorujemy, nie atakuje alarmem co chwilę. 

Z tego widżetu można włączyć też monitorowanie snu (zegarek nie wykrywa sam momentu 

zaśnięcia), a dane o jego fazach synchronizowane są z Connect.

Vivoactive to przede wszystkim zegarek sportowy, czego nie widać od razu, ale po zagłębie-

niu się w opcje dostrzegamy, że zakres jego zastosowań w dużym stopniu pokrywa się z tym, 

Garmin Vivoactive



   /   SPRZĘT   /   145

co oferują modele przeznaczone do treningów. Na urządzeniu zainstalowano kilka aplikacji do 

biegania, jazdy na rowerze oraz pływania, zarówno na zewnątrz, jak i w zamkniętym pomiesz-

czeniu (różnica jest taka, że tryby „na zewnątrz” korzystają z GPS, a pozostałe bazują jedynie 

na czujniku ruchu). Każdy program może wyświetlać do trzech ekranów danych, zawiera-

jących po trzy informacje. Łącznie da się więc monitorować dziewięć parametrów – jak dla 

mnie to aż nadto, ale nie należę do grona profesjonalnych biegaczy. Zegarek pozwala mierzyć 

dystans, tempo i prędkość, wszystkie z podziałem na okrążenia lub z całego treningu, poka-

zuje też rytm, tętno i jego strefy, o ile powiążemy z nim pasek na klatkę piersiową. Wyświetla 

też różnice wysokości, spalone kalorie, kroki i temperaturę. Dodatkowo można także włączyć 

alarm wysokiego bądź niskiego tempa – to dla mnie jedna z ważniejszych funkcji. Podczas 

biegu zmiana wybranego ekranu danych jest nieco męcząca – zdecydowanie wolę przyciski 

niż dotyk, ponadto biegając w rękawiczkach, obsługa ekranu jest niemożliwa (chyba że są one 

dostosowane do takich wyświetlaczy). Dane mogą też przełączać się automatycznie, co jest 

pewnym rozwiązaniem, nie pozwala ono jednak kontrolować tego, co aktualnie widzimy. O ile 

pod względem funkcji Vivofit jest całkiem bliski zegarkom biegowym z wyższej półki, to sprzę-

towo trochę od nich odstaje. GPS potrzebuje ponad minuty, by złapać zasięg; testowałem już 

kilka zegarków Garmina i każdy miewał problemy z sygnałem, o jednak nie było regułą. W tym 

przypadku jest niestety słabiej. Na pochwałę zasługuje natomiast ekran, który nawet bez pod-

świetlenia jest czytelny, ma też niezłe kąty widzenia. Obudowa jest wodoszczelna do ciśnienia 

5 ATM – według producenta można z nim pływać, zanurzenie się głęboko pod wodę lub bar-

dzo dynamiczne pływanie może się jednak źle skończyć.

Smartwatch stał się dla mnie czymś równie naturalnym co wcześniej zegarek. Możliwość podej-

rzenia powiadomień na nadgarstku sprawiła, że bardzo rzadko sięgam po telefon. Dzięki temu, 

że Vivofit również to robi, nie miałem „syndromu odstawienia” Apple Watcha. Zegarek Garmina 

radzi sobie co prawda znacznie gorzej z komunikacją z iPhone’em i nie jest tak uniwersalny, 

niemniej jednak daje dostęp do tych informacji, które na zegarku odczytuję najczęściej (i nie, 

nie jest to tylko godzina). Deklasuje natomiast 

smartwatcha Apple w kwestii treningów, co jest 

zasługą wbudowanego GPS-a oraz wygodnych 

i łatwych w konfiguracji ekranów danych. Nawet 

gdyby był pozbawiony funkcji „smart”, mógłbym 

go z czystym sumieniem polecić. Powiadomienia 

i widżety to jedynie dodatek do solidnych aplika-

cji treningowych.

Garmin Vivoactive        

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: 4,5/6

• Wydajność: 4/6

Cena:  około 800 PLN

Garmin Vivoactive

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac
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DESIGN, KTÓRY SPRAWIA, 
ŻE TELEWIZORY W 2016 ROKU 
SĄ INNE NIŻ DO TEJ PORY

PAWEŁ OKOPIEŃ

Design, który sprawia, że telewizory w 2016 roku są inne niż do tej pory

Ultrawysoka rozdzielczość 4K, HDR, poszerzona paleta kolorów, większa jasność, Smart TV 

– tymi hasłami producenci przyciągają do telewizorów w 2016 roku, ale dla przeciętnego 

użytkownika nie muszą one zbyt wiele znaczyć. Dlatego – jak nigdy dotąd – nowe 

telewizory są po prostu ładne. Samsung, Sony i wreszcie Panasonic kuszą designem.



Historia telewizorów ma ponad sto lat, większość z nas zapewne jeszcze pamięta ekrany 

kineskopowe, które miały małą przekątną i wielkie gabaryty. W niektórych domach zdo-

biła je doniczka z kwiatkami, w innych – wygrzewał się na nich kot. Zwykle jednak ten 

telewizor, mimo niezbyt gustownej urody, gościł w naszym dużym pokoju. Teraz, w dobie 

płaskich ekranów, jest nieco łatwiej, telewizor zajmuje mniej miejsca, można go powiesić 

na ścianie. 

W ostatniej dekadzie telewizory stały się jeszcze smuklejsze, ich ramki zaledwie milime-

trowe, ale design większości był podobny. Większość modeli osoba nieobeznana z ryn-

kiem mogła rozpoznać jedynie po logo producenta, a stwierdzenie, jaki to model, było 

niemożliwe. Wyjątkiem są tu telewizory Loewe czy Bang & Olufsen, ale to też produkty dla 

dość wąskiego grona odbiorców. Nowością dla mas były wygięte telewizory, które rzeczy-

wiście dodały nieco świeżości. 

W ubiegłym roku, ale i jeszcze nieco wcześniej zdarzały się modele o wyjątkowo ciekawym 

wzornictwie. Wystarczy wspomnieć serię X9 w Sony, której część modeli wyposażono 

w głośniki z boku, a model X90C miał ultrasmukły design. Natomiast Samsung nie tylko 

postawił na jakość wykonania w topowych modelach SUHD, ale też zdecydował się na 

białe wzornictwo w średniej półce cenowej, czyli modelu JU6510. Jesienią 2015 roku w skle-
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pach pojawił się Panasonic CZ950, telewizor horrendalnie drogi ze względu na technologię 

OLED, oferujący nieziemski obraz, ale też ciekawe wykończenie za sprawą pokrytej alcan-

tarą osłonki na przewody.

Producenci doszli wreszcie do wniosku, że telewizor ma być ładny nie tylko z przodu, ale 

też z tyłu. Tak jest w przypadku nowego KS9000 od Samsunga, tak jest też w przypadku 

telewizorów Sony, w których wprowadzono system zarządzania przewodami nawet 

do najniższej serii, a w najwyższej – kable wychodzą dopiero z podstawy. Panasonic 

DX800 zaskakuje natomiast tym, że niemal wisi w powietrzu, w taki sposób została skon-

struowana jego podstawa.

W sklepach wciąż znajdziemy zwyczajne standardowe telewizory, zwłaszcza gdy zajrzymy 

do marketów na promocje ekranów 32-calowych za 500 złotych. Gdy jednak wyjdziemy 

z założenia, że telewizor ma być jednym z elementów naszego salonu i jest częścią jego 

stylu, to wtedy docenimy starania producentów. Oczywiście może dojść też do małej 

wojny domowej, gdy – załóżmy – żona będzie się domagać białego Samsunga KU6510, 

a mąż chciałby Sony XD8 ze względu na Android TV. Nie ma telewizorów wyposażonych 

we wszystko, ale na szczęście są już telewizory po prostu ładne.

paweloko

Design, który sprawia, że telewizory w 2016 roku są inne niż do tej pory

https://twitter.com/paweloko


MOTO WIOSNA SAMOCHODY 
NIE TYLKO DLA KOWALSKIEGO

PAWEŁ OKOPIEŃ

Wiosna to niezwykle gorący okres dla rynku motoryzacyjnego, targi w Genewie oraz debiuty 

rynkowe poszczególnych modeli. Dla posiadaczy czterech kółek to czas na odwiedzenie myjni 

oraz wymiany opon na letnie. Jak doświadczenia ostatnich tygodni pokazują, każdy z nas jest 

ekspertem od nie tylko ogumienia, ale i całej branży automotive. W takim razie, jakie są hity 

2016 roku? Który samochód zasługuje na szczególną uwagę? 
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Fiat Tipo – smak nowoczesności za niewiele
Po naszych drogach toczy się wiele leciwych pojazdów, które często stanowią zagrożenie 

zarówno dla ich pasażerów, jak i otoczenia. Rychło ich nie wyeliminujemy, skoro samochód 

na chodzie możemy nabyć za tysiąc złotych. Jest jednak grupa osób, która chce wydać na 

samochód kilkadziesiąt tysięcy. Zwykle również ich skazuje się na używany pojazd, spro-

wadzony przez niezbyt wiarygodnego handlarza. Samochód z drugiej ręki nigdy nie daje 

100% gwarancji na sprawność. Do niedawna alternatywą dla takich pojazdów była głównie 

Dacia, pojawiły się też całkiem rozsądne rozwiązania z Francji, jak  bliźniacze Citroën C-Elysée 

i Peugeot 301, do tego grona można też zaliczyć Cactusa. W ostatnich latach na tym rynku 

nie był jednak obecny Fiat, który dał naszej motoryzacji malucha, a później seicento. Fiat 

zakończył niedawno produkcję Punto w Europie i w ostatnich latach promował śliczną 500. 

A to nie jest samochód dla wszystkich. 

Dlatego w ofercie producenta pojawił się Tipo, dostępny już w polskich salonach w wersji 

sedan, a wkrótce także w wersji hatchback i combi. Ten samochód wygląda naprawdę przy-

zwoicie i jest nieźle wykonany, a w wersji podstawowej kosztuje 42 tysiące złotych. Przy czym 

to nie jest golas, którego zwykle widujemy na reklamach. W standardzie otrzymujemy kom-

pleksowy system stabilizacji toru jazdy, klimatyzację manualną, radio z portem USB i AUX, 

poduszki dla kierowcy i pasażera czy regulowaną w dwóch płaszczyznach kierownicę.  I ben-

zynowy silnik o mocy 95 koni i pojemności 1.4. Najbogatsza wersja między innymi z tempo-

matem, klimatyzacją automatyczną i skrzynią automatyczną kosztuje po rabatach mniej niż 

65 tysięcy złotych. Tipo ma wszystko, by stać się nowym hitem na polskich drogach.

Moto Wiosna samochody nie tylko dla Kowalskiego
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Škoda VisionS – czyli zapowiedź SUV-a dla wszystkich 
Polaków
Bardziej od Fiata kochamy Škody, w końcu to nasi sąsiedzi w dodatku z niemieckim kapita-

łem. Kupując Škodę kupujemy VW. Fanów tych samochodów nie brakuje, nawet jeśli jest 

to nasz starszy już wujek. W Fakcie możemy za to przeczytać, że Prezes (tak ten prezes) jeź-

dził luksusową limuzyną marki Škoda. Czy Superb rzeczywiście jest luksusowy – to kwestia 

dyskusyjna. Nie można jednak Czechom odmówić starań.  Do Yeti na jesieni dołączy nowy 

SUV bazujący na przedstawionym w Genewie koncepcie i wszystko wskazuje na to, że rze-

czywiście będzie to samochód cieszący się dużym zainteresowaniem. W wersji pokazowej 

wygląda naprawdę ciekawie: ma aż trzy rzędy siedzeń, futurystyczny kokpit.  Wkrótce zoba-

czymy, co z tego zostanie w wersji produkcyjnej, ale Škoda zapowiada szeroką linię samo-

chodów typu SUV. Zapewne także w stosunkowo przystępnych cenach.

Renault Scénic – niedzisiejszy 
samochód na 500+
Jak kiedyś powiedział Jeremy Clarkson, Renault 

Scénic to samochód dla mężczyzny, który osią-

gnął w życiu już wszystko – dzieci, psa i mięsień 

piwny. Nie z tego powodu przez kilka lat z dużą 

satysfakcją jeździłem modelem Grand Scénic. 

Przestronny samochód, mogący zmieścić siedem 

osób. Teraz w rodzinie Renault to miejsce zabrał 

jak gdyby Espace, który z vana stał się miniva-

nem, a jednocześnie nieco crossoverem. Nowy 

Scénic nawiązuje do swoich poprzedników, a jed-

nocześnie jednak wydaje się nieco mniejszy, 

zabrakło w tym modelu trochę polotu. Przede 

Moto Wiosna samochody nie tylko dla Kowalskiego
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wszystkim też trudno znaleźć miejsce dla tego samochodu w ofercie Renault. Scénic konku-

ruje nie tylko z pojazdami innych producentów, ale też Capturem, Kadjarem oraz wspomnia-

nym Espace, nie wspominając o czymś takim, jak Clio Grandtour. Niestety nowy Scénic się 

nie wyróżnia, nie jest już tym fantastycznym rodzinnym samochodem co kiedyś, choć warto 

go w tej roli wciąż zostawić.

Volvo S90 i V90 – klasa ponad wszystko
W Genewie po raz pierwszy zobaczyliśmy nowe Volvo V90, które jest wersją kombi limuzyny, 

czyli S90. To krewniacy XC90, którym miałem okazję jeździć w zeszłym roku. W chwili, gdy 

czytacie ten numer, jestem też już po pierwszym bliskim spotkaniu z V90 i S90, ale o tym 

więcej w internetowych doniesieniach iMagazine. Szczerze, to wersja V90 podoba mi się 

znacznie bardziej od S90. Sedan niestety zbyt jest podobny do wszystkich innych sedanów, 

nowego VW Passata czy ciekawego, ale również podobnego Renault Talisman. Przy czym 

Moto Wiosna samochody nie tylko dla Kowalskiego



S90 i V90, podobnie jak XC90, są najeżone elektroniką, a w swoich najbardziej doposażo-

nych wersjach kosztują krocie. Spędziłem parę chwil z konfiguratorem Volvo S90 i po paru 

chwilach z podstawowych 171 tysięcy złotych udało mi się dojść do zawrotnych 440 tysięcy 

złotych. To szwedzkie bogactwo, które nie razi swoim przepychem, ale cieszy jakością, moż-

liwościami, osiągami i bezpieczeństwem.

Koncepty, super samochody i Tesla Model 3
Targi w Genewie były okazją do prezentacji bardzo wielu, bardzo różnych samochodów 

koncepcyjnych. Większość z nich, w przeciwieństwie do Škody VisionS, jest dość daleka 

od finalnego wdrożenia.  Wśród konceptów znalazły się Opel GT, Nissan Qashqai Premium, 

Ford Kuga Vignale, DS. E-Tense czy Mitsubishi eX, a także liczne abstrakcyjne modele. Warto 

zwrócić uwagę na to, że projekty gigantów motoryzacji skupiają się na takich aspektach, jak 

autonomiczność pojazdów czy pełne napędy elektryczne, nie wspominając o super osią-

gach. Tylko że to, co dla branży wciąż wydaje się przyszłością, dla Elona Muska i jego Tesli 

jest teraźniejszością. Gdy debiutuje ten numer iMagazine, Tesla prezentuje swój najnowszy 

samochód Model 3, który w ciągu dwóch lat powinien trafić do sprzedaży. W przeciwień-

stwie do Modeli S i X Model 3 ma być samochodem stosunkowo tanim, a jednocześnie 

wydajnym i pojemnym. Według doniesień samochód ma kosztować 35 tysięcy dolarów, czyli 

niecałe 140 tysięcy złotych. Od pierwszego kwietnia będzie można składać online zamówie-

nia na samochód. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie wyglądać przyszłość motoryzacji, 

mimo braku tego cudownego dźwięku silników.
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Prawdopodobnie znacie 

Airbnb – serwis pośredniczący 

w wynajmowaniu mieszkań i domów 

na całym świecie. Moi koledzy 

z działu podróżniczego nieraz o nim 

pisali. O ile serwis jest świetny, to 

już strona www w wersji mobilnej 

jest nieużywalna. Potrafi zabić 

najnowszego iPada. Dlatego polecam 

używanie aplikacji tego serwisu. 

Ta, w przeciwieństwie do strony 

www, jest szybka, lekka, i spokojnie 

zadziała również na starszym sprzęcie. 

W aplikacji oczywiście wyszukamy 

interesujące nas miejsca, odbierzemy 

pocztę, zaklepiemy miejsce 

i sprawdzimy nasze rezerwacje. 

Wszystko sprawnie i szybko, czyli tak, 

jak w podróży powinno być.

Cena: 0,00 EUR           Pobierz

AIRBNB

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/airbnb/id401626263?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Sprawdzanie repertuarów kin w dużym mieście to droga przez 

mękę. Dużo różnych sieci, jeszcze więcej samych kin. Sprawdzenie 

repertuaru to skakanie po kilku aplikacjach. Problem zdaje się 

rozwiązywać aplikacja Superpopcorn. Zobaczymy w niej aktualnie 

grane filmy w kinach w naszym sąsiedztwie oraz te, które będą 

wyświetlane na przykład w przyszłym tygodniu. Teraz wystarczy 

wybrać film oraz dzień i szybko sprawdzimy godziny, w których 

będzie on grany w różnych kinach. Potem będziemy mogli kliknąć 

daną godzinę i zostaniemy przeniesieni do systemu zakupowego 

w danym kinie. Oprócz tego w aplikacji znajdziemy krótki opis 

filmu, ocenę z IMDb oraz zwiastun. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

SUPERPOPCORN

Kiedy zapytałem trenera, co robić, aby zrzucić wagę, powiedział 

mi tak – najprościej zdać się na matematykę i pochłaniać mniej 

kalorii niż się spala. Tylko trzeba wiedzieć, ile kalorii mają zjadane 

przez nas potrawy. W tym pomoże aplikacja MyFitnessPal. 

Możecie w niej zapisywać wszystkie zjedzone produkty, a baza 

jest tak duża, że trudno o produkt, którego tam nie ma. W aplikacji 

też możecie obliczyć, ile kalorii należy dostarczać organizmowi, 

aby w określonym czasie osiągnąć swój cel. Jeśli korzystacie 

z opasek liczących kroki lub inteligentnych wag, to aplikacja 

bezproblemowo się z nimi zintegruje. W bezpłatnej wersji 

odblokowane są praktycznie wszystkie funkcje tego kombajnu, 

pozwalającego prowadzić bardziej zdrowy tryb życia. 

Cena: 0,00 EUR            Pobierz

MYFITNESSPAL

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/superpopcorn-movie-times-tickets/id973187214?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8&at=11lHMT


Podejść do Snapchata miałam wiele. Zawsze po kilku dniach mi się nudził i nie rozumiałam 

jego idei. Zdjęcia i filmiki wysyłane do innych można obejrzeć tylko raz i to tylko przez kilka 

sekund, a te wrzucane do „My Story” są widoczne przez dobę, po czym znikają. Po co więc je 

tam w ogóle udostępniać? Początkowo rzeczywiście wydawało mi się, że to serwis, w którym 

nastolatki wymieniają się tytułowymi cyckami oraz słitfociami. Im więcej używałam Snapchata, 

tym bardziej jednak zaczęłam się przekonywać, że serwis ten można wykorzystać także do 

innych celów. I po jakimś czasie wciągnęłam się w snapowanie.

PATRYCJA RUDNICKA

SNAPCHAT 
TO NIE TYLKO #CYCKI
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Aby dodać innego użytkownika, trzeba znać jego login lub zeskanować jego duszka. 

Dzięki temu można używać Snapchata na dwa sposoby: jako miejsce, w którym dzielimy 

się wydarzeniami z życia ze wszystkimi ludźmi, którzy tylko zechcą nas obserwować, lub 

jako system komunikacji z określoną grupą, na przykład rodziną, znajomymi i tak dalej. 

W drugim przypadku podajemy nasz login tylko pewnej grupie użytkowników, blokujemy 

otrzymywanie wiadomości i oglądanie „My Story” osobom spoza kręgu znajomych i mamy 

gotowe narzędzie do udostępniania choćby dziadkom i ciotkom zdjęć i filmów z udziałem 

dziecka czy też z wakacji. Nie trzeba wówczas wysłać wiadomości do wszystkich, wystar-

czy wrzucać materiały do „My story” i rodzina przez dobę będzie mogła cieszyć się razem 

z nami pierwszymi krokami dziecka lub pięknym zachodem słońca na Hawajach. 

Oczywiście te dwa sposoby komunikacji 

mogą się przeplatać. Jeśli udostępnimy 

publicznie login lub duszka i nie zabloku-

jemy widoczności tylko dla znajomych, 

wówczas wszyscy mogą oglądać to, co 

wrzucimy do „My Story”, a bardziej pry-

watne obrazy z życia można wymieniać 

z rodziną lub znajomymi za pomocą bez-

pośrednich wiadomości.

Sama aplikacja jest bardzo prosta i intu-

icyjna, obsługuje się ją głównie gestami. 

Po uruchomieniu wyświetla się moduł 

aparatu umożliwiający przełączenie mię-

dzy przednią i tylną kamerą (ikonka w gór-

nym prawym rogu). Od razu można zrobić 

zdjęcie lub nakręcić krótki film, który 

upiększa się filtrami, napisami lub wła-

snoręcznymi rysunkami. Takie zdjęcie lub 

film albo wysyła się do jednego lub kilku 

naszych kontaktów, albo dodaje do „My 

Story”, aby było widoczne dla wszystkich 

przez następne 24 godziny. Jeśli jednak 

nie chcemy sami nic udostępniać, a jedy-

nie przeglądać historie znajomych, prze-

Snapchat to nie tylko #cycki
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suwamy palcem w lewo lub klikamy ikonę 

w dolnym prawym rogu. W „Stories”, 

oprócz historii osób, które obserwujemy, 

znajdują się również materiały przy-

gotowane przez magazyny i stacje TV. 

Znajdziemy tu multimedialne prezentacje 

z wiadomościami ze świata gwiazd zro-

bione przez MTV, Cosmopolitan, People, 

Comedy Central, a także nowinki tech-

nologiczne oraz inne materiały od IGN, 

Mashable i National Geographic. Znikające 

po obejrzeniu lub po 24 godzinach zdję-

cia i filmy mogą być zaletą. Nie obciążamy 

dzięki temu zbytnio pamięci smartfona 

(zdjęcia nie są nigdzie przechowywane).

To, jakie treści będziemy oglądać, 

zależy od tego, kogo będziemy obser-

wować. Swojego Snapa ma Arnold 

Schwarzenegger (arnoldschnitzel), Paris 

Hilton (realparishilton), Lady Gaga (lady-

gaga), Jessica Alba (jessicamalba), Reese 

Whiterspoon (snapsbyreese) oraz wielu 

innych celebrytów. Również niektóre firmy 

wykorzystują Snapchata do promocji 

swoich produktów. Jest też wiele innych 

ciekawych kont, na przykład Los Angeles 

County Museum of Art (lacma_museum) i Dasha Battelle (dabttll), która ręcznie maluje 

swoje snapy. Wielu znanych blogerów i vlogerów, jak choćby Casey Neistat (caseyneistat), 

Jerome Jarre (jeromejarre) czy iJustine (ijustine) regularnie snapuje. Ja także mam swoje 

snapkonto – ipatrycjar. 

Snapchat to zatem nie tylko cycki, ale również wartościowe treści, które możemy sami 

udostępniać innym oraz oglądać, jeśli tylko dobrze ułożymy listę obserwowanych kont.

iPatrycjaR

Snapchat to nie tylko #cycki

https://twitter.com/iPatrycjaR


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=10lHvd
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AMERICAN TRUCK 
SIMULATOR

Zawsze podobały mi się amerykańskie ciężarówki z tymi ich długimi maskami. Dlatego ucieszyłem 

się, że w końcu będzie mi dane usiąść za kierownicą (wirtualną, ale jednak) jednej z nich.

MACIEJ SKRZYPCZAK



American Truck Simulator (dalej występujące czasem pod nazwą ATS) to najnowsze dziecko SCS 

Software – czeskiej firmy, która w swoim dorobku ma takie symulatory, jak seria 18 Wheels of 

Steel czy Euro Truck Simulator. Szczególnie druga odsłona tej ostatniej jest bardzo popularna 

w Polsce. Sam zresztą miałem przyjemność recenzować tę grę pod kątem ostatniego DLC doda-

jącego kraje skandynawskie.

ATS jest więc poniekąd powrotem do korzeni, 

ale również rozwinięciem serii ETS. Wszyscy, 

którzy mieli możliwość grania w Euro Truck 

Simulator, po uruchomieniu ATS poczują się jak 

w domu. Identyczny układ menu, takie samo 

sterowanie. Po prostu nie sposób się zgubić. 

Jeśli jednak jest to Wasza pierwsza styczność 

z symulatorem ciągnika siodłowego, warto 

zacząć od początku.

Oprócz tego, że ATS jest oczywiście symula-

torem, znajdziemy tu również elementy RPG. 

Nie powinno zatem dziwić, że na początku 

tworzymy swoją postać i zakładamy firmę. Na 

początku jednak nie mamy żadnych funduszy, 

dlatego swoją działalność rozpoczniemy jako 

kierowca do wynajęcia w pojedynczym garażu. 

Wybierając jedno z zadań przewozu, otrzy-

mamy do dyspozycji ciężarówkę. Jest to dobry 

sposób, by nie tylko poznać dostępne w grze 
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ciężarówki, ale również różne ich konfiguracje 

i to całkiem za darmo, a nawet lepiej – w końcu 

za dostarczenie transportu otrzymamy przecież 

pieniądze. Kiedy z kolei uzbieramy już wystar-

czającą dużo pieniędzy, będziemy mogli zaku-

pić własny pojazd. Oczywiście na początku 

zadowolimy się podstawową wersją, gdyż te 

lepsze są oczywiście droższe, ale nie tylko.

Jak już wspomniałem, ATS zawiera pewne ele-

menty gier RPG. Jednym z nich jest zdobywa-

nie punktów doświadczenia. Kiedy zbierzemy 

ich określoną liczbę, awansujemy na kolejny 

poziom, co uaktywni kilka rzeczy. Po pierwsze 

otrzymamy jeden punkt umiejętności, który 

przeznaczymy na którąś z kilku dziedzin jak 

przewozy długodystansowe czy przewozy 

delikatnych materiałów. Wraz ze wzrostem 

umiejętności w danej dziedzinie, będziemy 

mieli dostęp do większej liczby zleceń, które 

przy okazji będą jeszcze lepiej płatne. Po 

drugie na każdym poziomie doświadczenia, 

zostaną odblokowane części naszej ciężarówki. 

Najczęściej są to ozdobniki, jak nowe opony 

czy malowania. Co któryś poziom otrzymujemy 

jednak dostęp do technicznych rzeczy, czyli sil-

nika i skrzyni biegów, które poprawiają osiągi 

pojazdu. Wszystkie te nowinki zakupujemy 

w warsztatach rozsianych w różnych miastach.
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Widać więc, że zarówno pieniądze, jak i doświadczenie odgrywają w ATS ogromną rolę. 

Żeby jednak ich pomnażanie nie stało się nazbyt nużące, niedługo po rozpoczęciu kariery 

otrzymujemy możliwość wzięcia kredytu z banku na całkiem pokaźną sumę. W zupełno-

ści starczy na renowację ciężarówki, choć na początku i tak nie będzie tego zbyt wiele. Taki 

przypływ gotówki możemy jednak spożytkować w inny sposób: na przykład rozbudowując 

garaż, kupując drugą ciężarówkę oraz zatrudniając dodatkowego kierowcę, który zacznie 

zarabiać na naszą firmę. Wraz z postępami w grze, będziemy mogli nie tylko jeszcze bar-

dziej rozbudowywać swój garaż, ale także kupować nowe w innych miastach i w ten sposób 

powiększać flotę ciężarówek naszej firmy.

Warto zwrócić także uwagę na aspekt utraty pieniędzy. 

Gotówka ubywa nam nie tylko w trakcie zakupów, ale również 

wtedy, gdy nie będziemy przestrzegać prawa. Za nadmierną 

prędkość czy przejazd na czerwonym świetle będziemy musieli 

płacić mandaty. A im częściej łamiemy prawo, tym większe kary 

przyjdzie nam zapłacić. W Euro Truck Simulator także trzeba 

było pilnować prędkości, ale praktycznie tylko w okolicach rada-

rów. W ATS radarów nie ma. Co jakiś czas przy drodze polują na 

nas patrole policji, a nie mamy do dyspozycji ani CB-Radia, ani 

American Truck Simulator

Wszyscy, którzy mieli 
możliwość grania 
w Euro Truck Simulator, po 
uruchomieniu ATS poczują 
się jak w domu.
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wykrywacza „miśków”. Dodatkowo przewożąc niektóre z towarów, będziemy musieli jednora-

zowo zważyć nasze ciągniki z naczepami w specjalnych miejscach. Jest to darmowa czynność, 

chyba że ją przegapimy, co również skończy się wystawieniem mandatu. ATS to więc zdecydo-

wanie nie Need For Speed, gdzie lecimy „na łeb, na szyję”. W zamian za to możemy relaksować 

się podróżą.

Tyle już napisałem, ale nie zdążyłem jeszcze wspomnieć, czym będziemy mogli jeździć. Tutaj 

spotyka nas mały zawód. Do dyspozycji bowiem otrzymujemy raptem trzy ciągniki dwóch 

marek – odpowiednio jedną Peterbilt oraz dwie Kenworth, przy czym jedna z nich to klasyczny 

model W900. Oczywiście w warsztacie spersonalizujemy swoją ciężarówkę w taki sposób, że 

trudno będzie znaleźć taką samą w grze, ale szkoda, że nie mamy większego wyboru, przynaj-

mniej na razie. Na obronę SCS Software trzeba jednak nadmienić, że taka mała baza pojazdów 

jest przyczyną licencji rzeczywistych marek. W przypadku Euro Truck Simulatora na początku 

nie było praktycznie żadnej licencjonowanej ciężarówki w grze i jej twórcy mieli potem nie lada 

kłopot z dodawaniem takowych. Dlatego postanowili, że w ATS nie popełnią tego błędu i woleli 

zdecydować się na wypuszczenie mniejszej liczby modeli. Obiecano jednak, że kolejne ciągniki 

będą sukcesywnie dodawane. Oby tylko nie trzeba było na to zbyt długo czekać.

A jak przedstawia się sprawa terenu, po którym się poruszamy? Tutaj też jest niestety nieco 

gorzej niż w ETS, gdyż mamy dostęp tylko do dwóch stanów: Kalifornii i Nevady (w ETS można 

jeździć po niemal całej Europie, w tym i Wielkiej Brytanii). Nadrabiają one jednak klimatem oraz 

różnorodnością krajobrazów. Na swojej drodze będziemy więc mijać między innymi słoneczne 

plaże, górzyste regiony czy pustynne bezludzia, gdzie jedyny ruch prócz nas generują latające 

krzaki. A za jakiś czas otrzymamy trzeci stan – Arizonę, zapewne również pieczołowicie dopraco-

wany jak pozostałe.
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Zarówno oprawa graficzna, jak i dźwiękowa stoją 

na najwyższym poziomie. Przepiękne widoki, cię-

żarówki i inne pojazdy oddane w najdrobniejszych 

szczegółach czy miasta z różnymi zabudowaniami 

naprawdę potrafią cieszyć oko. Do tego odgłosy sil-

ników, toczenia się kół, zmiany biegów pozwalają 

wczuć się w kierowcę tych ogromnych potworów 

szos. W trakcie jazdy możemy również uruchomić 

jedną z wielu prawdziwych stacji radiowych stru-

mieniowanych przez internet.

Jedną z przyczyn popularności ETS oraz obecnie 

ATS są także spore możliwości, jeśli chodzi o mody-

fikacje gry. Z ich pomocą dodamy własne modele 

ciężarówek, mapy czy nowe akcesoria. Naprawdę 

jest w czym wybierać, choć czasem mody mają nie-

stety negatywny wpływ na stabilność gry.

Podsumowując, choć American Truck Simulator 

jest bardzo podobny do Euro Truck Simulatora 

pod względem rozgrywki, to nie uważam tego za 

wadę. Wręcz przeciwnie. Doświadczeni gracze nie 

będą musieli się przyzwyczajać do wszystkiego 

od nowa. Z kolei nowi, kiedy już wdrożą się w grę, 

będą mogli później z powodzeniem spróbować ETS. 

Poza tym przepiękna oprawa graficzna naprawdę 

pozwala relaksować się w trakcie gry. A wyzwania 

w postaci krętych uliczek czy samego parkowania 

naczepy, pozwolą nam docenić prawdziwych kie-

rowców ciężarówek. I choć obecnie nie ma dużego 

wyboru pojazdów czy obszaru, to jednak nie ma 

się o co martwić – nadchodzące aktualizacje powoli 

to wszystko nadrobią. Nie pozostaje mi zatem nic 

innego, jak życzyć Wam szerokiej drogi!

American           
Truck Simulator          

• Grafika: 5,5/6

• Dźwięk i muzyka: 5/6

• Grywalność: 6/6

Producent: SCS Software 
Dystrybutor: Steam
Cena: 19,99 EUR (około 85 PLN)

American Truck Simulator

mcskrzypczak

http://www.scssoft.com
http://store.steampowered.com/app/270880/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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Czy w dzisiejszych czasach tektura może pokonać grafikę komputerową? Na pewno ma ku 

temu szanse, ale samo Lumino City „wojny” nie wygra. 

KRZYSZTOF MORAWSKI



   /   GRY   /   168168

Od jakiegoś czasu stale szukam w AppStore nowych oryginalnych tytułów, w które mógł-

bym się „zagrywać” i potem przybliżyć Wam na łamach iMaga. Jakiś czas temu w moje łapki 

wpadło Lumino City, gra inna niż wszystkie. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. 

Tekturowy świat Lumino
Świat gier ma to do siebie, że dominacja generowanych całkowicie za pomocą grafiki kom-

puterowej opraw jest prawie absolutna. Gdy w rozmowie o współczesnych grach pada 

słowo „grafika”, od razu myślimy „komputerowa”. Jest to tak oczywiste, że właściwie nie-

wiele osób na świecie zadaje sobie pytanie (i trud), aby zastanowić się, czy da się „to” zrobić 

inaczej?  

Na szczęście ekipa studia State of Play nie wpisała się w ten kanon i postanowiła sięgnąć po 

nieco bardziej „archaiczne” metody. Efektem ich pracy jest przepiękny świat Lumino City, 

stworzony dzięki połączeniu prawdziwych, ręcznie zdobionych „kartonowych” lokalizacji 

połączonych z komputerową animacją. 

Ta gra to przede wszystkim uczta dla oka. Cudownie ozdobione i dopracowane do najmniej-

szego szczegółu lokalizacje w połączeniu ze scenami nagranymi kamerą oraz komputerowo 

animowanymi postaciami tworzą naprawdę niesamowity świat. A wszystkiemu temu towa-

Lumino City
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rzyszy pasująca muzyka nadająca całości wspa-

niały charakter. 

Trudno jest oddać słowami, co oferuje nam 

Lumino City, dlatego polecam obejrzeć ten krótki 

filmik.

A puzzle to solve
Oprawa audio-wizualna jest na pewno mocną 

stroną Lumino City, ale czym właściwie jest sama 

gra? Lumino to urocza, choć niepozbawiona wad 

gra logiczna, w której wcielamy się w postać mło-

dej dziewczynki Lumi, postanawiającej odnaleźć 

zaginionego dziadka. 

Nie będę zagłębiał się w fabułę, aby nie zdradzić 

zbyt wiele. Zwłaszcza że jest ona dość liniowa i jej 

wcześniejsze poznanie popsułoby przyjemność 

z grania w Lumino.

Choć gra jest adresowana raczej do młodszych 

odbiorców, to zagadki, jakie przyjdzie nam roz-

wiązać, są tylko z pozoru banalne. Dość szybko 

będziemy musieli stawić czoła naprawdę  trud-

nym wyzwaniom, dzięki czemu zyskamy szansę 

przetestować szare komórki. 

Zresztą ten aspekt jest chyba największą wadą 

samej gry. Z jednej strony wydaje się ona prze-

znaczona „dla dzieci”. Kolorowe, „plastusiowe” 

otoczenie raczej nie przyciągnie zbyt wielu doro-

słych graczy czy młodzieży. Z drugiej zaś strony 

zaryzykuję stwierdzenie, że dla przeciętnego 

małego dziecka gra ta może szybko okazać się 

za trudna i nudna (o ile nie podążamy wyznaczo-

nym tropem). 

Lumino City

https://www.youtube.com/watch?v=QUXHVTw0bTo


Jest też fakt konieczności czytania wszystkich 

dialogów. To – znowu – może być barierą dla 

małych dzieci... Minusy te dają jednak pewne 

pole do współpracy dorosłemu i dziecku. Zamiast 

czytać „statyczną” książkę, możemy – jako doro-

śli – poczytać dziecku nieco inną bajkę. Pomóc 

zrozumieć pewne aspekty gry i rozwiązać co 

trudniejsze łamigłówki sami, skupiając się jedno-

cześnie na zabawie z pociechą i napawając pięk-

nem gry. 

Kupić czy nie kupić – oto jest 
pytanie ? 
Czy Lumino City warte jest zakupu? No cóż, 

będziecie musieli zdecydować sami. Mnie świat 

stworzony przez studio State of Play po prostu 

urzekł i kupiłem ją właściwie bez zastanowienia, 

tylko po to, by móc go podziwiać. Myślę też, że 

gra jest zdecydowanie warta polecenia wszyst-

kim rodzicom, którzy nie boją się dać swojemu 

dziecku iPada do zabawy, ale nie chcą być wyklu-

czeni ze świata swoich pociech. Gra wydaje się 

wręcz stworzona do wspólnej zabawy, a to warte 

jest każdych pieniędzy.
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Sprzęt             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Grywalność: 4/6

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• Przepiękny ręcznie robiony świat 

• Relaksuje i jednoczenie wysila 
nasze szare komórki

• Dawno szukany przeze mnie 
powiew świeżości w AppStore

Minusy:
• Fabuła jest liniowa aż do bólu 

• Niektóre zagadki są 
nielogiczne i potrafią uwięzić 
nas w danej lokalizacji

Cena: 1,99 EUR
Link do sklepu

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/lumino-city/id958604518?mt=8


https://nozbe.com/pl/
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JESZCZE CIEMNIEJSZY 
EKRAN W iPHONIE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Największą bolączką czytania w ciemnych pomieszczeniach jest światło wydobywające się 

z iPhone’a lub iPada, na którego akurat patrzymy. Choć da się w nich zmniejszyć poziom 

podświetlenia ręcznie, czasem nawet minimalna wartość nadal będzie zbyt jasna.

Ale po kolei. Najpierw przechodzimy do 

aplikacji Ustawienia, skąd wskazujemy 

Ogólne i Dostępność.

W takiej sytuacji możemy posłużyć się ciekawym trikiem. W tym celu musimy skorzystać z jed-

nej z opcji znajdujących się w ustawieniach Dostępności – Zoom. Jeśli zastanawiacie się, jaki 

Zoom ma związek z jasnością ekranu, to zaraz się przekonacie.

Tam z kolei wybieramy Zoom, zjeżdżamy 

na sam dół i ustawiamy opcje Powiększony 

region na Pełny ekran, zaś Filtr (zoom) na 

Słabe światło.

Jeszcze ciemniejszy ekran w iPhonie
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Teraz włączamy Zoom 

suwakiem na samej górze 

i oddalamy ekran do nor-

malnego rozmiaru za 

pomocą dwukrotnego 

stuknięcia ekranu trzema 

palcami.

W ten sposób zyskaliśmy jeszcze mocniejsze przyciemnienie ekranu w porównaniu do tego, co 

uzyskamy normalnie.

Od tej chwili trzykrotne wciśnięcie przycisku Home przyciemni nam ekran. Ta sama czynność 

wykonana ponownie, przywróci normalne podświetlenie.

Aby za każdym razem nie włączać tego przy-

ciemnienia ręcznie, warto skonfigurować 

również skrót uruchamiający Zoom. W usta-

wieniach Dostępności zjeżdżamy na sam dół, 

gdzie wskazujemy Skrót funkcji dostępności, 

a tam Zoom.

mcskrzypczak

Jeszcze ciemniejszy ekran w iPhonie

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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TWORZENIE WŁASNYCH 
TARCZ PEBBLE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Lubimy, kiedy nasze gadżety są wyjątkowe. Dlatego ustawiamy sobie własne tapety czy 

dzwonki w telefonie. Czy w podobny sposób można spersonalizować Pebble?

Pierwszym krokiem w menu Background 

jest wskazanie koloru tła lub – jeśli chcemy 

wstawić zdjęcie – wskazanie go wśród pli-

ków na naszym dysku. Jeśli zdecydujemy się 

na tę drugą opcję, będziemy mogli między 

innymi ustalić, jak ma być wpasowana gra-

fika (rozmiar ekranu Pebble to 144 × 168 pik-

seli) zarówno pod względem dostosowania 

rozmiaru (jeśli wgramy plik o większej roz-

dzielczości), jak i pozycji na wyświetlaczu.

Tworzenie własnych tarcz Pebble

Krótka odpowiedź brzmi – tak. Istnieją co najmniej dwa sposoby na to, żeby na przykład stworzyć 

własną tarczę. Pierwszy polega na utworzeniu jej za pomocą kodu i wytycznych podanych na stro-

nie dla devów Pebble tutaj. Choć poradnik tam zawarty prowadzi nas krok po kroku, wymaga jed-

nak od użytkownika przynajmniej podstawy programowania w języku C. Wiele osób nie ma jednak 

takiej wiedzy.

W takim przypadku pozostaje sięgnąć po drugi sposób. Niejaki Paul Rode zaprojektował i udostępnił 

prosty kreator tarcz dla Pebble. Choć znajduje się on w fazie testów, bez problemu można stworzyć 

własną grafikę zarówno dla klasycznego Pebble, jak i Pebble Time. Zobaczmy, jak można to zrobić.

Strona kreatora podzielona jest na trzy części. Z lewej strony widzimy podgląd wyglądu naszej tar-

czy, w wersji kolorowej i czarno-białej. Na środku znajduje się menu, natomiast z prawej strony 

wszelkie opcje, za pomocą których skonfigurujemy tarczę według własnego uznania.

https://developer.pebble.com/tutorials/watchface-tutorial/part1/
http://www.watchface-generator.de/v3/
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Kiedy już odpowiednio dostosujemy zdję-

cie, kolejnym krokiem będzie dodanie 

zegara – po to przecież chcemy skorzystać 

z kreatora. W tym celu z menu wybieramy 

Digital, gdzie za pomocą przełącznika uak-

tywniamy opcję wyświetlania czasu. W tym 

momencie pokaże się seria nowych prze-

łączników i suwaków, które pozwolą odpo-

wiednio ustawić miejsce zegarka na ekranie 

Pebble. Warto na przykład skorzystać z opcji Show positioning helper, co spowoduje 

wyświetlenie ramek wokół elementów zegarka.

Dalej pozostaje nam wybrać odpowiedni 

krój fontu, jego kolor, pozycję i ewentual-

nie cień. Co ważne, zegarek możemy konfi-

gurować jako całość lub też poszczególne 

elementy – godzinę, minuty i sekundy 

– osobno.

Po dopieszczeniu każdego szczegółu, 

przychodzi czas na wygenerowanie naszej 

tarczy. Służy do tego ostatni z menu link 

Generate. Będziemy musieli nadać naszej 

tarczy nazwę, a następnie kliknąć przycisk 

tworzenia.

Tworzenie własnych tarcz Pebble
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mcskrzypczak

Jako wynik otrzymamy kod QR oraz link do 

pobrania tarczy. 

Czynność tę wykonujemy już na urządzeniu, 

z którym nasz Pebble jest połączony. Po wska-

zaniu adresu zostanie pobrany plik .pbw, który 

otwieramy w aplikacji Pebble.

Pojawi się monit, czy chcemy zainstalować 

tarczę. Po wyrażeniu zgody proces ten 

zostanie wykonany, a nasza tarcza zosta-

nie uaktywniona.

Warto zapisać sobie w jakimś miejscu adres linku, gdyż nie będzie potem możliwości powrotu 

do niego z poziomu kreatora.

W ten sposób możemy stworzyć własną tarczę zegara. Oczywiście kreator ma ograniczenia – na 

dobrą sprawę możemy skonfigurować tylko tło oraz zegarek. Jeśli jednak chcielibyśmy wyświe-

tlać inne informacje, jak choćby stan baterii, czy aktualną temperaturę, musimy niestety posłu-

żyć się pierwszą metodą, o której wspomniałem na początku.

Tworzenie własnych tarcz Pebble

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
JAK MÓWIĆ „NIE”

KINGA OCHENDOWSKA

Odmawianie wcale nie jest łatwe.

Asertywność. Asertywność to słowo-klucz. Za każdym razem, gdy czytacie 

artykuł o tym jak odmawiać, ktoś mówi Wam, że macie być asertywni. Ale co 

to znaczy? Próbowano mnie tego nauczyć na studiach, przez całe pięć lat. 

Skutek był mierny, bo o ile definicja jest przystępna, o tyle praktyka bierze 

w łeb. Dlaczego? Bo od dziecka wpaja się nam ideę poświęcenia. Mamy się 

poświęcać, bo nam z tym do twarzy. Bo to honorowe, bo dodaje nam wartości. 

W końcu – bo nikt nie lubi, jak mu się odmawia. Bo odmawianie znajomym jest 

złe. Bo umniejsza. Sprawia przykrość i naraża odmawiającego na negatywny 

respons. Prawda jest jednak taka, że poświęcanie się do niczego nie prowadzi. 

Cierpiętnicy nie mają tak naprawdę nic do zaoferowania, poza własnym cier-

piętnictwem. Musimy więc nauczyć się asertywności, czyli stawiania granic. 

W przeciwnym razie zginiemy pod nawałem obowiązków. Wiem coś o tym, 

bo przez długo czas miałam problem z mówieniem „nie”. Do tego stopnia, że 

wylądowałam za granicą w poszukiwaniu innego życia. Możecie mi wierzyć. 

Wiem o czym mówię.

Odmawiać bez agresji
Zazwyczaj, osoby mające problem z odmawianiem decydują się na  powiedze-

nie „nie” dopiero pod wpływem wzburzenia powodowanego negatywnymi 

emocjami. Tłumacząc z psychologicznego na nasze – wtedy, gdy ktoś je wkurzy. 

Przegnie. Przekroczy granice. Asertywność jednak uczy odmawiania bez gniewu 

i bez ranienia osób, którym odmawiamy W jaki sposób? To proste, Watsonie!
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Przede wszystkim, bardzo ważne jest to, w jaki sposób odmawiamy. Nie, 

nie chodzi mi o słowa, których użyjemy, ale o sposób, w jaki internalizujemy 

mówienie „nie”.

Wierzcie lub nie, to odmawiający wzbudza w petencie poczucie krzywdy. 

Znajdziecie tę informację w wielu podręcznikach, traktujących o wychowaniu 

dzieci. To od Was zależy, czy osoba, która prosi Was o wykonanie jakiejś czyn-

ności poczuje się pokrzywdzona Waszą odmową. Im większe zamieszanie 

wokół odmowy – tym większe poczucie krzywdy. Odmawiajcie naturalnie i po 

prostu. Nie mogę, nie mam czasu, przepraszam. Nie kajajcie się, nie obarczajcie 

winą. Jeśli to możliwe, powiedzcie zainteresowanej osobie, do kogo może się 

zwrócić w tej sprawie. Najlepiej z uśmiechem.

Ustalanie priorytetów
Zanim zaczniecie odmawiać, musicie zdecydować, co jest dla Was naprawdę 

ważne. Dla Was,subiektywnie. Nie obiektywnie – dla ogółu. Dla przykładu, ja 

nie odmawiam przyjaciołom. Przyjaciół mam niewielu (podpowiedź – znajomy 

to nie zawsze przyjaciel), jeśli więc któryś z nich czegoś potrzebuje, kieruję się 

zasadą znaną z moich najdawniejszych stron internetowych: „Przyjaciel to ktoś, 

do kogo możesz zadzwonić o trzeciej nad ranem i powiedzieć: «Jestem w wię-

zieniu w Meksyku». A on odpowiada: «Nie przejmuj się, zaraz tam będę».”

Odmawianie szefowi
Nie raz i nie dwa zastanawialiście się zapewne, jak to jest, że koleżanka czy 

kolega nie zostaje po godzinach i nikt im złego słowa nie powie. Podczas 

gdy Wy, bez względu na to, ile nadgodzin złapiecie, zawsze robicie za mało. 

Zakładam, że tłumaczycie się za dużo. Wydaje się Wam, że nie ma innej drogi 

do sukcesu, jak zadowalanie Waszego szefa. Otóż rzecz ma się zgoła inaczej 

– nie bądźcie łatwi. Wy macie okazywać szefowi szacunek, ale również szef ma 

okazywać szacunek Wam. Na początku, jeśli przyzwyczailiście go do tego, że 

jesteście „na żądanie”, w przypadku odmowy pojawia się czkawka. Jeśli jed-

nak będziecie konsekwentni, czkawka zniknie, a Wy będziecie mogli cieszyć 

się wolnym wyborem. Nie przepraszajcie za to, że nie możecie  zostać dłużej 

w pracy. Informujcie o tym ze swobodą. Macie w końcu prawo do własnego 

życia i własnych planów. Potrzebujecie instruktażu? Obejrzyjcie klip kultowego 

„You’ve got a mail” i przestańcie przepraszać. Zip-zip!

#lifehacker - Jak mówić „NIE”
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Odmawianie znajomym
Odmawianie znajomym to najtrudniejsza część budowania asertywności. Ci 

bowiem żyją w przekonaniu, że Twój czas należy do nich. Wynika to z wize-

runku, jaki mamy w ich oczach. Dla znajomych nie mamy rodziny ani potrzeb. 

Przecież to nie jest jakiś wielki problem, jeśli zrezygnujecie z weekendu 

z rodziną, bo ich sprawa jest NAPRAWDĘ ważna. Otóż jest. Problem. Zwłaszcza, 

że zazwyczaj nie kończy się na jednym weekendzie. Możecie spróbować jednej 

z kilku opcji:

– wyślij cennik

„Pewnie, że mogę to dla Ciebie zrobić! Po starej znajomości dostaniesz 30% 

zniżki” – jedna z najskuteczniejszych metod, jakie znam. Amatorzy darmowych 

przysług odpadają w przedbiegach.

– ustal czas

„Mogę się tym zająć zająć za dwa tygodnie, kiedy będę miał więcej wolnego 

czasu” – amatorzy szybkich usług też odpadają. Strome klify, głęboka woda.

#lifehacker - Jak mówić „NIE”

https://www.youtube.com/watch?v=jsjZ4ZqlG4w
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– weryfikuj znajomość

Są ludzie, których nie potrzebujesz w kręgu swoich znajomych. Serio. Ludzie 

kontaktujący się z Tobą tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebują, nie zasługują na 

to, żeby być w kręgu bliskich znajomych. A jeśli nie są w kręgu bliskich znajo-

mych, to równie dobrze możesz ich nie znać. Powaga. A jeśli ich nie znasz, to 

nie masz obowiązku ich uszczęśliwiać. Poproś ich o przysługę i sprawdź, jak 

bardzo są gotowi uszczęśliwić Ciebie. Nie są? Powiedz im, że Kinga nie pozwala 

Ci zajmować się ich sprawami. Biorę to na klatę.

– rób co możesz, kiedy możesz

Nigdy nie zgadzaj się na coś, czego będziesz potem żałował. Jeśli masz wolny 

czas i zasoby – rób, co uważasz za stosowne. Jeśli dysponujesz czasem swoich 

bliskich i przyjaciół – szanuj go. Wytrzymałość materiału jest zmienna. Może się 

okazać, ze rodzina i przyjaciele stracą do Ciebie cierpliwość, a wykorzystujący 

znajomi ich nie zastąpią. Zastanów się, co wolisz stracić. Póty dzban wodę nosi, 

póki ucho się nie urwie.

W skrócie, stosuj się do tych prostych zasad:

1. Ustalaj priorytety

2. Odmawiaj swobodnie

3. Dysponuj swoim czasem, nie czasem swoich bliskich

4. Myśl o higienie pracy

5. Nie zgadzaj się na nic, czego będziesz żałował

6. Szanuj samego siebie

7. Pamiętaj, że odpoczynek to konieczność, nie przywilej

8. Poświęcanie się nie jest dobre dla nikogo

9. Tylko szczęśliwi ludzie mają coś do zaoferowanie innym

A jeśli nadal nie  jesteś przekonany – zwal wszystko na mnie. 

Już ja im wytłumaczę.

Powodzenia!

santee76

#lifehacker - Jak mówić „NIE”

http://www.twitter.com/santee76
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10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH 
WARTO MIEĆ APPLE WATCH

PATRYCJA RUDNICKA

Apple Watch zadebiutował w kwietniu 2015 roku, w Polsce pojawił się 9 paź-

dziernika – pół roku później. Początkowo nie chciałam go kupować, uważa-

łam go za zbędny gadżet. Im jednak częściej widziałam go na nadgarstkach 

celebrytów a następnie moich znajomych, tym bardziej utwierdzałam się 

w przekonaniu, że może jednak też go przetestuję. Mojego Apple Watch Sport 

kupiłam w czerwcu i od tego czasu prawie nigdy się z nim nie rozstawałam. 

Pokochałam go do tego stopnia, że gdy zdarzyło mi się założyć analogowy 

zegarek i dostałam jakieś powiadomienie, czułam na nadgarstku fantomowe 

wibracje. Dlaczego więc warto mieć Apple Watch?
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1.  Powiadomienia o rozmowach i ich odbieranie
Kiedyś często zdarzało mi się przegapiać ważne rozmowy. Telefon leżał w drugim 

pokoju lub był schowany głęboko w torebce i albo nie słyszałam, że ktoś dzwoni, 

albo po prostu nie zdążyłam odebrać. Teraz już się to nie zdarza! Równo z iPhone-

’em zaczyna wibrować i dzwonić zegarek. Widzę od razu, kto dzwoni i nawet jeśli 

telefon jest daleko, to mogę rozmowę odebrać zegarkiem. Przydaje się to również 

podczas jazdy samochodem, jeśli nie mamy zestawu głośnomówiącego połączo-

nego ze smartfonem.

2. Inne powiadomienia zawsze pod ręką
Oj, już nawet nie pamiętam, ile razy nie odpisałam komuś na ważną wiadomość 

SMS, iMessage czy na Twitterze… Zmieniło się to wraz z zakupem Apple Watch. 

Powiadomienia pojawiają się od razu na wyświetlaczu zegarka. Są na tyle dys-

kretne, że nikt nie podejrzy, kto i w jakiej sprawie do mnie napisał, ale równocze-

śnie na tyle czytelne, że nie muszę sięgać po telefon, by odczytać całość. Od razu 

mogę też odpisać, wykorzystując krótkie predefiniowane komunikaty, emotikony 

lub podyktować dłuższą wiadomość. Dyktowanie działa rewelacyjnie. Najpierw 

cały dyktowany tekst jest zapisywany, następnie korygowany i gotowy do 

wysyłki. A jeśli tylko chcemy, to zamiast tekstu wysyłamy wiadomość głosową.

3. Oszczędzam czas i mniej korzystam z telefonu
Jako że wszystkie powiadomienia mam od razu na ekranie zegarka, to rzadziej 

zaglądam do telefonu, by tylko sprawdzić, czy nikt nie dzwonił lub nie pisał. Takie 

bezcelowe sprawdzanie ma niestety to do siebie, że jak już się ma w dłoni włą-

czony smartfon, to zaraz się sprawdza jeszcze Facebooka, Twittera, Instagram 

i inne serwisy. I zamiast spędzić tylko minutę, sprawdzając powiadomienia, oka-

zuje się, że wpatrujemy się w ekran przez pół godziny. Śmiało mogę powiedzieć, 

że Apple Watch pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu.

4. Szybki kontakt ze znajomymi i rodziną – emotikony 
i rysowanie na żywo
W każdej chwili mogę z zegarka mogę wysłać krótką wiadomość w postaci emo-

tikonki lub własnoręcznie narysowanego obrazka. Drugą opcję uwielbia moja 

córka. Potwierdzą to znajomi posiadacze Apple Watch, którzy dość często dostają 

różne, kolorowe bohomazy. Oprócz obrazka można też wysłać drugiej osobie 

10 powodów, dla których warto mieć Apple Watch
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bicie własnego serca. Myślę, że to docenią szczególnie zakochani, którzy w prosty 

i szybki sposób mogą pokazać drugiej osobie, że o niej aktualnie myślą.

5. Unikatowy wygląd
Dużą zaletą zegarka jest to, że występuje on w wielu wersjach i bardzo łatwo jest 

wybrać coś, co nam się spodoba. Najtańszy Sport jest wykonany z aluminium 

i można go nabyć w kolorze srebrnym, gwiezdnej szarości, różowego i żółtego 

złota. Droższą wersję ze stali nierdzewnej kupimy w kolorze srebra lub gwiezd-

nej czerni. A w przypadku najdroższego Edition, którego cena sięga nawet 

80 000 złotych, koperta jest wykonana z 18-karatowego różowego lub żółtego 

złota. Do każdej wersji zegarka mamy do wyboru 16 kolorów pasków sportowych, 

dwa kolory klasycznego paska skórzanego, cztery kolory nowoczesnego paska 

skórzanego, dwa kolory bransolety panelowej, bransoletę mediolańską, a dodat-

kowo, tylko do wersji z 42-milimetrową kopertą – cztery kolory paska z pikowanej 

skóry. Do tego dochodzi niezliczona ilość pasków nieoryginalnych. Tak, zdecy-

dowanie każdy znajdzie coś dla siebie. I dzięki mnogości pasków możemy dosto-

sowywać wygląd zegarka do stroju, okazji lub nastroju. Idąc biegać, zakładamy 

pasek sportowy, a wychodząc na eleganckie przyjęcie, zmieniamy go na skórzany 

lub na metalową bransoletę. Do koloru paska możemy też dostosować kolory-

stykę wyświetlanych tarcz, których jest aż 12, a każda z nich pozwala się dodat-

kowo modyfikować.

6. Mierzenie aktywności fizycznej
Aplikacja do aktywności fizycznej nie jest może aż tak rozbudowana, jak w przy-

padku specjalistycznych opasek i zegarków, ale dla sportowca-amatora będzie 

idealna. Oprócz standardowego liczenia kroków mamy też odliczanie aktywnych 

minut – to wszystko jest przeliczane na spalone kalorie. Przyda się każdemu, 

nawet osobom, którym z jakimkolwiek sportem nie jest po drodze. Widzimy, ile 

się ruszamy w ciągu dnia – tak po prostu. Zegarek może też nam co jakiś czas 

przypominać, by wstać i przejść kilka kroków. Nie wiem jak Was, ale mnie to 

zachęca, by ruszać się jeszcze więcej i na koniec dnia zapełnić wszystkie kółka.

Dodatkowo mamy też pomiar pulsu. Przyda się to nie tylko tym, którzy upra-

wiają sport i na przykład podczas biegu muszą monitorować puls. Czasami 

warto go sprawdzić ot tak sobie, choćby siedząc przy biurku czy oglądając TV.

10 powodów, dla których warto mieć Apple Watch
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Pojawia się też coraz więcej aplikacji sportowych firm trzecich, z zegarkiem 

działają popularne Endomondo i Runkeeper. Jedyną wadą podczas pomiaru 

aktywności jest brak wbudowanego GPS. Biegając czy jeżdżąc na rowerze, 

musimy mieć przy sobie iPhone’a, jeśli chcemy mieć zapisaną trasę, którą 

pokonaliśmy.

7. Handoff
Gdy musimy coś zrobić na szybko, a pod ręką nie ma iPhone’a… Można na przy-

kład zacząć rozmowę telefoniczną na Apple Watch, a dokończyć na smartfonie. 

Wystarczy przesunąć odpowiednią ikonkę znajdującą się w dolnym lewym rogu 

na ekranie iPhone’a w górę i już możemy kontynuować na telefonie to, co rozpo-

częliśmy na zegarku od miejsca, w którym przerwaliśmy.

8. Bilety lotnicze i karty lojalnościowe
Osoby, które dużo latają, z pewnością docenią aplikację Wallet, dzięki której karty 

pokładowe mamy dosłownie na naszym nadgarstku. Całkowicie elektroniczna 

odprawa to czysta przyjemność. Wystarczy odpalić aplikację i przyłożyć zegarek 

wyświetlaczem do czytnika. Podobnie jest z kartami lojalnościowymi oraz bile-

tami do kina. Mam nadzieję, że w Polsce coraz więcej firm będzie udostępniało 

swoje karty rabatowe w tej właśnie formie.

9. Bezpieczeństwo
Apple Watch możemy (a nawet powinniśmy) zabezpieczyć kodem. Gdy zdej-

miemy go z nadgarstka, włącza się blokada i nikt niepowołany go nie uruchomi. 

Zabezpieczeni jesteśmy tym samym przed głupimi żartami kolegów z pracy czy 

uczelni oraz w przypadku zgubienia lub kradzieży zegarka.

Jako że jabłkowy zegarek w pełni funkcjonuje tylko, gdy iPhone jest w zasięgu, 

od razu widzimy więc, czy gdzieś nie zostawiliśmy lub nie zgubiliśmy telefonu. 

Gdy połączenie jest przerwane, informuje nas o tym malutka ikonka na górze 

tarczy. 

10. Płatności
Na razie nie są jeszcze dostępne w Polsce. Podaję je więc jako jeden z powodów, 

dla których warto będzie mieć smartzegarek z jabłkiem, ponieważ za jakiś czas 

w końcu także u nas się pojawią. Większość z nas korzysta z płatności zbliże-

10 powodów, dla których warto mieć Apple Watch
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niowych, ponieważ są szybkie i proste, chociaż może nie do końca bezpieczne. 

Apple Pay w zegarku będzie działało podobnie: również będzie szybkie i proste, 

ale dodatkowo będzie bezpieczne. Nikt niepowołany nie zapłaci naszym zegar-

kiem. Szczerze mówiąc, już się nie mogę doczekać, by zobaczyć minę pani kasują-

cej moje zakupy, gdy zamiast karty przyłożę do czytnika zegarek.

Oczywiście Apple Watch poza wyżej wymienionymi zaletami ma też wady. 

Mnie na myśl przychodzą dwie: bateria i dość wysoka jak na polskie realia cena. 

Chociaż… jeśli weźmiemy pod uwagę materiały, z jakich wykonano zegarek 

i porównamy jabłkowe nosidło ze średniej klasy analogowym zegarkiem, to 

cena nie okaże się aż tak wygórowana. Mam nadzieję jednak, że druga wer-

sja zegarka będzie wyposażona w lepszą baterię, bo obecnie mój smartwatch 

ląduje na ładowarce każdego wieczora, co jest trochę uciążliwe, szczególnie na 

wyjazdach. Pomimo wymienionych wad warto jednak zainteresować się smart 

zegarkiem z Cupertino. Tylko uwaga! Noszenie Apple Watch uzależnia.

iPatrycjaR

10 powodów, dla których warto mieć Apple Watch

https://twitter.com/iPatrycjaR
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PODSTAWY OS X 
– 1 – PIERWSZE URUCHOMIENIE I TWÓJ DOM

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

OS X to system operacyjny Apple oparty na UNIX-ie, a jego 

fundamenty sięgają czasów zarówno firmy Steve’a Jobsa 

– NeXT – oraz BSD. NeXT Apple kupiło w 1996 roku. 

Pierwsza wersja przeznaczona na komputery stacjonarne 

trafiła na rynek 24 marca 2001 roku, jako 10.0 Cheetah. Od 

tamtej pory pojawiały się kolejne wersje OS X z nowymi 

funkcjami i, jak to zwykle bywa, niektóre były lepsze od 

innych.

Podstawy OS X – 1 – Pierwsze Uruchomienie i Twój Dom

 Wersja  Nazwa  Nazwa kodowa  Data premiery

 OS X Server 1.0  Hera  brak lub nieznana  16/03/1999

 OS X 10 beta  Kodiak  brak lub nieznana 13/09/2000

 OS X 10.0  Cheetah  brak lub nieznana  24/03/2001

 OS X 10.1  Puma brak lub nieznana 26/09/2001

 OS X 10.2  Jaguar  brak lub nieznana  24/08/2002

 OS X 10.3  Panther  Pinot  24/10/2003

 OS X 10.4  Tiger  Merlot 29/04/2005

 OS X 10.4.4  Tiger (dla CPU od Intela)  Chardonay  10/01/2006

 OS X 10.5  Leopard  Chablis  26/10/2007

 OS X 10.6  Snow Leopard   28/08/2009

 OS X 10.7  Lion Barolo  20/07/2011

 OS X 10.8  Mountain Lion  Zinfandel  25/07/2012

 OS X 10.9  Mavericks  Cabernet 22/10/2013

 OS X 10.10  Yosemite  Syrah  16/10/2014

 OS X 10.11  El Capitan  Gala  30/09/2015
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Pierwsza instalacja
Po uruchomieniu świeżej instalacji OS X otrzymujemy ekran powitalny wraz z serią kroków, 

przez które należy przebrnąć. Te różnią się w zależności od wersji, nie będę więc ich szcze-

gółowo przedstawiał, ale dwa z nich są dosyć istotne.

Podczas pierwszego uruchomienia utworzymy głównego użytkownika systemu, który otrzyma 

prawa administratora. Będzie trzeba podać jego pełną nazwę, na przykład imię i nazwisko, 

oraz nazwę skróconą, którą zobaczycie przede wszystkim w Terminalu (wiersz poleceń). Warto 

wybrać coś krótkiego, co będzie Wam się łatwo pisało i nie stosować spacji. W moim przypadku 

do obu pozycji wpisałem „Moridin” – im krócej, tym łatwiej.

Tak wygląda prompt w OS X 10.11 El Capitan:

Neptune-R:~ moridin$

Składa się z nazwy komputera „Neptune R” oraz krótkiej nazwy użytkownika „moridin”.

Drugim ważnym krokiem jest założenie konta iCloud, jeśli takiego jeszcze nie macie. Nie będę 

tłumaczył historycznych zawiłości z Apple ID, ale osobiście mam dwa: jeden do iTunes Store, 

App Store i tym podobnych – do niego jest podpięta karta kredytowa, a drugi właśnie do 

iCloud. Konto iCloud wygląda jak adres email – przykładowo jan.kowalski@icloud.com lub 

kowalskijan@icloud.com – jedynym ograniczeniem są dopuszczalne znaki, ale kropkę możecie 

wykorzystywać.

Każdy użytkownik powinien mieć własne konto iCloud. Nie polecam korzystania z tego samego 

dla różnych członków rodziny, ponieważ jest ono odpowiedzialne między innymi za synchroni-

zację kontaktów i numerów telefonów, na które ostatnio dzwoniliście, dobrze je więc wyraźnie 

rozdzielić. Jeśli jednak macie rodzinę, to możecie skorzystać z funkcji Rodzina do kont iCloud, 

która wprowadza kilka udogodnień, ale to temat na inny dzień.

Konto iCloud oferuje następujące funkcje:

• konto e-mailowe,

• iCloud Drive – przestrzeń dyskowa w chmurze (za darmo 5 GB, miesięczna subskrypcja 

za 20 GB, 200 GB lub 1 TB),

• iCloud Photo Library dla Zdjęć (synchronizacja zdjęć między Mac a iOS w chmurze),

• synchronizację kontaktów,

Podstawy OS X – 1 – Pierwsze Uruchomienie i Twój Dom
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• synchronizację Kalendarza,

• synchronizację Przypomnień,

• synchronizację historii oraz zakładek Safari (przeglądarka WWW),

• synchronizację Pęku Kluczy z hasłami do stron www,

• Back to My Mac,

• Find My Mac.

Biurko, Dock i pasek menu
Jak już przejdziecie przez etap konfiguracji, to Waszym oczom ukaże się ekran, na którym 

znajdziecie trzy istotne elementy. Na jego górze będzie pasek menu zmieniający się w zależ-

ności od tego, która aplikacja jest aktywna (Windows ma ten pasek w każdym oknie), a na 

dole ekranu będzie tak zwany „Dock” – miejsce, w którym trzymacie najczęściej używane 

aplikacje oraz po jego prawej stronie za pionowym paskiem rozdzielającym tak zwane 

„Stosy” (często używane katalogi, na przykład „Pobrane rzeczy”). Tło to Wasze „Biurko”, które 

jest również dostępne jako katalog w Waszym domowym folderze.

Folder domowy i Finder
Każdy użytkownik ma własny folder, do którego inni nie mają dostępu. Tam trzymamy 

dokumenty, zdjęcia, filmy i wiele innych rzeczy. Na dysku znajduje się on pod /Users/

NazwaSkróconaUżytkownika/ (jeśli korzystacie z wiersza poleceń (Terminala), to można się 

do niego zawsze dostać za pomocą skrótu ~, na przykład komendą cd ~; to znacznie szyb-

sze niż pisanie cd /Users/moridin).

OS X domyślnie tworzy następujące foldery: Biurko, Dokumenty, Filmy, Muzyka, Obrazki, 

Pobrane Rzeczy i Publiczne lub odpowiednio po angielsku: Desktop, Documents, Movies, 

Music, Pictures, Downloads i Public. Te, poza Public i Desktop, możemy zmieniać do woli. Jest 

też folder Biblioteka (Library) – w niej są przetrzymywane wszelkie ustawienia, cache i inne pre-

ferencje dla naszych programów i narzędzi. Nie należy tam wchodzić, jeśli się nie wie, co się 

robi. Nie powinniście też usuwać folderu Biblioteka ani zmieniać jego nazwy.

Do zarządzania plikami na dysku używa się Findera (lub alternatywnego programu do obsługi 

plików od deweloperów trzecich, ale to też temat na inny dzień). Znajdziecie go po lewej stro-

nie Waszego Docka pod niebiesko-białą ikoną z buźką.
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Finder składa się z dwóch kolumn. W lewej znajdują się między innymi skróty do katalogów na 

dysku, a w prawej mamy listę plików. Zawartość lewej kolumny w dziale „Ulubione” (Favourites) 

możemy w pewnym stopniu zmieniać, na przykład dodając często używane foldery (widać to 

na powyższym przykładzie).

Po liście plików możemy poruszać się za pomocą klawiatury i następujących skrótów kla-

wiszowych (zależnie od ustawionego widoku, więcej poniżej):

• strzałkami góra/dół/lewo/prawo poruszamy się po liście katalogów i plików,

• Cmd+strzałka w górę w katalogu powoduje wyjście do katalogu o krok wyżej 

w hierarchii,

• Cmd+strzałka w dół lub Cmd+O na podświetlonym katalogu powoduje jego otwar-

cie, czyli zejście w dół w hierarchii,

• Cmd+[ umożliwia przemieszczanie się w historii wstecz,

• Cmd+] umożliwia przemieszczanie się w historii do przodu.

Podstawy OS X – 1 – Pierwsze Uruchomienie i Twój Dom
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Kiedyś Finder domyślnie otwierał się na naszym folderze domowym, oznaczonym w bocz-

nym pasku ikoną domu z nazwą skróconą użytkownika (w tym przypadku „moridin”), ale kilka 

lat temu zostało zmienione na „Wszystkie moje pliki”. Ta pozycja wyświetla wszystkie pliki 

z wszystkich domowych katalogów w kolejności ich otwarcia – od najnowszych do najstar-

szych. Osobiście bardzo tego nie lubię i preferuję domyślny widok Twojego Domu – na szczęście 

można to zmienić w preferencjach Findera.

W preferencjach Findera (można się do nich 

dostać z menu Finder Cmd Preferencje lub za 

pomocą skrótu klawiszowego Cmd+,) znajduje 

się pozycja „Nowe okna Findera pokazują” 

z rozwijaną listą. Wystarczy na niej wybrać to, 

co Wam najbardziej odpowiada (w moim przy-

padku jest to ikona domku z nazwą skróconą 

użytkownika).

Skoro już jesteśmy przy preferencjach, to od 

razu podpowiem, że w zakładce paska bocz-

nego można zmienić, co się na nim pojawi, 

a co nie.

Zapamiętanie domyślnego 
rozmiaru okna Findera
Na początku może irytować Was, że okna 

Findera nie zawsze otwierają się w tym 

samym miejscu i w tym samym rozmiarze. 

Można jednak na nim wymusić zapamiętanie 

widoku, który nam najbardziej odpowiada. 

Mając zamknięte wszystkie okna Findera 

trzeba otworzyć nowe okno za pomocą 

skrótu Cmd+N lub z menu Plik Cmd Nowe 

Okno. Teraz należy ustawić rozmiar i poło-

żenie okna, jakie Was interesuje i nie robiąc 

nic innego, zamknąć to okno. Przy kolejnych 

otwarciach jego położenie i rozmiar będzie 

zawsze takie samo.
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Różne widoki plików w Finderze
Finder posiada cztery różne tryby wyświetlania plików. Między nimi można się przełączać skró-

tami klawiszowymi od Cmd+1 do Cmd+4 oraz zmieniać je w menu Widok lub za pomocą ikona 

na toolbarze.

Ikony – Klasyczny widok, gdzie każdy plik przedstawiony jest w formie ikony z nazwą pod 

spodem. Ich rozmiar można zmieniać w dolnym prawym rogu okna.

Lista – Szczegółowa lista plików, w której jeden plik znajduje się w jednym wierszu, a w kolej-

nych kolumnach zamieszczono szczegółowe informacje. Zawartość kolumn można zmieniać 

skrótem klawiszowym Cmd+J lub z menu Widok -> Pokaż opcje widoku.

Kolumny – Ten widok jest o tyle ciekawy, że można bez problemów poruszać się po hierarchii 

plików za pomocą strzałek lewo/prawo na klawiaturze. Szerokość pojedynczych kolumn regu-

luje się, ciągnąc za pionowe kreski między nimi, a jeśli to zrobimy z przytrzymanym klawiszem 

Alt, to możemy zmieniać wszystkie jednocześnie.

Cover flow – To widok zbliżony do „listy”, z tą różnicą, że na górze znajduje się podgląd pliku 

w formie wachlarza.

Skróty klawiszowe
Finder udostępnia kilka skrótów klawiszowych ułatwiających przemieszczanie się po struktu-

rze naszego domowego folderu. 

• Shift+Cmd+H – przenosi nas do folderu domowego,

• Shift+Cmd+D – otwiera folder /Desktop),

• Shift+T – otwiera nową zakładkę w oknie Findera,

• Shift+Cmd+A – otwiera folder /Programy (/Applications),

• Shift+Cmd+U – otwiera folder /Programy/Narzędzia (/Applications/Utilities),

• Shift+Cmd+O – Otwiera folder /Dokumenty (/Documents),

• Shift+Cmd+F – Otwiera Wszystkie moje pliki (All My Files),

• Shift+Cmd+K – Otwiera folder Sieć/Network, gdzie można podejrzeć wszystkie widoczne 

urządzenia sieciowe.

Mam nadzieję, że nawet bardziej zaawansowani użytkownicy znajdą w tym zestawieniu coś dla 

siebie, a tymczasem zapraszam do zadawania pytań lub proponowania tematów na 

w.pietrusiewicz@imagazine.pl.

morid1n
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KKwiecień to taki dziwny miesiąc. Zwłaszcza w tym roku. Jesteśmy tuż po 

Wielkanocy, po urlopach, mamy wiosnę – przynajmniej tę kalendarzową – a do 

wakacji nadal pozostało około trzech miesięcy. Gdzieś po drodze niektórzy będą 

jeszcze pisali matury szumnie zwane egzaminem dojrzałości – choć nie oszu-

kujmy się, matura tak naprawdę niewiele sprawdza. Trzeba ją jednak zdać, inaczej 

niż w przypadku ukończenia studiów. Ten felieton oraz wywiad, który znajdziecie 

w tym numerze iMagazine, chcę skierować w pewnym stopniu właśnie do tego-

rocznych maturzystów. Jeśli znacie takich, a oni jeszcze nie znają iMagazine, proszę, 

podrzućcie im wydanie .pdf.

Ze wszystkich wymienionych powodów w kwietniu zastanówmy się nad tym, jak 

dalece potrafimy wychodzić z tak zwanej strefy komfortu. Czym jest, dlaczego 

warto, a nawet trzeba z niej wychodzić i co można dzięki temu zyskać – o tym Wam 

dzisiaj opowiem.

Strefa komfortu
Strefę komfortu najłatwiej zdefiniować jako życiową przestrzeń, w której obrębie 

poruszamy się bez dodatkowego wysiłku, którą dość dobrze znamy, która jest prze-

widywalna, łatwo w niej zatem planować wydarzenia i osiągać proste cele. Cele, do 

których realizacji wystarcza aktualny stan wiedzy. W strefie komfortu nie stawiamy 

sobie skomplikowanych wyzwań, nie skupiamy się na podnoszeniu kwalifikacji, ale 

raczej na kwalifikowaniu otoczenia jako komfortowe, czyli bezpieczne, czyli takie, 

wobec którego możemy przyjąć postawę pasywną.

Osoba żyjąca w strefie komfortu zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły. 

Niekoniecznie jednak najistotniejsze. Łatwo to zobrazować na przykładzie podróżowa-

nia. Osoby, które cenią sobie własną bezpieczną strefę, będą szukały do skutku hoteli 

z odpowiednią dla ich preferencji liczbą gwiazdek (zazwyczaj pięć), z odpowiednią 

ceną noclegu, w odpowiedniej bezpiecznej lokalizacji i z najłatwiejszym z możliwych 

dojazdem z lotniska i z hotelu do głównych atrakcji turystycznych lub do celu podróży.

Strefa komfortu praktycznie eliminuje konieczność trenowania w sobie wytrwało-

ści, ponieważ skrupulatnie dbamy, aby wszystko, co się w jej obrębie wydarza, działo 

się możliwie szybko, luksusowo i po naszej myśli. Wszelkie odchylenia od głównej 

linii – muru, oddzielającego osobę żyjącą w tej strefie od pozostałych, aktywnych 

życiowo, osób – od nieprzewidywalnego świata, są nieakceptowalne i stają się pro-
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blemami nie do pokonania. Przykład: interesuje się humanistyką, kocham czytać 

lektury, pisać wypracowania, opowiadać ludziom historię. Jestem w tym dobry. 

Wybieram studia humanistyczne, będąc przekonanym, że w czasie ich trwania, nigdy 

nie spotkam się już z matematyką, algebrą czy logiką. Nurt życia to bardzo szybko 

weryfikuje, następuje zderzenie oczekiwań z realiami – bum, problem gotowy. Co 

robić? Rezygnować ze studiów? Płacić za korepetycje, poddać się?

Strefa wystarczającego
Elementarny problem z życiem tylko w obrębie naszej strefy komfortu jest taki, 

że jest to życie na pół gwizdka, a nawet na jedną czwartą. Życie wystarczające 

– nie świetne, nie bardzo dobre, często nawet nie dobre, ale dostateczne. Mierne. 

Wystarczające, aby mieć gdzie spać, mieć co zjeść, mieć za co przeżyć od wypłaty do 

wypłaty. Przyjaciół trzymamy wówczas na dystans, żeby przypadkiem o coś nas nie 

poprosili. O wakacjach myślimy przez pryzmat przeszkód, a nie możliwości. Klasyczny 

przykład: „Pojechałbym, gdybym miał za co”. Więcej o tym, dlaczego takie myśle-

nie nie ma kompletnie sensu, przeczytacie w wywiadzie z Patrycją Borzęcką, który 

znajdziecie w tym numerze. Idąc dalej – naukę traktujemy jako obowiązek, nawet 

niekoniecznie przykry, ale usankcjonowany przez siłę wyższą w postaci oczekiwań 

rodziców wobec nas, nieudolnego rynku pracy, złego pochodzenia i braku tytułów 

szlacheckich, braku miliardowego spadku na naszym koncie etc.

„Jak żyjesz? Jakoś leci. Stara bieda”. Tak odpowiadają osoby, dla których „wystar-

czające” stało się jedyną soczewką, przez którą mogą spoglądać na świat. Bardzo 

zabrudzoną soczewką. Niekiedy takie „wystarczające” życie ktoś spróbuje pokolo-

rować. Wyczyścić na chwilę soczewki. Szybko jednak okazuje się, że użył do tego 

zbyt ostrej tkaniny i trwale je porysował. W skrócie: wiemy, że nie pasuje coś w tym 

naszym życiu, trzeba to coś zmienić, ale nie mamy kompletnie pojęcia, jak się do 

tego zabrać. Korzystamy więc z półfabrykatów jak mass media, trenerzy moty-

wacyjni z YouTube’a, karmienie się hollywoodzką wizją pełnionego i szczęśliwego 

życia. Niczym romantyczni bohaterowie, którzy ciągle żyli melancholią, nostalgią 

i romantyczną wizją nieosiągalnego szczęścia.

Wystarczające życie to najgorsze, na co możemy się zdecydować. Na każdym eta-

pie podjęcie takiej decyzji jest tragiczne w skutkach, ale zwłaszcza wtedy, gdy 

wchodzimy w dorosłość. Raz zaakceptowana bylejakość będzie się za nami wlo-

kła aż do momentu wielkiego przełomu, który może, ale nie musi nastąpić i który 
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zawsze będzie bolesny. Po co marnować czas? Po nic. Dokładnie po nic. Nie ma 

na świecie absolutnie żadnego powodu, aby akceptować to, co wystarczające. 

Żadnego systemu, żadnej osoby, która mogłaby ci to narzucić. Ludzie nie lubią 

tych, którzy wystają z tłumu, ale też właśnie te osoby zazwyczaj osiągają sukces, 

okazują się wizjonerami swoich czasów. 

Paweł Nowak, twórca legendarnego już, pierwszego nad Wisłą bloga Appleblog.pl, 

wspominał kiedyś o klasycznym doświadczeniu, które wielu kazałoby mu leczyć u psy-

chiatry. On tego nigdy nie zrobił. Nigdy nie zamierzał. Sytuacja miała miejsce podczas 

robienia zdjęcia firmowego zespołowi. Wszyscy ustawili się w rzędzie, równo, jeden 

obok drugiego. Tylko Paweł nie mógł znieść stania w szeregu i musiał przed niego 

wystąpić. Inaczej coś zjadłoby go od środka, jak sam mówi. To bardzo klarowne zobra-

zowanie osób, które pragną czegoś więcej i nie boją się tego komunikować światu.

Ludzie zawsze będą zazdrościli tym, którzy znaleźli w sobie pokłady odwagi, 

pozwalającej im się wznieść na zupełnie nowy poziom życia. Przykład drugi: zna-

joma, dzięki kontaktom budowanym przez kilka lat, załapała się do pracy dla 

Google’a. Jej zadaniem jako fotografa było dokumentowanie aparatem ulic na 

potrzeby usługi Street View. Chodziła i pstrykała zdjęcia ulic Krakowa. Wiedziała, 

jak mam nadzieję chyba każdy, kto używa Internetu, że Google to firma, dla któ-

rej praktycznie żadna kwota nie jest zbyt wysoka. O ile stoi za nią jakość. Ona ją 

gwarantowała. Google wypłacił jej za trzy dni pracy pięciocyfrową sumę. Netto. 

Przelew przyszedł, po sprawie. Miała wtedy 24 lata. Studiowała i jednocześnie pra-

cowała. Kochała fotografię. To wszystko. Nic więcej.

Co się stało, gdy powiedziała znajomym o udanej transakcji z Google? Została 

wykluczona, jak wiele osób na początku, zaraz po decyzji o wyjściu ze strefy kom-

fortu. Wiecie, co było problemem tych, którzy ją wykluczyli? Bycie wystarczającym. 

Ta informacja zakłóciła ich strefę komfortu, odbiła się do muru i zabrała przy oka-

zji całą ich frustrację życiem, uderzając w Magdę złością i nienawiścią. Przykre, ale 

musisz być na to gotowy, ponieważ, Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że chcesz 

wyjść z bylejakości. Do dzieła zatem!

Strefa nieustannego rozwoju
Jak najprościej zacząć wychodzenie ze strefy komfortu? Spójrz na swoją codzien-

ność. Ile razy w ciągu dnia przez twoją głowę przewijają się świetne pomysły na to, 
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co mógłbyś robić w życiu, kim mógłbyś zostać, jak bardzo chciałbyś coś zrobić? Ile 

razy odpowiadasz sobie wtedy: „No tak, ale…”. We wszystkich tych momentach, 

spróbuj zakwestionować to „ale”. Przykład: jeśli interesujesz się literaturą, humani-

styką, dużo czytasz i wiele o niej wiesz to i tak ciągle będziesz to robił. Kochasz to. 

Nie ma więc sensu iść na humanistyczny kierunek studiów, tylko po to, aby robić to, 

co zwykle. Sukces zawsze przychodzi tam, gdzie jest trudniej. Warto uczęszczać do 

klas matematycznych, studiować kierunki ścisłe, jeśli w humanistyce sobie radzimy. 

Wtedy się rozwijamy, a nie stoimy w miejscu. Wtedy możemy powiedzieć, że cze-

goś się nauczyliśmy, a nie zmarnowaliśmy pięć lat na słuchanie wykładów i wykła-

dowców, od których nierzadko już wtedy wiedzieliśmy więcej. Oni mogli nie mieć 

przecież pasji do tego, co robili. Ja nie wybrałbym już drugi raz studiów humani-

stycznych. Właśnie z przytoczonych powodów. Nie popełnij mojego błędu.

Druga sprawa: nie bój się mieć nierealne oczekiwania i tylko z pozoru nierealne 

marzenia. Mierz wysoko. Najwyżej spadniesz i obijesz sobie tyłek, wyciągając 

z tego upadku doświadczenie. Ja zarobiłem pierwsze konkretne pieniądze w wieku 

piętnastu lat. Pomagając znajomym w prowadzeniu ich biznesu. Pozwoliło mi to 

oswoić się z rygorem pracy i kiedy dziś, coraz silniej kieruję swoje myśli bardziej na 

pracę dla siebie niż pracę „na kogoś”, mam już doświadczenie i potrafię przygoto-

wać poduszkę w razie kolejnego upadku z dość dużej wysokości. Lepsze to niż cią-

głe patrzenie w niebo, wzdychając przy tym i szepcąc: „Jak fajnie byłoby zobaczyć 

Ziemię z lotu ptaka”. Będzie trudno? Będzie, bo wszystkie sensowne sprawy i suk-

cesy w życiu rodzą się w wielkich trudach. W nieprzespanych nocach, w pisaniu 

biznesplanu, trudnych rozmowach z inwestorami, nauce języka, aby w ogóle móc 

te rozmowy toczyć i tak dalej. Nie szukaj doradców maści wszelakiej. Najlepszym 

doradcą finansowym czy personalnym jesteś Ty sam. Warunek jest jeden: zamienić 

„chciałbym” na „chcę”. „Zrobiłbym” – na „zrobię”. „Pokochałbym” – na „kocham”.

Na koniec kwestia najważniejsza: wytrwałość. To zawsze powinien być niekwe-

stionowany upór. Nic nie dzieje się samo. Nic nie stanie się bez Ciebie. Nikt nie jest 

w stanie zabrać Ci pragnień.

Krzysztof Sebastian Kołacz - Pasjonat Apple. Redaktor iMagazine.pl. Software 

Tester w Miquido. Co-organizer Mobiconf. Dziennikarz. Perfekcjonista.
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Często ludzie pytają mnie, czy po tak długim czasie nadal uważam, że decyzja o wyjeździe do 

Anglii była słuszna.
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KKiedyś napisałam już felieton o takim tytule i dotyczył on dziesięciu lat użytko-

wania maców. Bo dziesięć to taka ładna liczba, okrągła. Dekada. Wystarczająco 

dużo czasu, by mieć coś do powiedzenia na zadany temat. To może powiem, bo 

felieton Krzyśka w tym numerze wkurzył mnie niepomiernie. Generalnie jestem 

przyjazna światu do momentu, kiedy świat zaczyna mi mówić, jak mam żyć. A już 

jak jakiś guru otwiera usta, z których płynie potok tanich frazesów, to mam ciarki 

na plecach, a w kieszeni otwiera mi się wielofunkcyjny scyzoryk. Bo te genialne 

rady, mimo że gładko płyną i sprawiają, że gdzieś koło serca robi się cieplutko, są 

niczym innym jak stekiem banałów. Przez chwilę czujemy moc, a potem przycho-

dzi zwykła, szara rzeczywistość, z którą trzeba się zmierzyć.

Niezbyt często dzielę się w felietonach prawdziwą prywatą. Pisząc od wielu lat, 

nauczyłam się rozciągać dość szeroko przestrzeń dostępną publicznie, nie zda-

rzyło mi się jednak pisać o sprawach stricte osobistych. Tym jednak razem, biorąc 

pod uwagę okoliczności rocznicowe i różne przemyślenia wywołane felietonem 

Krzyśka, postanowiłam przesunąć tę granicę jeszcze dalej. Po to, by pokazać 

Wam, że unoszenie się 20 centymetrów nad ziemią nie jest dla wszystkich.

Zacznijmy od tego, że jestem samotną matką. Od tak dawna, że nie pamiętam, 

kiedy było inaczej. Kilkanaście lat to szmat czasu. Życie samotnej matki w Polsce 

nie było łatwe. Nie wiem, jak jest teraz. Zakładam, że też nie różowo. W tamtych 

czasach nie miało wielkiego znaczenia, że skończyłaś studia, masz umiejętności 

i potencjał. Za każdym razem, gdy szłam na rozmowę o pracę, zazwyczaj jakaś 

usłużna kobieta pytała z troską w głosie: „Ładny życiorys, no ale kto Pani zosta-

nie z dzieckiem, jak zachoruje?”. Oczywiście wiecie, jak kończyły się takie spo-

tkania. Jeśli czyta to ktoś, kto miał niewątpliwą przyjemność przeprowadzać 

ze mną takie interview, to z nieskrywaną radością informuję, że moje dziecko 

nie chorowało i w ciągu dziesięciu lat pobytu w Anglii nie zaliczyłam w pracy 

ani jednego dnia nieobecności z tego powodu. Kiedy moja ostatnia pracodaw-

czyni zwinęła całą firmę w ciągu jednej nocy i rozpłynęła się we mgle a Państwo 

Polskie postanowiło oddać kamienice przedwojennym właścicielom (pamięta-

cie tę akcję?), zrobiło się niewesoło. Urodziłam się i mieszkałam w Warszawie, 

w kamienicy, w której mieszkanie dostali jeszcze moi dziadkowie. W ciągu pół 

roku czynsz z 500 złotych wzrósł do 1000 złotych i wcale nie zamierzał się zatrzy-

mać. Przypominam, że mówimy o czasach dziesięć lat wstecz. Zapewniam Was, 
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że w takich okolicznościach przyrody nie myśli się, jak tanio polecieć na Malediwy, 

tylko o tym, jak zapłacić czynsz, nakarmić dziecko i nie zejść na zawał serca. Że nie 

pasuje do wizerunku macusera, którego największym problemem jest to, czy stać 

go na najnowszego maca i wakacje w tropikach? To, moi drodzy, nazywa się życie. 

Wielokrotnie słyszałam, że przecież umiem, że potrafię, że powinnam zatrudnić 

się w jakimś korpo. Wyobrażacie sobie samotną matkę, pracującą po dwanaście 

godzin dziennie w korpo? Ja pamiętam aż za dobrze, jak jedna z przedszkolanek 

wylała na mnie całe wiadro pomyj tylko dlatego, że pojawiłam się w przedszkolu 

za dziesięć minut piąta, kiedy ona już od dwudziestu minut chciała sobie iść do 

domu. Przedszkole było czynne do siedemnastej.

Wtedy pojawiła się myśl o wyjeździe. Nie była to natchniona decyzja, pełna 

nadmuchanych frazesów o lepszym życiu. To była desperacja – nie myślałam 

o tym, jak się rozwijać, tylko jak się nie zwinąć. Nie myślałam o podróżowaniu 

i zwiedzaniu świata, tylko o tym, żeby zapewnić mojej córce lepsze życie. Pomimo 

wykształcenia, pomimo aktywnego uczestniczenia w życiu niewielkiego wtedy 

macowego środowiska, pomimo dziesiątków maców naprawianych prawie w czy-

nie społecznym, nie byłam w stanie zrobić tego w Polsce. W moim kraju, w któ-

rym posiadanie dziecka było stygmatem, nie radością.

Zlikwidowałam więc mieszkanie, kupiłam bilety w jedną stronę i z dwoma waliz-

kami oraz 470 funtami w kieszeni, trzymając córką za rękę, wyleciałam do Anglii.

Na początku mieszkałam w kilku wspólnych domach, w wynajmowanych pokojach. 

Miałam szczęście – szybko udało mi się zapisać Dianę do szkoły oraz znaleźć lokum 

– dokładnie po drugiej stronie ulicy. Dnie spędzałam na wędrowaniu po mieście, 

odwiedzaniu agencji, rejestrowaniu się, gdzie popadnie. Aplikowałam wszędzie 

– od fabryk, przez supermarkety, po szkoły. Na szczęście z angielskim nie miałam 

problemów. Opłaciła się inwestycja mojego Taty, który zawsze powtarzał: „Ucz 

się dziecko języków”. Dostałam pracę. I nikt, ale to nikt nie zapytał mnie, co zrobię 

z dzieckiem. Po prostu zakładali, myśląc prostym ciągiem wynikowym, że skoro szu-

kam pracy, to chcę pracować. Proste, prawda? Szukając tej pierwszej pracy, patrzy-

łam, jak tydzień po tygodniu, funty wypływały z kieszeni. Trzeba było przecież 

zapłacić za pokój, dziecko potrzebowało mundurka do szkoły. I prosiłam wszyst-

kie siły we wszechświecie, żeby tę pracę znaleźć. Obiecywałam samej sobie, że na 

nic nie będę narzekać, byle tylko udało się, zanim pieniądze się skończą. Udało się. 

Dziesięć
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A mój ówczesny landlord, teraz, po dziesięciu latach, jest jednym z moich najlep-

szych przyjaciół. To do niego zadzwoniłam w środku nocy, kiedy RAV4 przegrała 

walkę z jelonkiem. A on powiedział: „Nie przejmuj się, zaraz tam będę”.

Po roku udało mi się zaoszczędzić i wynająć dom na wsi. Przeniosłam córkę do 

lepszej szkoły. Nadal nie myślałam, jak tanio polecieć na Malediwy. Miałam inne 

sprawy na głowie. Nie dlatego, że praktykowałam bylejakość i zadowalałam się 

minimum. Miałam inne priorytety. Musiałam pracować tak, by dochody były sta-

bilne – nie mogłam wstać i powiedzieć, że od dzisiaj realizuję swoją pasję. Bo na 

drugiej szali pasji jest odpowiedzialność – za drugiego, małego człowieka, który 

ufa mi najbardziej na świecie. W tym czasie robiłam wszystko – pracowałam na 

„zmywaku”, pisałam za drobną opłatą pisma, tłumaczyłam, pomagałam zakładać 

konta w banku. Pojawiło się Moje Jabłuszko, a potem iMagazine. Pisanie stało 

się częścią mojej codziennej rutyny. Pierwszym tekstem, który napisałam, była 

„Wojna światów”. Założyłam w Anglii firmę. Byłam w kilkuletnim związku, który 

wyprał mi mózg i pozostawił z kliniczną depresją. Znów sama, w obcym kraju, 

kulejąc finansowo. Wtedy rękę podali mi Dominik, Norbert i Wojtek. Postarali się, 

żeby zlecenia płynęły. Pomimo to, że w przeliczeniu ze złotówek na funty były to 

niewielkie kwoty, pozwoliły mi one stanąć na nogi i nie zadręczać się, kiedy przy-

chodził czas płacenia czynszu. Dlatego tam, gdzie Wy widzicie magazyn, który 

lubicie lub nie, ja widzę Przyjaciół – Przyjaciół przez wielkie „P”.

Moja córka przeszła przez wszystkie etapy angielskiej edukacji. To jeden z waż-

niejszych momentów tej opowieści. Angielska szkoła jest inna i u większości 

Polaków wywołuje nie tylko zdziwienie, ale i oburzenie. Kiedyś udałam się do 

szkoły córki mojej przyjaciółki na dzień otwarty jako tłumacz. Oczywiście roz-

mowa dotyczyła postępów w nauce, a koleżanka bardzo chciała się dowiedzieć, 

czy jej córka ma wystarczająco dobre oceny, by pójść do 6th Form (odpowiednik 

polskiego ogólniaka). Nauczycielka odpowiadała dość wymijająco, aż w końcu 

uśmiechnęła się i powiedziała: „Ależ proszę się tak nie przejmować! Nie każdy 

przecież musi iść do 6th Form!”. W koleżankę jakby piorun strzelił. Bo jak to?! Bez 

6th Form nie pójdzie na studia, bez studiów jest się nikim! Wszystko jedno jakie, 

ale studia muszą być. Dla papierka! Angielska mentalność jest jednak inna, kształ-

tuje bowiem od najmłodszych lat poczucie własnej wartości. Nikt tu nie załamuje 

rąk i nie czuje się gorszy tylko dlatego, że skończył naukę w wieku 16 lat i poszedł 

do pracy. Dokonał własnego, niezawisłego wyboru. Po prostu nie chciał się dalej 
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uczyć i już. Szokujące? Tak. Dla Polaka, wyrosłego w rodzimym systemie eduka-

cji. Tu jednak do szkoły idzie się po to, żeby dowiedzieć się czegoś na tematy, 

które nas interesują. Żeby nauczyć się dobrze wykonywać swoją pracę. Chociaż 

na początku budzi to szok i niedowierzanie – jest w tym szaleństwie metoda. Jeśli 

chcesz szyć – idziesz na kurs szycia. Jeśli chcesz uprawiać roślinki – idziesz na kurs 

ogrodnictwa. Jeśli chcesz kręcić filmy – idziesz na kurs wideo. Uzyskujesz odpo-

wiednie kwalifikacje i wykonujesz swoją pracę. Nie, chcąc zostać ogrodnikiem, nie 

zapisujesz się na wyższą matematykę, żeby się rozwijać. Zostajesz ogrodnikiem 

i jesteś szczęśliwy ze swoim wyborem. A jak nie jesteś, to idziesz na kurs mecha-

niki samochodowej, albo plucia i łapania. Co wolisz. Jeśli nie chcesz iść na studia, 

to nie idziesz. To świadomy wybór. Jeśli nie wiesz, co chcesz robić w życiu, idziesz 

do pracy, odkładasz pieniądze i wyjeżdżasz na rok do Indii. Bo każdy, ale to każdy 

ma prawo być szczęśliwym i szukać w życiu własnej drogi. Nie takiej, jaką mu 

przeznaczono, nie takiej, jaką wmówił mu świat. Własnej. Nie zawsze ambitnej, 

nie zawsze rozwojowej. I nikt nie waży się powiedzieć, że to świadectwo bylejako-

ści. To świadectwo samoświadomości.

Dziesięć lat pobytu w Anglii nauczyło mnie, że naturalnym odruchem jest patrze-

nie ludziom w oczy na ulicach i uśmiechanie się. No może nie w okolicach pol-

skiej Ambasady w Londynie, bo to obszar eksterytorialny i można dostać w twarz 

za to, że się krzywo patrzysz i dziwnie uśmiechasz. Tak z czubka głowy nauczyło 

mnie również, że urzędy są przyjazne obywatelom i siedzą w nich uśmiechnięci, 

pomocni pracownicy. Umiem też zmywać przy użyciu dwóch oddzielnych kranów 

– do zimnej i ciepłej wody – oraz przyzwyczaiłam się do sznurka, którym zapala 

się światło w łazience. Lubię patrzeć na potok różnych narodowości na ulicach 

i mnogość kultur. Lubię patrzeć na murzynki i Pakistanki wybierające na straga-

nach kolorowe materiały. Lubię poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia mi ten 

kraj. Emocjonalnego bezpieczeństwa. Oczywiście, ma też swoje wady – uśmiech 

na twarzach Anglików bywa sztuczny, wyuczony. Ale, z drugiej strony, doskonale 

integrują się w społecznościach lokalnych i wspierają nawzajem, jak mogą. Czy to 

ubrankami dla dziecka, czy to żwirkiem dla kota, czy to pożyczeniem odkurzacza. 

Bez wahania powiedzą, że mają napięty budżet i na coś ich nie stać, nawet jeśli 

to „coś” kosztuje 20 funtów. I nikt im nie powie, że są byle jacy. Żyją, pracują, są 

produktywnymi członkami społeczeństwa. Wszystko jedno jaką pracę i w jakim 

wymiarze godzin wykonują. Tępi się za to leserów, którzy są za dobrzy na to, by 
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pójść do zwykłej pracy, jeśli nie mogą znaleźć tej wymarzonej. Zamiast wybujałej 

ambicji – praktyczne, ludzkie podejście.

Wiecie? Bardzo prosto żyje się z takimi ludźmi.

Bez stresu, bez nerwów, bez ciągłego porównywania się z innymi, bez sprawdza-

nia, czy trawa po drugiej stronie płotu nie jest aby bardziej zielona. Żyje się – po 

prostu, spokojnie. Nie napinając pośladków. Możliwe, że nie zauważycie tego, 

odwiedzając przejazdem Londyn i zakładając, że ten moloch jest reprezentatyw-

nym przykładem tego, jak żyje się w całej Anglii. Londyn to zbiorowisko różnych 

kultur, chociaż wcale nie w najlepszej odsłonie. Duża jego część to zwykłe getta, 

w których zamieszkują przedstawiciele konkretnych nacji. A nacje te przywożą 

również własne wartości, które nijak się mają do tradycyjnej kultury. Bo Anglia to 

kraj, który opiera się na małych, wspierających się społecznościach – bez względu 

na to czy jest  to grupa sąsiadów, wieś, czy parafia. Życie toczy się własnym ryt-

mem, zazwyczaj dość spokojnym. Ocenianie ludzi pod względem wykształcenia 

czy zasobności portfela nie jest w dobrym tonie – no, chyba że jest się ekspe-

dientką w high-endowym butiku na High Street, która jednym spojrzeniem tak-

suje, czy klienta stać.

Jedną z rzeczy, która Anglików dziwi u innych nacji, jest brak pewności siebie. 

Mówisz po angielsku? – pytają. A Polak się czerwieni, bo nie dalej jak rano pomylił 

dwa czasy. Wiecie, kogo to obchodzi? Nikogo. Najważniejsze, że można się z Tobą 

dogadać. Ale tu wkrada się – no właśnie – nasza ocena. Nie jesteś idealny, pomy-

liłeś się! Zamiast przejść nad tym do porządku dziennego, trzeba wypomnieć 

i wskazać paluchem. Bo nie uważałeś na lekcjach, bo nie poszedłeś na studia, naj-

lepiej na anglistykę, żeby się dogadać z ładnym akcentem z kolegą pracującym na 

stanowisku obok. Owszem, to miłe. Ale czy konieczne? Absolutnie nie! Z dwojga 

złego, wolę oddać samochód do świetnego mechanika, który mówi słabo po 

angielsku, niż do słabego mechanika, który, w ramach samorozwoju, studiował 

anglistykę zamiast budowy silnika. 

Że więc powtórzę za uśmiechniętą nauczycielką – nie wszyscy muszą zakładać 

na szyję duszący krawat ambicji. Jedynym obowiązkiem, jaki ma młody człowiek, 

wchodzący w życie, jest bycie szczerym i uczciwym w stosunku do siebie. Jeśli nie 

wie, co chce studiować, niech idzie  do pracy, oszczędza i pojedzie do Indii. Niech 

zostanie krawcem, nie bankierem. Niech wybierze własną drogę życia. I nikt, ale 

to nikt nie ma prawa mówić mu, że decyduje się na bylejakość.

Dziesięć
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Nie wszyscy zostaną krezusami, nie dla wszystkich bycie obywatelem świata jest  

odpowiedzią na życiowe dylematy. Dla niektórych marzenia pozostają na zawsze 

w sferze marzeń. I tak jest lepiej. Bo wtedy Afryka kojarzy im się z sawanną, po 

której spacerują słonie, żyrafy i zebry, a nie z opuchniętymi brzuszkami głodnych 

dzieci. I kim jesteśmy my, żeby odbierać im te złudzenia?

Niech sami decydują, w jaki sposób chcą szukać szczęścia – świadomie i z pełną 

wiedzą, czy po omacku. Bo mają do tego niezaprzeczalne prawo.

Rozwój jest ważny, ambicja też ma swoje zalety. Motywacja, drive – prowadzą do 

spektakularnych sukcesów. Ale jeśli ktoś tych sukcesów nie chce, jeśli nie ciągnie 

go kariera, to przecież nie musi. Wystarczy, że będzie naprawdę dobrze wykony-

wał swoją pracę.

Nasze życie jest sumą doświadczeń. Nasze wybory mają konsekwencje. Z tymi 

konsekwencjami musimy nauczyć się żyć. Ale jesteśmy też wolnymi ludźmi, którzy 

sami kształtują swoje przeznaczenie. Nie pod wpływem cudzych opinii, wymagań 

i presji społecznej. Tego musimy się nauczyć, jako społeczeństwo – szacunku dla 

odmienności – wyznaniowej, narodowościowej czy na najbardziej podstawowym 

poziomie – dla cudzych wyborów. A swoją ocenę – zatrzymajmy dla siebie. 

Nawet wtedy, gdy wydają się nam byle jakie.

Nie poleciałam tanio na Malediwy, nie studiowałam matematyki tylko dlatego, 

że interesowała mnie psychologia. Pracowałam na „zmywaku”, mieszkałam we 

wspólnych domach i zrobiłam wszystko, żeby moja córka mogła dokonywać 

łatwiej swoich wyborów. Żeby była szczęśliwa. Nie zabija mnie ambicja, nie mam 

potrzeby posiadania zieleńszego trawnika. A rano jadę na wzgórza i patrzę, jak 

wschodzi słońce. Z wilkiem trzymającym głowę na moich kolanach.

Tak, wyjazd był jedną z najlepszych decyzji, jakie podjęłam w życiu. Pomimo 

„zmywaka”, pomimo zmęczenia, pomimo potknięć, wzlotów i upadków. Pozwolił 

mi bowiem poczuć się znów człowiekiem, nie samotną matką z dzieckiem, która 

jest ciężarem dla społeczeństwa.

I jeśli, do cholery, to się nazywa bylejakość, to jestem byle jaka.

Ale jestem.

Dziesięć

santee76

http://www.twitter.com/santee76
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Android wygrał

ANDROID WYGRAŁ
PAWEŁ LUTY

Nie jestem najbardziej hardcore’owym użytkownikiem smartfona. To fakt. Nie 

montuję na nim filmów, nie obrabiam zdjęć w bardziej zaawansowanym progra-

mie, nie gram namiętnie w najnowsze mobilne superprodukcje. Za to na swoim 

telefonie dużo pracuję.

Piszę w iA Writerze, konwersuję na Slacku ze współpracownikami i dzielę się 

z nimi dokumentami, odpalam CMSa _magazynu.Allegro w Chromie, korzystam 

z dwóch klientów pocztowych (Inbox by Gmail i Protonmail na Androida w wer-

sji beta), jestem aktywny w natywnej aplikacji Twittera, sporo czytam w Pockecie 

i aplikacji Kindle, dużo korzystam z facebookowego Messengera w komunika-

cji z autorami tekstów do magazynu, który wydaję, oglądam filmy i seriale na 

Netfliksie oraz wszystko, co tylko udostępnia kanał „Late Night with Stephen 

Colbert” na YouTubie, słucham muzyki przez Spotify, wysyłam SMS-y przez Signal, 

uzupełniam wiedzę dzięki aplikacji Primer od Google i Sombrero od Sotrendera, 

monitoruję kilka wątków dzięki Brand24, moderuję raczkującą stronę mojego 

bloga na Facebooku przez Menedżera Stron, zarządzam swoim Moto 360 przez 

aplikacje Android Wear i Moto Connect, obsługuję konto bankowe i robię jeszcze 

inne rzeczy, które w tej chwili nie przychodzą mi na myśl.

Mój Nexus 5X sprawdza się w tym wszystkim idealnie. Działa płynnie, wygląda 

świetnie, czysty Android jest dużo bardziej spójnie zaprojektowany niż iOS. 

Od kilku miesięcy nie korzystam z iPhone’a. Ot, taki coming out na łamach iMaga. I wiecie 

co? Wcale nie brakuje mi ani smartfona z nadgryzionym jabłkiem, ani iOS. A jak sobie 

spojrzę na rynek mobilny to już nie mam wątpliwości – w starciu mobilnych OS jest tylko 

jeden król. I jest zielony.
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Uwaga do hejterów aktualizacyjnych – dlatego mam Nexusa, żeby się o to nie 

martwić. Do tego Nexus 5X jest fabrycznie zaszyfrowany. Tak jak iPhone’y.

Nie tęsknię więc za smartfonem z logo nadgryzionego jabłka. Choć trochę 

zazdroszczę tym, którzy już teraz mogą korzystać z aplikacji Quartza, ale liczę na 

to, że na Androida ona też się pojawi.

Znajduję się w gronie tych 60% użytkowników iPhone’ów, którzy ostatniego 

smartfona z Cupertino kupili w 2014 roku i albo przesiedli się na inne systemy (jak 

ja), albo wciąż mają sprzęt z 4-calowym ekranem. Czyli jestem w większości iUse-

rów, a nie mniejszości.

Spójrzmy też na podział sił na rynku. Ponad 80% wszystkich sprzedanych 

w 2015 roku smartfonów to smartfony z Androidem. A z iOS? Kilkanaście procent. 

Mobilny OS Microsoftu przemilczmy, bo to smutna historia.

„Momencik, momencik, przecież ten udział w rynku nic nie znaczy, liczy się ile 

kto zarabia” – zawołają niektórzy. Owszem, to prawda. Dużo, dużo więcej można 

zarobić, produkując aplikacje na iOS. Tylko czy w długiej perspektywie nie liczy 

się to, ile osób będzie korzystało z platformy?

Czuję w kościach, że z dziejowego punktu widzenia Android już wygrał. Jest bar-

dziej przystępny i dostępny – zarówno cenowo, jak i funkcjonalnie. Owszem, 

nadal z jego najnowszych wersji mało kto korzysta. Jeśli jednak komuś zależy na 

tym, żeby być na bieżąco z nowościami, to tak jak ja wybierze Nexusa. Dla całej 

reszty użytkowników nie ma to większego znaczenia, byleby smartfon sprawnie 

działał. A przecież starsze modele mogłyby się zapychać przez nowsze wersje 

mobilnego OS.

Pamiętajmy też, że smartfony nie są już dobrem luksusowym. To dobro powsze-

dniego użytku, a tutaj wygrywają ci, którzy są bardziej dostępni. Czyli Android.

PawelLuty

Android wygrał

http://www.twitter.com/PawelLuty
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Podobno komuś działa AirDrop

PODOBNO KOMUŚ 
DZIAŁA AIRDROP

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Pociąg to jednak nic w porównaniu z samolotem. Do dzisiaj pamiętam szok, 

który przeżyłem podczas pierwszego świadomego lotu (tego „pierwszego-

-pierwszego” nie pamiętam, byłem wtedy trochę za młody). Wracaliśmy wtedy 

z Paryża i tradycyjnie usiadłem przed komputerem, żeby sprawdzić „internety”. 

Koleżanka zapytała mnie, co u mnie słychać. Odpisałem więc, że rano jadłem 

Niedziela wieczór. Pędzę super nowoczesnym Pendolino do Warszawy. Fajna sprawa. Względnie 

tanio, czysto, wygodnie. Nie dociera internet, ale co z tego. Jest czas, żeby poczytać książkę, 

coś obejrzeć, popatrzeć przez okno, czy nawet pospać. Wyjąłem telefon i zacząłem pisać tekst. 

Najważniejsze, że jest szybko! Uwielbiam przemieszczać się z jednego miejsca w drugie. Nie, nie 

chodzi mi o sam proces, ale o efekt. O to uczucie teleportacji, o której tyle czytałem za dzieciaka.
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śniadanie na Polach Elizejskich, a zaraz idę na obiad do wrocławskiej knajpy. 

Dopiero po chwili mnie uderzyło: w tym nie ma nic normalnego.

Przemieszczenie z jednego miejsce w drugie jest niesamowite i dokonujemy 

tego z dwóch przyczyn. Dla przyjemności i z potrzeby. Tych pierwszych jest 

sporo. Może chcemy kogoś odwiedzić, może chcemy coś ładnego zobaczyć, 

może chcemy się zrelaksować w ciepłym miejscu, a może po prostu lubimy 

latać. Drugie coraz trudniej nam przychodzą na myśl. Kiedyś można by powie-

dzieć, że jedziemy komuś coś zawieźć, powiedzieć. Od jakichś kilku tysięcy lat 

powoli się od tego odchodzi.

W 490 roku p.n.e. niejaki Filippides, grecki posłaniec, wyruszył w 42-kilome-

trowy bieg spod Maratonu do Aten, aby tam oznajmić zwycięstwo rodaków. 

Gdy tylko tego dokonał, zmarł. Całe szczęście szybko ktoś dostrzegł, że coś jest 

w tym koncepcie nie tak i już 2500 lat później mogliśmy momentalnie dzielić się 

takimi wydarzeniami na FaceTime. Dzisiaj Filippides wyciągnąłby telefon, nakrę-

cił wideo, zrobił selfie z pokonanym Persem i wysłał je na Snapie do swojego 

ziomka w Atenach. Szybciej, wygodniej i raczej od tego by nie umarł. 

Ale nie musimy się cofać tak głęboko w przeszłość. Z pewnością każdy z Was 

pamięta listy. Sam pisałem je do rodziców na koloniach. Otóż wiele lat póź-

niej na pomysł napisania takiego listu wpadła moja koleżanka. „Dawaj, oboje 

jedziemy na wakacje, napiszemy sobie, co słychać. Będzie fajnie!”. I wiecie co? 

Napisała. Dostałem kilka stron zapisanych informacjami o wydarzeniach całego 

minionego tygodnia. Były przestarzałe już w dniu ich spisywania, a przecież 

ten list trochę szedł. Próbowałem odpisać, ale – przyznaję się bez bicia – nie 

wiedziałem jak. „Pisz tak, jakbyś pisał maila, tylko zacznij poważniej i rób to na 

kartce” – ktoś zaproponował. Nie widziałem powodu, żeby nie napisać po pro-

stu maila. Maile są szybsze, aktualniejsze i (tutaj bonus) można dodać do nich 

zdjęcie. 

Mam jeszcze świeższy przykład. Laptop, którego przyszło mi używać, odmó-

wił posłuszeństwa. Pojawiła się w nim usterka na tyle poważna, że stanow-

czo utrudniała pracę. Jednocześnie robiła to na tyle sporadycznie, że potrafiła 

naprawdę zirytować. Kiedy komputer przerwał mi pracę po raz kolejny i wku-

rzył mnie, został brutalnie oddany w ręce kuriera, który miał mi go zwrócić po 

Podobno komuś działa AirDrop
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naprawie za około tydzień. W zgłoszeniu do serwisu napisałem, że nagranie 

owego problemu mam i chętnie się nim podzielę, jeśli zajdzie taka konieczność. 

Jeszcze do dzisiaj niektóre pliki dostaję przysyłane pocztą na pamięci przeno-

śnej. Tymczasem ja materiał po prostu wrzuciłem na Dropboksa, a pan serwi-

sant dostał ode mnie link do pobrania. Znowu: szybciej, wygodniej, efektywniej.

Jak więc widzicie, świat trochę dąży w stronę tego łatwego dzielenia się coraz 

to większą liczbą rzeczy na odległość.  W tym momencie Apple uważa, że już 

nie potrzebujemy nawet fizycznych nośników plików – to też jest załatwiane 

cyfrowo. Wystarczy spojrzeć na mojego 12-calowego MacBooka, którego mia-

łem na stoliku we wspomnianym Pendolino. Wyjąłem go, żeby dokończyć tekst 

rozpoczęty na telefonie. Natchniony moimi przemyśleniami o wymianie infor-

macji, stwierdziłem, że przeniosę szkic z jednego urządzenia na drugie przy uży-

ciu chmury. Problem – nie ma internetu. Kabel też mnie nie uratuje, bo… patrz 

początek tego akapitu. Pozostaje coś bezprzewodowego nie na odległość.

AirDrop. „Wyjątkowo” nie działa. Restartuję komputer, telefon, jeden nie widzi 

drugiego. Nie zaskakuje mnie to. Gdy pewnego dnia napisałem na Twitterze, że 

„podobno komuś gdzieś kiedyś zadziałał AirDrop”, to w siedem osób śmialiśmy 

się tam do rozpuku. Reszta osób też się pewnie śmiała, ale w zaciszu swojego 

domu. Dla sportu spróbowałem alternatywy od producenta trzeciego o nazwie 

Instashare, ale i w ten sposób się nie powiodło.

Ironiczne, prawda? Potrafimy przesyłać dane na setki tysięcy kilometrów 

w mgnieniu oka, robimy to codziennie. A jednocześnie przerzucenie dwóch 

paragrafów tekstu stanowi problem dla jednej z najpotężniejszych firm na świe-

cie. Po cichu liczę, że doczekamy się czasów, kiedy Apple w końcu dopracuje ten 

koncept i ich wizja braku portów się spełni. Kto wie, może Tim Cook już za kilka 

dni (marcowa konferencja dopiero się zbliża w momencie, gdy piszę te słowa) 

przedstawi AirDrop 2? Szybszy, wygodniejszy, bezpieczniejszy i działający? 

A może po prostu otworzy Bluetooth. Zobaczymy.

Podobno komuś działa AirDrop

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel
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GDY WSZYSTKO 
ZAWODZI

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Jest taki świetny skecz duetu Mann i Materna zatytułowany „Ręczna robota”. Opowiada 

o problemach, na które natrafił pewien lekarz po zinformatyzowaniu swojego biura. Gdy 

w gabinecie pojawił się komputer, postanowił przerzucić wszystkie swoje sprawy na nową 

maszynę. Nagle – dramat. Komputer przestał działać. Wtedy zdał sobie sprawę, że cała jego 

praca poszła na marne. Zniesmaczony sięgnął do szuflady i musiał, jak to sam stwierdził, 

wszystko zaczynać od nowa ręcznie.
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SSkecz jest adekwatny do mojej sytuacji. W zeszłym roku sprawiłem sobie 

nowego laptopa — 12-calowego MacBooka z Retiną. Był świetny. Tak, mia-

łem okres, że z niego nie korzystałem, ale nie powinien tego odbierać oso-

biście. Nie korzystałem wtedy z żadnego komputera. W tej chwili nie mam 

MacBooka. Jest w serwisie, bo klawiatura zaczęła strzelać fochy. Co ciekawe, 

robi to u wszystkich znajomych posiadaczy tego modelu. Jako że używałem 

go praktycznie tylko do pisania, nie było ratunku.

Zastąpił go 13-calowy MacBook Air. Fajny komputer, chyba roczny albo dwu-

letni. W każdym razie świeży. Skonfigurowałem go, podziałałem na nim trzy 

dni, po czym padł trackpad. To znaczy najpierw padła klawiatura i trackpad, 

ale potem ta pierwsza odżyła. Spojrzałem na niego i zapytałem go, czy sobie 

żartuje. Chyba się obraził, bo nigdy nie odpowiedział. Na serwis czeka rów-

nież mój iPhone, bo ma jakiś syf pod wyświetlaczem. Tym samym dołączy do 

moich pozostałych pięciu telefonów Apple, z którymi było coś nie tak. 

Doskonale pamiętam, jak oddawałem do naprawy 3GS. Podreptałem, przeka-

załem, wykopałem z szuflady swojego Sony Ericssona i przeżyłem ten tydzień. 

Dzisiaj mam dwa smartfony, które wspólnie będą zastępować mojego 6S 

Plusa. Zwyczajnie nie wyobrażam sobie teraz używania telefonu starego typu 

albo – co nawet gorsze – braku smartfona. Ale, w ramach ćwiczenia, zastano-

wiłem się, jak wyglądałby mój dzień, gdybym właśnie został bez komórki. Dla 

utrudnienia nie mam też komputera czy tabletu. Załóżmy, że w środku nocy 

ktoś ukradł mi wszystkie sprzęty. Gotowi? To jedziemy.

Rano budzą mnie promienie słoneczne. Jestem oczywiście spóźniony. Budzik, 

który dba, żeby tak się nie stało, jest w telefonie, a tego już nie mam. Nie spraw-

dzam powiadomień z całej nocy. Po prostu zwlekam się z łóżka i idę do łazienki. 

Po omacku, bo nie mogę włączyć światła, nie mam czym. Nie słucham muzyki, 

nie mam na czym. Poranna rutyna staje się szalenie… nudna. Nie wiem, która 

jest godzina, nie wiem, jaka będzie pogoda, zabieram więc wszystkie możliwe 

ubrania. Tak dla bezpieczeństwa.

Gdy wszystko zawodzi
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Wychodząc z domu, kieruję się do tramwaju. Zamówiłbym Ubera albo taksówkę, 

ale tego nie ma jak zrobić bez telefonu. Cudem pamiętam, gdzie jest przystanek. 

Tutaj zaczynają się schody. Bo przystanki są dwa. Jeden w lewo, drugi w prawo. 

Do tego na każdym z nich zatrzymuje się pięć różnych linii. W którą z nich mam 

wsiąść, wie tylko on – telefon. Mogłem to sprawdzić przed wyjściem, ale i tak nie 

mam komputera ani tabletu. Pozostaje przeczytać rozkład jazdy.

Mija pierwszych pięć minut, po których zdaję sobie sprawę, że to przecież i tak 

mi nic nie da. Skąd niby mam znać nazwy przystanków? W telefonie wpisuję po 

prostu nazwę miejsca, do którego zmierzam. Wsiadam na czuja. Linia 22. Źle. 

Bardzo źle. Tramwaj wywozi mnie na drugą stronę Wisły. Normalnie zaczytał-

bym się w jakąś arcyciekawą treść internetową. Tak oto wychodzi pierwszy plus 

braku telefonu. Z drugiej strony, gdybym go miał, to bym się o tym nie przekonał, 

więc pół punktu.

Rozglądam się dookoła. Czy byłem kiedyś tutaj? Tak. Ale czy wiem, gdzie jestem? 

Nie ma opcji. Zapytałbym kogoś, ale wyszedłbym na kompletnego idiotę. Moje 

wstępne badanie terenu pozwoliło mi zlokalizować postój taksówek, poddaję 

się więc i zmierzam w tym kierunku. Wsiadam do pierwszego wolnego pojazdu 

i proszę o dowiezienie mnie do szkoły. Pan wie, gdzie jechać. Pan ma telefon 

przypięty do szyby.

Dojeżdżamy pod gmach uczelni. Po usłyszeniu ceny za przejazd sięgam do kie-

szeni, aby wyciągnąć telefon. No tak, nie ma go. To zresztą nie jest jeden z tych 

nowych przewoźników, u których płaci się telefonem. Z oddechem ulgi wygrze-

buję z portfela banknot i radośnie dodaję „Reszty nie trzeba!”. Pan nie wie, o co 

chodzi, przyjmuje napiwek, a ja cieszę się, że ktoś mnie uratował. A to dopiero 

początek dnia!

Całe szczęście przed wejściem do budynku spotykam grupę znajomych trujących 

się papierosami. Oni zaprowadzą mnie do sali, bo przecież ani nie wiem, gdzie 

mamy zajęcia, ani specjalnie mam świadomość, jak tam dojść. Moja szkoła 

chciała ułatwić nam życie i przeniosła wszystkie mapy rozmieszczenia sal do 

aplikacji mobilnej. Świetnie, dzięki za pomoc! Drepczemy sobie korytarzami, 

wszyscy zapatrzeni w świecące ekrany. Ja patrzę przez okno i z zaskoczeniem 

Gdy wszystko zawodzi
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stwierdzam, że mam stąd piękny widok na parking. Ot, ile nowego można się 

dowiedzieć.

Wszyscy zajmujemy miejsca w środkowych rzędach. To jest takie optymalne 

miejsce: wszystko widać i można ewentualnie zrobić sobie spontaniczną prze-

rwę bez przyłapania. Idealnie. Każdy po kolei wyciąga notatnik z torby. I przez 

„notatnik” mam na myśli laptopa albo tablet. Ktoś ryzykuje i będzie notował na 

telefonie. Ja odgrzebuję przyniesiony z domu zeszyt i zakurzony długopis. O, nie 

pamiętam, że w 2002 roku byłem na wakacjach w Sopocie! Tak przynajmniej 

twierdzi napis na pisadle. 

Nauczyciel wszedł za katedrę, aby na tablicy zapisać temat dzisiejszych zajęć. 

Otwieram mój zeszyt. Wtem, kartkę zalała czerwona substancja. Nie zgadniecie, 

przeciąłem sobie palec. Patrzę to na kartkę, to na palec, nie wiedząc, co ratować 

w pierwszej kolejności. Szybka matematyka w głowie upewniła mnie, że zeszyt 

ma trochę więcej kartek niż dłoń palców, zaczynam więc zajmować się palcem. 

W takiej sytuacji najpierw sprawdzam w Google, czym to się je. To był trzeci 

moment paniki. Nie mam telefonu. Nie mam komputera. Jak mam coś spraw-

dzić w Sieci?! 

Krew zaczęła odpływać mi z głowy. Na domiar złego leciała w dół, czyli do 

palca, z którego ciekło coraz więcej. To koniec – byłem o tym przekonany. Klasa 

oszalała. Kolega wybiegł na boisko i zaczął mnie opłakiwać. Koleżanka obok 

zemdlała. Ktoś pyta na Twitterze, jaka jest najlepsza aplikacja do zamawiania 

karetek. Ktoś robi selfie. Ktoś szlocha w kącie.

Harmider przerywa donośny głos nauczyciela. Gdy się tylko przebił, wytłuma-

czył, że wszystko będzie ze mną dobrze, poboli chwilę i przestanie, że da mi 

kartkę, jak te, co mam, się skończą (podobno gdzieś na starym magazynie leżą, 

tak na przyszłość) i że chyba oszaleliśmy z tym naszym technologicznym uzależ-

nieniem. Według niego nie wszystko trzeba sprawdzać w Google, a niektóre rze-

czy to wręcz po prostu powinno się wiedzieć. A potem nastąpiło magiczne „Za 

moich czasów…”. 

Reszta zajęć minęła nam głównie na jego wspominkach z życia. Jak na ekono-

mistę okazał się bardzo dobrym opowiadaczem historii. Dowiedzieliśmy się, jak 

Gdy wszystko zawodzi
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wyjeżdżał na kemping z dziadkiem. Jak nocami ze znajomymi biegał po lesie, 

bawiąc się w najróżniejsze gry terenowe. Opowiedział nam dokładnie, jak dojść 

z dworca w Gdańsku do mieszkania, w którym się wychował. Dowiedzieliśmy się 

nawet, jaki numer miała jego pierwsza dziewczyna z telefonem.

Po tylu latach pamiętał to wszystko. Niesamowite. Nostalgiczny nastrój zakoń-

czył kolega. Ogłosił, że razem z Twitterowiczami znaleźli najlepszą appkę do 

zamawiania karetek w Polsce. Niestety, nie jest dostępna w naszym sklepie 

z aplikacjami. Wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. Technologia doprowadziła 

nas trochę do absurdu, w którym coraz częściej na niej w pełni polegamy. Może 

nawet zbyt często?

Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawda. Nie, nie mówię o tej historii. 

Gdybym znalazł się w takim miejscu, to prawdopodobnie uciekłbym z krzy-

kiem. Mam tutaj na myśli ostatnie pytanie. To nie jest prosty temat i nie zamie-

rzam go podejmować. Sam jednak ostatnio zastanawiałem się, jak docierałem 

z punktu A do punktu B komunikacją miejską, gdy nie było popularnego 

JakDojade.pl? Nie jestem w stanie odpowiedź na to pytanie. Z drugiej strony, 

sam często poprawiam wyniki serwisu, bo prowadzi mnie wprost zaskakują-

cymi trasami. 

Chcę przez to powiedzieć, że żyjemy w czasach, 

w których mamy szanse używać naprawdę fan-

tastycznych usług i urządzeń. Wypożyczać pol-

ską książkę, leżąc nad basenem w Tajlandii, jest 

naprawdę przyjemnym uczuciem. Ale w tym 

wszystkim nie można zapominać, że to tylko 

dodatek. Bardzo zawodny dodatek. Nie ma 

co na niej polegać absolutnie we wszystkim. 

Zgadzam się, taki astronauta nie ma wyjścia, ale 

my często mamy. Odpalmy Google Maps i obej-

rzyjmy okolicę miasta, w którym mieszkamy od 

niedawna. Ćwiczmy pisanie odręczne. Włączmy 

lampkę włącznikiem. Bo jeśli to wszystko zawie-

dzie, warto byłoby nie zwariować.

Gdy wszystko zawodzi

Wypożyczać polską 
książkę, leżąc nad basenem 
w Tajlandii, jest naprawdę 
przyjemnym uczuciem. 
Ale w tym wszystkim nie 
można zapominać, że 
to tylko dodatek. Bardzo 
zawodny dodatek.

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel
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Manufaktura niczego

MANUFAKTURA 
NICZEGO

MAJA JAWOROWSKA

Od lat moja praca to prowadzenie projektów reklamowych w mediach społecz-

nościowych. Pracowałam dla dziesiątek marek, wielu, wielu branż, obserwowałam 

przepływające przez moje palce setki tysięcy złotych pochodzących z budżetów 

marketingowych. Moja praca to mój komputer i jest ze mną wszędzie, mimo że 

higienę staram się zachować i nie pracować po godzinach ani w weekendy. Also, 

nie zawsze się to udaje.

Coś, o czym zaczęłam niedawno myśleć intensywniej niż zazwyczaj, to zderze-

nie tej mojej wirtualnej rzeczywistości z pracą, którą lata temu wykonywali moi 

dziadkowie czy ich rodzice. Pracą, która oczywiście, jak każda inna, musiała przy-

nosić efekty. Właściwie, zanim w latach sześćdziesiątych XX wieku sieć ARPANET 

połączyła cztery amerykańskie uniwerki, żaden szary Kowalski nie wpadłby na 

to, że może mu się płacić za coś, czego de facto... nie ma. Że może żyć z tworze-

nia nieistniejących bytów. Tak patrzyliby na to moi dziadkowie. Ba! tak to widzą 

w dużej mierze nawet moi rodzice. I tak raz na jakiś czas widzę to ja.

Człowiek jest istotą nastawioną na rozwój. Oczywiście, ewolucja robi swoje, 

nagrody Darwina idą w dobre ręce, ale z założenia ludzie do czegoś dążą. Ja dążę. 

Chciałabym widzieć efekty swojej pracy, w każdym tego słowa znaczeniu. Czy 

Budzik dzwoni o 6:00. Gimnastyka, czasem siłownia, zdecydowanie za długi prysznic. Śniadanie 

na mieście, bo łatwiej stukać w klawiaturę, gdy ktoś gotuje za Ciebie. Wi-Fi wymagane, 

podobnie jak espresso w menu. Tak zaczynasz dzień i lepiej, żebyś lubił to, co robisz. Bo jak nie, 

to mam dla Ciebie sporo złych wiadomości.



to mojej pracy zawodowej, czy energii i działań, które okalają moją obecność na 

uczelni. Wtedy, gdy decyduję się jechać w podróż życia. Wtedy, gdy zmywam 

naczynia. Wtedy, gdy mam komuś do przekazania wieści. Akcja – reakcja.

Czytając książkę Gamification by Design autorstwa Gabe'a Zichermanna, natknę-

łam się na podstawę wiedzy o grywalizacji, czyli tablicę Czterech Typów Gracza 

Bartle’a. Richard Bartle, na podstawie podziału na Społeczników, Odkrywców, 

Zdobywców i Zabójców, określił główne motywacje leżące po przeciwległych 

punkach osi: działanie kontra współdziałanie oraz ludzie kontra środowisko. 

Głęboko wierzę, że typy Bartle’a odnoszą się do wszystkich, nie tylko zadeklaro-

wanych fanów gier. Idąc tym tropem: siebie – bez robienia testu – określiłabym 

jako kombinację społecznika i zdobywcy. Najwięcej frajdy daje mi pokonywanie 

przeszkód i realny wynik moich działań, najlepiej w grupie.

Problem polega na tym, że dziesiątki moich znajomych i ja – wszyscy pracujemy 

w sieci. Prowadzimy projekty w agencjach reklamowych, w software house’ach, 

piszemy blogi, tworzymy wideo, wysyłamy cyfrowe informacje prasowe, projek-

tujemy proste grafiki do postów na Twitterze, liczymy wzrosty, dajemy się rozli-

czać z leadów i targetów. Gdy zaczynamy tę prostą, komputerową pracę, jesteśmy 

niesamowicie podekscytowani. Wow! Mogę wszystko, wystarczy, że mam kom-
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puter i internet. Z biegiem czasu jednak rośnie nasza frustracja – jesteśmy zwy-

czajnie poirytowani, bo tego, co robimy, nie da się wziąć w ręce.

Uwielbiam moją pracę, bo daje mi swobodę, jakiej nie da żadna inna profesja. 

Jestem zupełnie świadoma korzyści, zadowolona ze swojego statusu (znów gry-

walizacja) i niskiej odpowiedzialności społecznej, ale czy... na pewno? Coś, co 

w pierwszym odruchu wydaje się wymarzonym i banalnym wręcz sposobem na 

życie, szybko może sprawić, że zatraci się gdzieś wyższy sens, dawne marzenia 

zmieniania świata, wiarę w swoje możliwości. Do tych jakże odkrywczych wnio-

sków doszłam wiele, wiele miesięcy temu, gryząc paznokcie ze stresu spowo-

dowanego niezadowoleniem klienta z powodu treści postu, który w kolejnych 

dniach miał pojawić się na jego fanpage’u na Facebooku. Wpis na Facebooku. 

W sensie… tak – wpis na Facebooku. Tak, ludzie potrafią się tym przejmować. 

Tak, ktoś im za to płaci, a oni uważają to nie tylko za swój obowiązek. Potrafią 

się z powodu takiego postu wpędzić w choroby, nerwice. W czasie pięciu lat 

w branży reklamowej, w szczególności w zawiłych lochach działów social media, 

sporo już widziałam.

W moim przypadku najbardziej zatrważająca jest pesymistyczna wizja nieprzy-

datności niektórych działań w skali świata – tak, tak, wiem, jak to brzmi. Jasne, 

realizujemy w jakimś promilu plany wielkich głów od marketingu czy sprzedaży. 

Jasne, cieszę się, gdy klient znów chwali moją kreatywność. Tyle że równie łatwo 

jest się ucieszyć z małego sukcesu, jak i załamać równie niewielką porażką, która 

jednak w skali wszechświata nie zmieni chyba za wiele, prawda? No i ta material-

ność. Jest taka teoria, że wszelkie stanowiska managerskie, biurowe etc. powstały 

jako odpowiedź na wynalezienie maszyny parowej, która pozbawiła pracy tysiące 

ludzi. Wiecie, żeby ludzie mieli co robić – i nie ma w tym nic złego. Tak funkcjo-

nuje społeczeństwo, tak funkcjonuje gospodarka, show must go on. Jeszcze 

10–15 lat temu niewiele osób wiedziałoby, kim jest Social Media Manager – dziś 

nie wyobrażamy sobie sensu istnienia innych stanowisk. Wiedzieliście, że Kim 

Kardashian zatrudnia osobę, której jednym z obowiązków jest robienie jej selfie?

Robimy rzeczy, które znikają nam z oczu, gdy zamykamy klapę laptopa. Pieniądze 

trafiają do nas w formie cyferek wyświetlanych w aplikacji bankowej, a miłość 

wyrażamy emotikonami. Czy to źle? Absolutnie nie!

Manufaktura niczego
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Najważniejszy jest po prostu dystans. Dystans, zdrowy rozsądek, zróżnicowanie rze-

czy, których się tykamy. Zamiast dawać się zniewolić przez technologię, doceńmy 

jej zalety i możliwości, które nam daje. Zamiast psioczyć na niski sens swoich dzia-

łań – dodajmy do codzienności coś, co sprawi, że będziemy czuć się ważniejsi. 

Czytajmy więcej książek, żeby nie popaść w pułapkę czubka własnego nosa.

Ostatecznie to, że nie możesz dotknąć efektu swojej pracy, nie musi oznaczać, że 

nie jest ona istotna. Summa summarum, nawet praca w Manufakturze Niczego 

przyczynia się do poprawy bytu chociaż jednej osoby.

Ciebie.

Maja Jaworowska, Head of Social Media @kahunalove, 

Social Media Manager @netkata, www.majajaworowska.pl

Manufaktura niczego

jedzonelka

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

KSIĄŻKI FOTOGRAFICZNE
NAPOLEON BRYL

Z ręką na sercu: kto z Was potrafi w kwadrans znaleźć cyfrowe zdjęcia z wakacji 

2003 roku? W analogowych czasach, kiedy zdjęcia robiło się rzadziej, na przy-

kład na wakacjach, po powrocie do domu następował wybór „dobrych”, czyli 

ostrych i nieprześwietlonych, a wykonane w zakładzie fotograficznym odbitki 

pieczołowicie wklejało się do albumów. Później rodzina i znajomi musieli je 

podziwiać podczas spotkań. Fotografia cyfrowa zmieniła nasze korzystanie  

z fotografii i jej postrzeganie, stała się powszednia. Równocześnie rzadziej dru-

kujemy zdjęcia czy robimy odbitki. Pierwsze zachłyśnięcie nową formą starego 

medium prawie „zabiło” tradycję rodzinnego albumu ze zdjęciami. Prawie. Od 

dłuższego czasu obserwuję bowiem renesans „fizycznej” formy albumów ze 

zdjęciami. Pojawiła się fotoksiążka aka książka fotograficzna. Postęp technik 

druku umożliwia przygotowanie książki, która będzie wyglądała jak prawdziwy 

album ze zdjęciami dajmy na to Helmuta Newtona, zszyta, nawet z obwolutą. 

Z tą małą różnicą, że będzie taki prywatny album istniał w trzech egzempla-

rzach i będzie zawierał zdjęcia z ostatnich wakacji na Hawajach. Teraz każdy 

może być Helmutem Newtonem. 

Książka fotograficzna wyrosła z albumu i stała się samodzielnym medium. Kiedyś 

albumy ze zdjęciami opowiadały nasze małe historie ograniczone zazwyczaj 

Powoli zbliżają się wakacje, będziemy podróżować, robić jeszcze więcej zdjęć, zapełniać nimi 

dyski, chmury, serwisy typu Flickr itp. Większość zdjęć tam pozostanie, od czasu do czasu 

wyświetlimy je na ekranach naszych iUrządzeń czy telewizorów. Niektórym zdjęciom, tym 

wybranym, dane będzie iść w ślady swoich „przodków” – zostaną naświetlone na papier, 

wydrukowane. Ich życie prawdopodobnie znacznie się wydłuży.
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do rodziny i najbliższych przyjaciół, rosły wraz 

z rodziną i nie było dwóch identycznych egzem-

plarzy. Książka fotograficzna dostępna każdemu 

zmieniła sposób opowiadania historii prywatnej. 

Możliwość druku wielu egzemplarzy ułatwia dotar-

cie do większej grupy odbiorców i daje nam więcej 

przestrzeni, a równocześnie zmusza do większej 

uwagi. Dysponujemy nie tylko zdjęciami jako formą 

przekazu, ale również całym spektrum możliwości 

graficznych. Książki opowiadają historie za pomocą 

obrazów i słów. Forma, projekt graficzny, typogra-

fia i rodzaj druku pomagają ją opowiedzieć.

Medium, jakim jest książka fotograficzna, wyko-

rzystują od dawna również artyści. Od czasów 

The Pencil of Nature W.H.F. Talbota, pierw-

szej fotoksiążki, którą wydano w połowie XIX 

w., powstało ich wiele różnego rodzaju, „artystycznych, dokumentalnych, 

osobistych – prywatnych”. Książka fotograficzna jest często owocem współ-

pracy fotografa i projektanta. W Polsce jedną z bardziej uznanych projektantek 

jest Anna Nałęcka z Tapir Book Design, laureatka między innymi The Best 

Photography Book Award. Oczywiście współpraca z profesjonalnym projektan-

tem jest bardzo pomocna, ale możemy sami stworzyć  książkę, wykorzystując 

możliwości iUrządzeń i oprogramowania fotograficznego, które bardzo często 

ma już wbudowaną taką funkcję. Dzisiaj, gdy każdy jest fotografem, warto zasta-

nowić się nieco nad piękną i atrakcyjną oprawą dla swoich zdjęć. Jednym sło-

wem samodzielnie zrobić fotoksiążkę czy drukowaną, czy wyłącznie w formie 

elektronicznej, na przykład na iSprzęcie.

Jak wykorzystać formę do wzmocnienia opowieści, podpowiem w następnym 

tekście. 

Napoleon Bryl –  fotograf, grafik komputerowy, Apple Education Trainer, 

Apple IT Specialist, uczy foto i montażu video na ASP w Krakowie. Instagram: 

napoleonbryl 

napoleonbryl

Książki fotograficzne

Dysponujemy nie tylko 
zdjęciami jako formą 
przekazu, ale również 
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możliwości graficznych. 
Książki opowiadają historie 
za pomocą obrazów i słów. 
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http://www.gutenberg.org/files/33447/33447-pdf.pdf
http://www.blurb.com/bookshare/app/index.html?bookId=6951580
http://www.blurb.com/bookshare/app/index.html?bookId=6970516
http://nalecka.com
https://twitter.com/napoleonbryl 
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IBM

IBM
PAWEŁ OKOPIEŃ

W Las Vegas pod koniec lutego odbyła się konferencja IBM InterConnect 2016, na 

którą przybyło 20 tysięcy ekspertów IT z całego świata. Byłem także i ja, relacjonu-

jąc wydarzenie dla specjalistycznego magazynu ITwiz. Na to, co w tej chwili robi 

IBM i jego partnerzy, powinny zwrócić uwagę również osoby niezwiązane ściśle 

z informatyką w swoich przedsiębiorstwach. Firma się bowiem zmieniła, szybko 

przystosowała do nowych warunków i dziś nie tylko goni konkurentów, ale także 

Od czasu, gdy Steve Jobs pokazał firmie IBM „fucka”, minęło 30 lat. Dziś obie firmy są 

partnerami. IBM daleko do pozycji wielkiego brata, nie należy go też kojarzyć z szafami 

serwerowymi czy laptopami ThinkPad. IBM to usługi i superkomputer Watson, który rozumuje 

jak człowiek.
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wyznacza trendy w świecie nowocze-

snych technologii. Przychody z rynku 

mobilnego czy chmury rosną u IBM 

w ekspresowym tempie. Chińczykom 

z Lenovo, na których rzecz pozbyto się 

części serwerów i laptopów, produkcja 

sprzętu idzie dobrze, a IBM radzi sobie 

świetnie w dostarczaniu usług i kom-

pleksowych rozwiązań.

Takim rozwiązaniem jest na przykład 

MobileFirst, czyli ponad sto aplika-

cji dla iOS stworzonych w partner-

stwie z Apple z myślą o konkretnych 

potrzebach przedsiębiorców. W tym 

samym czasie w Barcelonie ogłoszono, 

że Alior Bank jako pierwsza firma 

w Polsce zaczęła korzystać z tego roz-

wiązania. Zakupiono dla pracowników 

1300 iPadów, iPhonów i MacBooków. 

Konsultanci banku będą używać czte-

rech specjalnych aplikacji do obsługi 

klientów z sektora private banking. 

To aplikacje, które pozwalają na szyb-

kie przejście całego procesu kontaktu 

z klientem, łącznie z podprowadze-

niem pracownika pod jego drzwi, 

a przede wszystkim przez ocenę ryzyka 

kredytowego do finalnego podpisania 

umowy. Takich aplikacji, jak wspomnia-

łem, jest ponad sto i działają nie tylko 

na iPadzie czy iPhonie, ale również na Apple Watch. To aplikacje dla monterów 

internetu światłowodowego, obsługi lotnisk czy szefów sprzedaży. IBM przycho-

dzi do firm z rozwiązaniami, które dostosowuje do ich potrzeb i jednocześnie 

sprzedaje sprzęt Apple.

IBM
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Na innej płaszczyźnie nowe partnerstwo z Apple również ogłoszono na konferen-

cji IBM InterConnect. Konferencję rozpoczynało poranne wystąpienie w wielkiej 

sali widowiskowej MGM Grand Arena, gdzie zwykle toczą się najpopularniejsze 

walki bokserskie. Właśnie tam dowiedzieliśmy się, że IBM zacznie wykorzystywać 

język programowania Swift w swojej chmurze. Deweloperzy mogą więc two-

rzyć aplikacje w Swift pod swoje rozwiązania umieszczone na platformie IBM. To 

kolejny krok ku popularyzacji języka programowania opublikowanego i rozwija-

nego przez Apple. IBM ogłosił też strategiczne partnerstwo z VMware, firmą spe-

cjalizującą się w maszynach wirtualnych, oraz z GitHubem i Bit.ly – dane z tego 

serwisu teraz też znajdą się w chmurze IBM.

Warto też pamiętać o Watsonie, który dostał trzy nowe API podczas konferen-

cji IBM InterConnect. To superkomputer od BigBlue, który jest nazywany kogni-

tywnym komputerem, czyli czymś na kształt sztucznej inteligencji. Platforma 

ta rozwijana jest od 2006 roku; w 2011 roku Watson wygrał teleturniej Jeopardy 

– odpowiednikiem Va Banque, który parę lat temu gościł na naszych ekranach. 

IBM



   /   FELIETONY   /   224

W 2013 roku rozpoczęto wykorzystywać go komercyjnie do analizy metod walki 

z rakiem płuc u pacjentów w Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Obecnie 

na bazie Watsona powstała cała platforma medyczna, niedawno pojawiła się apli-

kacja dla Apple Watch, która zbiera do ResearchKit dane o naszym śnie, a Watson 

będzie je analizował w celu dalszych analiz naukowców i lekarzy nad poprawą 

ludzkiego snu.

Watson jednak przede wszystkim służy jako wsparcie przy podejmowaniu decy-

zji, analizie Big Data czy wyszukiwaniu anomalii. Ma być też wykorzystywany 

w przyszłości przy Internet of Things. Podczas konferencji Interconnect zapowie-

dziano, że deweloperzy korzystający z Watson Developer Cloud otrzymali dostęp 

do wersji beta, trzech nowych API – Tone Analyzer, Emotion Analysis oraz Visual 

Recognition. To pierwsze pozwala na wykrycie emocji towarzyszących wypowie-

dzi, to drugie potrafi wykryć emocje w tekście pisanym, Visual Recognition nato-

miast  rozpoznaje poszczególne obiekty na fotografiach, co pozwoli na zupełnie 

nowy sposób tagowania zdjęć.

IBM Interconnect to ponad dwa tysiące sesji, spotkania w kuluarach, ważne ogło-

szenia dla przyszłości nie tylko IBM, ale całego świata IT. Żyjemy w czasach cyfro-

wej transformacji, a ta transformacja dotyczy także firm technologicznych. IBM 

przeszedł długą drogę, ale chyba najlepsze dopiero przed nim.

IBM

paweloko

https://twitter.com/paweloko
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BAZYLEA 
KRÓLESTWO MECHANIKI PRECYZYJNEJ 
NAWIEDZONE PRZEZ SMARTZEGARKI

J
MACIEJ SOBCZAK

Jak co roku w marcu Bazylea na tydzień zamieniła się  w królestwo zegarków, 

a to za sprawą BaselWorld, targów zegarkowych największych i w tym roku dru-

gich organizowanych w górzystym szwajcarskim krajobrazie. W błędzie jest ten, 

kto wiąże targi BaselWorld wyłącznie z najwyższym szwajcarskim zegarmistrzo-

stwem. Poza znanymi powszechnie przedstawicielami rzemiosła zegarkowego 

z tego kraju znajdziecie tu również producentów mniejszych – niekoniecznie 

o szwajcarskich korzeniach czy mogących posługiwać się ekskluzywnym „Swiss 

Made”. Swoje przestrzenie wystawowe zorganizowali również producenci biżu-

terii, mechanizmów zegarkowych (na przykład znana wszystkim i powszechnie 

stosowana ETA), na producentach rotomatów i wszelkiego rodzaju pokrowców na 

zegarki kończąc. 

Bazylea - królestwo mechaniki precyzyjnej nawiedzone...
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Pięć dni aktywnego zwiedzania nie zawsze wystarcza, żeby dokładnie zapoznać 

się z tym, co targi BaselWorld oferują. I pomyśleć, że w trakcie targów nie mamy 

możliwości kupowania, a jedyne co nam pozostaje, to cieszyć wzrok.

Czy jednak największe targi zegarkowe na świecie były w tym roku targami 

„smart”? Nie bez powodu zegarek – najmniej inwazyjny, codzienny i naturalny 

przyjaciel większości z nas – stał się w ostatnich latach obiektem zainteresowa-

nia największych koncernów technologicznych. W naturalny sposób wymusiło 

to zainteresowanie nową technologią branży zegarkową – do tej pory swoistego 

brytyjskiego dworu królewskiego, pełnego konwenansów, tradycji i wyczuwalnej 

pogardy dla „niższych” marek, jakby gorszego sortu zegarków. Wbrew poglądom 

wielu – z Thierrym Sternem, prezesem firmy Patek Philippe na czele, stało się jed-

nak dobrze. Branża do tej pory niezagrożona i konkurująca wyłącznie w herme-

tycznym gronie, z tradycjami i ugruntowaną pozycją, branża, która obroniła się 

przed erą cyfryzacji zegarkowej i sprytnie zaadaptowała mechanizmy kwarcowe, 

ta właśnie branża stanęła przed naprawdę przełomową chwilą – chwilą „smart”. 

Może nie pierwszy, na pewno najskuteczniejszy granat wrzucił do pokoju peł-

nego pięknych szwajcarskich zegarków Apple, prezentując światu „jedyny 

słuszny” i najlepiej sprzedający się smartwatch. Wywrócił tym samym świat inte-
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ligentnych zegarków do góry nogami 

i, jak to gigant z Cupertino ma w zwy-

czaju, udowodnił, że „da się”. 

Branża zegarkowa początkowo potrak-

towała pojawienie się zegarka Apple 

z przymrużeniem oka, niczym pre-

zes Nokii pojawienie się pierwszego 

modelu iPhone’a, nie wszyscy jednak 

zlekceważyli zapędy firmy z nadgry-

zionym jabłkiem w logo. Zaangażowali 

najlepszych inżynierów, projektantów 

(również tych podkupionych z Apple) 

i zegarmistrzów do stworzenia pro-

duktu, który ma zdolność godnie kon-

kurować z amerykańskim gigantem, 

oczywiście nie w zakresie wielkości 

sprzedaży, ale przywiązania klientów 

do szwajcarskich marek. 

Tegoroczne targi w Bazylei miały 

być targami przełomowymi, głów-

nie z dwóch powodów. Po pierwsze 

producenci szwajcarskich zegarków 

mieli dość czasu, żeby zrozumieć, że 

zegarek od Apple jest sukcesem, bije 

rekordy sprzedaży, nowe pokolenie 

wybierze właśnie ten model i czas 

najwyższy rozpocząć prace nad wła-

snymi inteligentnymi zegarkami ze Szwajcarii. Po drugie jeden z liderów szwajcar-

skiego zegarmistrzostwa, TAG Heur, rządzony przez charyzmatycznego prezesa 

Jean-Claude’a Bivera, pokazał we wrześniu 2015 roku produkt z punktu widzenia 

fana szwajcarskich zegarków genialny – smartwatch zamknięty w kopercie szwaj-

carskiego zegarka. TAG Heuer wybrał do tego przedsięwzięcia nie byle jakich 

partnerów – Google dostarczyło oprogramowanie, a Intel elektronikę, która jest 

zminiaturyzowanym i w pełni sprawnym komputerem. Na ubiegłorocznym spo-
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tkaniu Bivera z jednym z projektantów Intela, ów wyjął z obudowy Connected 

Watcha (do niego jeszcze wrócimy) elektroniczny mechanizm, podłączył do niego 

monitor i klawiaturę, a następnie poprosił prezesa o chwilę uwagi. Po zalogowa-

niu się do systemu Biver dostał do użytku w pełni sprawny miniaturowy kompu-

ter, z którego bez przeszkód mógł wysyłać maile i surfować w internecie.

Czy szwajcarscy zegarmistrzowie, a właściwie zarządzający kilkoma globalnymi 

koncernami właściciele większości luksusowych marek zegarkowych wyciągnęli 

wnioski i stanęli do walki o nowego, młodego klienta? Niestety nie. Na kilkudzie-

sięciu wystawców reprezentujących najznakomitsze szwajcarskie manufaktury 

zegarkowe, jak TAG Heuer, Rolex, Omega, Hublot, Breitling czy nawet jeszcze 

większych i znanych producentów zegarków niższych marek, zegarki smart 

zaprezentowały cztery firmy – TAG Heuer, Frédérique Constant,  Breitling  i Tissot. 

Oczywiście nie wykluczam, że gdzieś na dalekim stosiku w dalekich halach wysta-

wowych inne małe i nieznaczące wiele na rynku marki, prezentowały swoje roz-

wiązania „smart”, to jednak nie jest  oczekiwany przełom „smart”.

Do tematu zegarków inteligentnych ze zdecydowanie największym rozma-

chem i do tej pory sukcesem podeszła marka TAG Heuer, a to głównie za sprawą 
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wspomnianego bezkompromisowego prezesa, Jean-Claude Bivera i Dyrektora 

Generalnego marki, Guya Semona. TAG Heuer zaprezentował swój smart zegarek 

we wrześniu 2016 i nazwał go Connected Watch. Jest to efekt współpracy trzech 

wspomnianych wyżej gigantów, którzy zapragnęli zmienić skostniałą branżę 

szwajcarskich zegarków w branżę gotową na przyjęcie nowego, młodego klienta, 

urodzonego w czasach internetu. Ludzi, dla których stałe łącze internetowe jest 

równie naturalne, co woda płynąca w kranie, a charakterystyczne pikanie w trakcie 

łączenia się komputera PC z internetem po podłączeniu kabla telefonicznego do 

modemu znają jedynie z opowieści i gwarantuję, nie potrafią sobie wyobrazić, jak 

to naprawdę wyglądało w większości domów.

TAG Heuer Connected Watch, mimo wielu swoich technologicznych braków 

– choćby braku wbudowanych czujników tętna czy pracy na baterii nie dłuższej 

niż 14 godzin – okazał się strzałem w dziesiątkę i sprzedażowym hitem, wzno-

szącym markę TAG Heuer na lidera smartzegarków w szwajcarskim królestwie 

zegarkowym. Początkowo plan był taki, żeby wyprodukować pięć tysięcy sztuk na 

próbę, jednak zachowawczy w tej kwestii Biver uległ namowom dyrektora general-

nego marki, Guya Semona, zwiększając produkcję najpierw do dziesięciu tysięcy, 

a następnie dwudziestu tysięcy sztuk – przy tym poziomie to już Intel nie dał rady 

dostarczyć ani jednego elektronicznego mechanizmu więcej. Zegarek wyprzedał 

się na świecie właściwie do zera w ciągu zaledwie siedmiu dni, a trafił jednie na 

cztery główne dla marki rynki – USA, kilka krajów w Europie, Australia i Chiny. 

Na otwierającej targi konferencji prasowej TAG Heuer padły znaczące słowa doty-

czące przyszłości działu odpowiedzialnego za Connected Watch. Po prezentacji 

nowości marki, w tym modelu Connected na tytanowej bransolecie, dziennikarze 

zaczęli zadawać pytania. Odpowiedzi pokazują kierunek, w którym marka pod rzą-

dami Jean-Claude Bivera będzie się rozwijać:

– W ciągu dziesięciu lat połowę zegarków będą stanowiły smartwatche.  

Przewidujemy jedynie 10% wymian modelu CONNECTED na zegarek automatyczny 

po dwóch latach – mówił Jean-Claud Biver, CEO TAG Heuer i prezes działu zegar-

ków LVMH. 

Zwieńczeniem konferencji było video połączenie z gościem specjalnym, szefem 

zespołu F1 Redbull Racing, Christianem Hornerem, i prezentacja najnowszego sil-
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nika bolidów Formuły 1 ze stajni Redbulla. 

Biver jednym tapnięciem w Connected 

Watch po raz pierwszy uruchomił silnik 

oddalony od niego o dziesiątki tysięcy 

kilometrów. To z jednej strony nic nad-

zwyczajnego w czasach technologii bez-

przewodowej, z drugiej jednak – robi 

wrażenie. 

Niestety prezentacja smartawatcha 

TAG Heuer Connected była najbardziej 

spektakularną w trakcie całych targów. 

Branża wyraźnie bije się z myślami, co 

robić dalej, a obserwując poczynania 

TAG Heuera, można sądzić, że zaczyna 

działać nerwowo. Świadczy o tym cho-

ciażby wypowiedź Thierry Sternea, 

prezesa firmy Patek Philippe, który skry-

tykował Jean-Claud Bivera za prace nad 

Connected Watch, określając szwajcarską 

branżę zegarmistrzowską mianem trady-

cyjnej, która powinna skupić się na tym, 

co umie robić najlepiej – na produkcji 

mechanicznych szwajcarskich zegarków. 

Czy Thierry Sternea stanie na pierwszym 

stopniu podium wielkich przegranych 

z prezesem Nokii z czasów pierwszego 

modelu iPhone’a? Pewnie nie, gdyż nie 

wyobrażam sobie upadku klasycznego 

zegarmistrzostwa, brak pokory może jed-

nak być dla branży bardzo bolesny.

Mimo że konkurenci czy niższe marki 

nie poświęciły tematyce inteligentnych 

zegarków nawet ułamka czasu w porów-

naniu z TAG Heuerem, warto przyj-

rzeć się zegarkom „smart” oferowanym 
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przez Frédérique Constant i Tissota, mają bowiem coś, co gdyby udało się połączyć  

z modelem Conneted, dałoby zegarek idealny i na długie lata zagwarantowało prze-

wagę nie do zniwelowania.

Frédérique Constant oferuje inteligentny zegarek w pięknej klasycznej kopercie. 

Możemy wybierać między wersją stalową w kolorze srebrnym lub złotym, na skórza-

nym pasku. Dla laika i na pierwszy rzut oka zegarek niczym nie różni się od innych 

klasycznych zegarków automatycznych, doskonale pasuje do garnituru czy do osób 

ceniących klasyczny styl. Jest to niewątpliwa przewaga nad Connected Watch od 

TAG Heuera, który z racji swoich rozmiarów (koperta ma aż 45 mm) jest zegarkiem 

sportowym i nie każdemu przypadnie do gustu. Za przygotowanie oprogramo-

wania do zegarka jest odpowiedzialna założona w 2003 roku firma MotionX, która 

współpracuje również z NIKE, odpowiadając za technologiczną część wielu produk-

tów sportowego giganta. Czy jednak zegarek od Frédérique Constant jest prawdzi-

wym smartwatchem? W mojej ocenie nie jest, a szkoda, bo lubię markę za produkcję 

manufakturowych mechanizmów w przystępnej cenie i ogromne wyczucie klasycz-

nego zegarkowego stylu.  Zegarek nie oferuje żadnych przełomowych funkcji, a ma 

jedną ogromną wadę – jest zegarkiem kwarcowym. Bo czy budzik, strefy czasowe, 

monitorowanie snu czy podstawowa analiza codziennych parametrów są czymś 

przełomowym, czego oczekuję od zegarka? Nie są. Szczególnie że zegarek bez 

zainstalowanej w telefonie specjalnej aplikacji nie jest niczym innym jak tylko ład-
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nym kwarcowym zegarkiem na skórzanym eleganckim pasku.  Zaletą jest bateria, 

która według deklaracji producenta zasila zegarek przez dwa i pół roku oraz niewy-

górowana cena – około 4000 złotych. Jest to jednak smartwatch na siłę, wymaga-

jący niemałego nagimnastykowania się, żeby skorzystać z którejś funkcji, tak łatwo 

dostępnych na co dzień w naszych telefonach za jednym kliknięciem czy przesunię-

ciem palca.  Plus za wygląd, reszta nie powala. 

Ostatnim wartym uwagi zegarkiem „smart” zaprezentowanym publiczności pod-

czas targów w Bazylei jest TISSOT T-TOUCH. Nie za sprawą wyjątkowych funkcji, 

które podobnie jak w przypadku opisanego wcześniej Frédérique Constant są zwy-

czajne i ograniczają się do konieczności zainstalowania aplikacji w telefonie komór-

kowym. Sam zegarek wskaże nam drogę w systemie strzałkowym, zapamięta, jak 

wrócić do domu czy w prosty sposób zaprezentuje pogodę. Wart jest jednak uwagi 

system ładowania baterii wykorzystujący promienie światła padające na tarczę.  

Wystarczy chwila słonecznego ładowania akumulatora  zegarka i możemy dalej 

korzystać z jego praktycznych funkcji, co w połączeniu ze standardową wbudowaną 

baterią daje świetne rezultaty. 

Niestety pozostałe marki nie popisały się w tym roku, nie pokazały nic przełomo-

wego, nic smart, nic, co mogłoby zostać odnotowane i wspomniane, chociaż z racji 

zegarmistrzowskiej precyzji należy napisać o Breitlingu, który również próbuje swo-

ich sił na rynku smart zegarków z modelem Exospace B55, jednak cena (około 45 

000 złotych) i bezwzględna konieczność instalowania aplikacji w telefonie, skazują 

ten projekt na margines zegarkowego smart świata. 

Tegoroczne targi zatem zdecydowanie nie były smart. I to nie tylko dlatego, że nie-

wiele pokazano, ale głównie dlatego, że do branży szwajcarskich zegarmistrzów 

cały czas nie dotarł fakt, że świat się zmienił, a Apple sprzedając kilkaset tysięcy 

zegarków rocznie, skutecznie zabiera potencjalnych klientów potentatom klasycz-

nego zegarmistrzostwa. Wygranym w dziedzinie szwajcarskiego smartwatcha 

jest bezapelacyjnie TAG Heuer ze swoim Connected Watch, który jest produktem 

w miarę kompletnym i funkcjonalnym również bez aplikacji w telefonie komórko-

wym. Jean-Claud Biver nie planuje jednak konkurować z Apple w sprzedaży zegar-

ków i mówi to jasno. Biver chce dać możliwość wyboru młodemu pokoleniu, które 

dopiero zaczyna swoją przygodę z zegarkami, a kupienie pierwszego zegarek, który 

jest połączeniem smartwatcha i prawdziwego szwajcarskiego kunsztu zegarmi-
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strzowskiej technologii, daje nadzieje na kolejne zakupy zegarków automatycznych. 

To jest gra, w którą gra prezes TAG Heuera. 

A czy fakt, że TAG Heuer Connected nie jest zegarkiem idealnym, przeszkodzi kupu-

jącym? Ten produkt odznacza się licznymi wadami – jak chociażby krótkim cza-

sem pracy na baterii i technicznymi brakami, na przykład brakiem czujników pulsu. 

Inżynierowie tak znakomitych firm, jak Intel czy Google mogliby rozwiązać te pro-

blemy bez najmniejszego problemu. Prawdopodobnie nie będzie to przeszkodą dla 

klientów, bo jak w przypadku Apple Watch,  tak i w przypadku TAG Heuera Connected 

są to w większości „wyznawcy” marki, którzy w skuteczny sposób przekonają samych 

siebie do konieczności zakupu i małego znaczenia technologicznych niedociągnięć. 

Ja z zakupem mojego pierwszego smartwatcha jeszcze chwilę poczekam i bardzo liczę 

na poważniejsze potraktowanie tematu przez pozostałych producentów szwajcarskich 

zegarków. Oby rok 2017 w Bazylei był w większym stopniu rokiem smart.

Jaki byłby idealny smartwatch według mnie?
To połączenie klasycznego zegarka automatycznego, wyglądającego na przykład 

jak opisany Frédérique Constant, z dotykowym ekranem, umożliwiający dostęp do 

wszystkich funkcji, które oferuje Connected Watch od TAG Heuer, a zasilany dodat-

kowo promieniami słonecznymi jak TISSOT. Za rok na Baselworld 2017 mogę go jed-

nak jeszcze nie zobaczyć…  

Bazylea - królestwo mechaniki precyzyjnej nawiedzone...
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BLOKOWANIE ADBLOCKA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Blokowanie skryptów
W internecie można znaleźć sporo testów zużycia baterii z i bez adblockerami. Jeden z takich 

testów, taki, któremu zaufałem, przeprowadził The Wirecutter – bez adblocka ich test zużył 18% 

baterii, a z włączonym zaledwie 9%. To dwukrotnie mniej! Podobnych testów ze zbliżonymi 

wynikami jest więcej, ale bateria to nie wszystko...

Rozmiar strony w internecie od paru lat nie ma większego znaczenia. Tak jest przynajmniej 

dopóki mówimy o nim w kontekście komputerów stacjonarnych lub laptopów, często korzy-

stających z bardzo szybkich sieci Wi-Fi. Na urządzeniach mobilnych natomiast, korzystających 

z sieci Edge, 3G lub LTE, każdy megabajt może mieć znaczenie. Są strony w internecie, które 

zajmują po trzydzieści do czterdziestu megabajtów – załadowanie ich przy słabym zasięgu 

Od jakiegoś czasu – tak po prawdzie to odkąd Apple zezwoliło na tworzenie rozszerzeń do 

Safari, co z kolei automatycznie pozwoliło deweloperom na tworzenie adblockerów – coraz 

więcej stron internetowych blokuje użytkowników korzystających z adblocka. Mnie jednak nie 

zależy na blokowaniu reklam, ale wszelkich skryptów.



obciąża zarówno nasze miesięczne limity danych, jak i akumulator. Problem w tym, że te strony 

nie muszą zajmować tyle miejsca – z tych 30–40 megabajtów ponad 75% to śmieci: skrypty, 

reklamy, kod śledzący i cholera wie co jeszcze. Oznacza to, że sama strona zajmuje około 

9–10 megabajtów.

Reklamy reklamami, zarobki zarobkami, ale czy takie postępowanie wydawców nie zakrawa na 

absurd?! Na każdej stronie niektórych serwisów internetowych 75% pobieranych danych to pra-

wie dla wszystkich użytkowników zbędne śmieci, które nie tylko znacząco wpływają na pobór 

prądu, ale kompletnie niepotrzebnie marnują megabajty danych, w końcu nietanich.

Ale, ale... wydawca przecież musi zarabiać!
Problem z zarabianiem na treściach w internecie istnieje od zawsze. Wydawcy na początku nie 

mieli najmniejszego pojęcia, jak je monetyzować, więc oddawali je za darmo, licząc na to, że 

przyciągną więcej ludzi do głównego produktu. Tak się jednak nie działo, a obsługa serwerów, 

administratorów, redaktorów i całego interesu, przy zmniejszających się dochodach „z papieru”, 

kosztowała coraz więcej z każdym dniem. Częściowo to właśnie stąd wzięły się reklamy w inter-

necie. Na początku były to zwykłe obrazki z linkami, za które oferowano bardzo przyzwoite 

stawki, liczone od każdego kliknięcia. Niektórzy niszowi blogerzy w USA 10-15 lat temu potra-

fili wyciągnąć od 5 do 20 tysięcy dolarów miesięcznie z samych reklam, a wybrani – jeszcze 

więcej. Niestety, z każdym rokiem stawki się zmniejszały, trzeba było więc wyrabiać większe 

normy. Wydawcy uzupełniali te braki kolejnymi reklamami, które stawały się z kolei coraz bar-

dziej natarczywe – śledziły użytkowników po całym internecie i zbierały na ich temat coraz 

więcej informacji. Ta sytuacja pogarszała się coraz bardziej i uzależniała wydawców od sieci 

reklamowych...

Wydawca vs. czytelnik
Oczywiste jest to, że wydawca musi mieć z czego opłacać redaktorów oraz pokrywać koszty 

swojej pracy. Czytelnik w zamian otrzymuje darmowe treści i godzi się na oglądanie reklam, 

a być może nawet je kliknie, jeśli bardzo lubi wydawcę lub podoba mu się reklamowany pro-

dukt. To balans, który przez wiele lat był w miarę sprawiedliwy dla obu stron. Niestety, między 

tych dwóch bohaterów weszły sieci reklamowe, które z każdym rokiem wymagały coraz więcej. 

Dzisiaj zarówno wydawcy, jak i czytelnicy, mają ich dosyć – sieci reklamowe wykorzystały swoją 

silną pozycję i zrobili wszystkich w przysłowiowego „balon” – twórcy treści nie mają wyboru, bo 

z czegoś muszą opłacać pracowników, a czytelnicy... Czytelnicy też ponoszą tego konsekwen-

cje, oddając swoją prywatność, godząc się na śledzenie, niepotrzebne obciążanie ich kompute-

rów, smartfonów i tabletów.

   /   FELIETONY   /   235Blokowanie AdBlocka



Ale ci ostatni niedawno zaczęli się buntować...

Bunt i wojna?
Jako użytkownik używam adblocka (1Blocker dla iOS [App Store] i Ghostery na OS X [WWW]). 

Jako wydawca rozumiem użytkowników, którzy blokują skrypty śledzące (a nawet reklamy!), 

jednocześnie starając się nie uprzykrzać im życia. Jednocześnie liczę na to, że nasi czytelnicy 

dostrzegają to, jak bardzo staramy się ograniczać i nie utrudniać im życia i przez szacunek do 

redakcji dodadzą iMagazine do whitelisty. Tym z Was, którzy już to zrobili, gorąco dziękuję. 

Nigdy jednak nie przyszłoby nam do głowy, aby blokować treści dla użytkowników, którzy blo-

kują nasze reklamy.

Ale niektórzy już podjęli takie kroki...

Z jednej strony rozumiem taką decyzję, ale z drugiej... poszukiwana przeze mnie treść musi być 

naprawdę wyjątkowa, abym zdecydował się na wyłączenie adblockera. Najciekawsze jest to, 

że same reklamy nie mają dla mnie większego znaczenia – rozumiem je i akceptuję, szczegól-

nie jeśli otrzymuję w zamian coś za darmo. Problemem są wspomniane skrypty i niepotrzebny 

„bloat” – śmieci, których pobieranie niepotrzebnie pogarsza mi zużycie baterii w telefonie 

i dodatkowo nadmiernie zużywa pakiet danych, który nie jest nieograniczony.

Kolejnym ciekawym aspektem całej tej sprawy jest to, że wydawcy blokujący czytelników korzy-

stających ze „skryptoblockerów” przecież na nich polegają – bez czytelników nie będą mieli 

dochodów, a bez dochodów nie opłacą redakcji i kosztów prowadzenia swojego kramiku. Można 

na to spojrzeć na dwa sposoby: jak na oddzielanie ziarna od plew (czytelnik z adblockerem nie 

przynosi im dochodu, jest więc zbędny) lub jako atak na osoby, które wspierają pracę wydawnic-

twa, ale nie godzą się na pewne kompromisy (wywołane de facto przez sieci reklamowe).

Każdy z nas ma inne priorytety i inaczej na to patrzy – mówię zarówno o czytelnikach, jak 

i o twórcach treści. Obawiam się jednak, że będzie znacznie gorzej, zanim sytuacja się poprawi...

Są na szczęście wydawcy, którzy osobom korzystającym z adblockerów oferują zapłacenie nie-

wielkiej kwoty w zamian za przeczytanie danego artykułu bez konieczności ładowania reklam i, 

co ważniejsze, skryptów. 

Obawiam się jednak, że zanim rynek ponownie osiągnie równowagę, będzie jeszcze 

znacznie gorzej.

morid1n
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ZWIERZOGRÓD
JAN URBANOWICZ

Pomysł na film jest bardzo prosty, gdyż pokazuje społeczeństwo niemal dobrze nam 

znane. Jednakże żyją w nim zwierzęta zamiast ludzi. Zwierzęta noszące ubrania, umie-

jące mówić, chodzące do pracy, posiadające rodziny. Wśród nich jest jedna mała królica 

(samica królika), która ponad wszystko pragnie zostać policjantką i zarazem pierwszym 

przedstawicielem swojego gatunku pełniącym tę funkcję. Jak nietrudno się domyślić, 

udaje się jej, od samego początku spotyka się ona jednak ze stereotypowym podejściem 

Każdy film ze studia Disneya to wyczekiwana przeze mnie pozycja. Ale nie ma co 

się dziwić – na filmach Walta Disneya się wychowałem i między innymi na nich 

ukształtowałem swój system wartości. Czasy się zmieniają, ale misja filmów nie – mają 

one edukować, skłaniać do myślenia i przekazywać nam, jak działa lub jak powinien 

działać świat. „Zwierzogród” doskonale się w to wpisuje.

      



i brakiem akceptacji. Szybko na swojej drodze spotyka pewnego lisa. Jak dobrze 

wiadomo, lisy i króliki to niemal śmiertelni wrogowie i dwa sąsiadujące ogniwa 

w łańcuchu pokarmowym. Judy Hopps, bo tak ma na imię główna bohaterka, 

będzie musiała zmierzyć się z bardzo ważnym śledztwem – innym niż dotych-

czasowa kontrola parkometrów – które zadecyduje o całej jej przyszłej karierze, 

a Nick Bajer (lis) jej w tym pomoże.

„Zwierzogród” to istna kopalnia nawiązań do filmowych gatunków. Mówiąc 

o nim, że jest tylko bajką, to tak jakby powiedzieć, że Ford Mustang to przero-

śnięty gokart. Tak naprawdę to wyjątkowo mądry przekrój przez kino, a także 

przez nasze społeczeństwo. Mamy tu typowy „buddy movie” – dwójka głów-

nych bohaterów znakomicie się uzupełnia. Mamy przygodę, kryminał, momen-

tami nawet horror czy kino gangsterskie. Nie jest to jednak zbitka popularnych 

motywów, z których każdy mógłbym być osobną historią. Wszystko jest tu ide-

alnie wrzucone w fabułę i zaskakująco dobrze współgra.

W filmie mamy również jakże trafnie poru-

szane kwestie, które na co dzień możemy 

obserwować w naszym społeczeństwie. 

Równouprawnienie, emancypacja, wyklucze-

nie, walka ze stereotypami. Wszystko jest i na 

dodatek ogląda się to bardzo przyjemnie bez 

poczucia, iż twórcy chcieli na siłę wrzucić do 

filmu to, co jest akurat „na czasie”. Dlatego 
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jest to film bardzo mądry, który idealnie nadaje się dla ludzi w każdym wieku, 

począwszy od najmłodszych, powiedzmy pięciolatków. 

Na pochwałę zasługuje również polski dubbing – Julia Kamińska oraz Paweł 

Domagała spisali się na medal i są jednym z lepszych duetów dubbingowych od 

czasów Zamachowskiego i Stuhra.

Oglądając „Zwierzogród”, nie mogłem nie mieć wrażenia, że jest to jednak 

z najlepiej wykonanych animacji, jakie widziałem. Kto wie, czy nie najlepsza. 

Co prawda piszę tak chyba o każdej kolejnej animacji wychodzącej ze studia 

Disneya lub Pixara (niecały rok temu pisałem tak o „W głowie się nie mieści”), 

ale to chyba świadczy o poziomie ich produkcji. Film jest znakomity technicznie 

i czekam, bardzo czekam, aż wyjdzie on na Bluray i będę go wtedy oglądać cały 

czas. Możliwe nawet, że zaproszę do siebie moją bratanicę i mojego bratanka 

i wspólnie z nimi obejrzę ten film, przynajmniej kilka razy w jeden weekend. 

„Zwierzogród” aż prosi się o sequel i nie zdziwię się, jeśli taki powstanie. Mimo 

że nie jestem fanem kontynuacji w animacjach, to na tę będę czekał i z wypie-

kami na twarzy wybiorę się do kina.

Na koniec dodam, że mało jest tak wyśmienitych postaci drugo-, a właściwie 

trzecioplanowych, jak leniwiec Flash. Zwłaszcza w scenie na napisach, więc nie 

kończcie seansu za szybko.

yasiek_

Zwierzogród

http://www.twitter.com/yasiek_
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GDZIE NIE SPOJRZĘ, 
WSZĘDZIE MARVEL

JAN URBANOWICZ

Wszystko zaczęło się jakieś szesnaście lat temu, gdy powstał pierwszy film z serii X-Men, 

który następnie zamienił się w trylogię. Później przyszła kolej na trzy filmy o Spider-Manie 

i ta kulka śniegowa zamieniła się w prawdziwą lawinę. Odkryto, że skoro technologia filmo-

wania oraz, przede wszystkim, efekty specjalne rozwinęły się już na tyle, by przenieść boha-

terów komiksów na duży ekran, to nie można przejść obojętnie obok takiej żyły złota. Jak na 

rynku wydawniczym, tak i na kinowym liczą się dwie stajnie: Marvel i DC Comics. Ta druga 

Nie macie wrażenia, że w kinach w ostatnich latach nie ma nic innego niż kino 

superbohaterskie? Zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Wtedy wchodzą do kin 

największe blockbustery, a to właśnie filmy na podstawie komiksów królują w tej 

kategorii. Na dodatek najwięcej tych pozycji wychodzi z jednego studia – Marvela.
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to przede wszystkim postacie Batmana oraz Supermana i, jak wszyscy dobrze 

wiemy, poza trylogią Christophera Nolana o Mrocznym Rycerzu, DC nieco prze-

spało szansę na zbudowanie wielkiego filmowego uniwersum. Co prawda nadal 

próbują, powoli wprowadzając Ligę Sprawiedliwych, choć idzie to naprawdę 

powoli i raczej z nie aż tak dobrym skutkiem jakby chcieli – przynajmniej jeśli cho-

dzi o kasowość i box office. 

Schodząc na chwilę z tematu, to obejrzałem ostatnio wszystkie filmy animo-

wane z serii DC Universe Animated Original Movies i gorąco je polecam. Najlepiej 

w kolejności chronologicznej – kilka ostatnich łączy się ze sobą wątkami. Niektóre 

są niespecjalne, ale jest kilka perełek, które oglądało mi się lepiej niż niejeden film 

aktorski. Na szczególną uwagę zasługują głównie filmy z Batmanem – w wolnym 

czasie rzućcie na nie okiem.

Ustaliliśmy więc, że DC Comics trochę z opóźnieniem zabrało się za ekranizacje 

swoich bohaterów. Marvel rządzi tu bezapelacyjnie, wypuszczając od jakiegoś 

czasu dwa, a niekiedy i trzy filmy rocznie. Niesamowity wynik. Wypada jeszcze 

zwrócić uwagę na to, że Marvel Studio należy do Disneya, który produkuje jesz-

cze własne filmy aktorskie, animowane (w tym również Pixar) i do roku 2020 ma 

wypuścić ponad 20 swoich filmów. I niemal każdy z nich będzie hitem. W tym 

momencie bardzo mocno skupiają się na kinie o superbohaterach i na całej serii 

Avengers, czyli tak zwanym Marvel Cinematic Universe (MCU), który dzieli się na 

kilka Faz.

Faza 1.
Rozpoczyna ją „Iron Man”. Tak naprawdę to właśnie 

ten film sprawił, że w kinach teraz króluje Marvel. 

Możemy więc być mu za to wdzięczni lub go winić. 

Wszystko, co było przed 2008 rokiem to tylko 

próby wprowadzenia superbohaterów na duże 

ekrany, bo dopiero Robert Downey Jr i jego kre-

acja Tony’ego Starka podała nam konwencję lekką, 

przyjemną i łatwą do wchłonięcia, ale przy tym 

dającą niebywale dużo frajdy. Myślę, że ze wszyst-

kich filmów, które powstały później i wszystkich 

bohaterów później przedstawionych, to właśnie 

Wszystko zaczęło się 
jakieś szesnaście lat temu, 
gdy powstał pierwszy 
film z serii X-Men, który 
następnie zamienił się 
w trylogię.
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Stark ma największą rzeszę fanów. Przyznam szczerze, że przed wejściem filmu 

do kin nie byłem nim specjalnie zainteresowany. Nie wyczekiwałem go, nie byłem 

nigdy wielkim fanem tego bohatera, choć znałem kilka komiksów czy animacji 

z nim. Wyjście na seans było raczej spowodowane tym, że chodziłem na wszystko, 

co się dało i akurat ten film wpadł do „wora”. To był strzał w dziesiątkę. Downey 

Jr jest fenomenalny, pewnie nawet nie musiał za bardzo 

wchodzić rolę, gdyż sam jest osobą dość rozrywkową 

i to zadecydowało o tak wielkim sukcesie. Żarty rzu-

cane z rękawa na każdym kroku, błyskotliwość, 

dobry wygląd i lekkość, to tylko niektóre z jego 

cech, które sprawiają, że chcemy się z taką 

postacią utożsamiać. No i do tego te wszyst-

kie zabawki i kobiety. Tony Stark to taki nowy 

James Bond, tylko bardziej wyluzowany. 

Film jest więc pierwszym z MCU, a Iron Man 

pierwszym bohaterem, którego w tej serii 

poznajemy. Dodatkowo jest również zapo-

wiedzą tego, co będzie się działo później. 

W ostatniej scenie, już po napisach końcowych 

(w MCU to norma, że w obrębie napisów koń-

cowych jest zawsze jedna lub nawet dwie sceny 

nawiązujące w jakiś sposób do tego, co będzie działo 
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się w kolejnych filmach), do domu Starka wchodzi Nick Fury (dyrektor T.A.R.C.Z.Y.) 

i oznajmia mu, że chciałby z nim porozmawiać o Avengers Initiative. W tym 

momencie dowiadujemy się, że czeka na nas całe uniwersum.

Kolejnym filmem z Fazy 1. jest „Incredible Hulk”. Jak nietrudno się domy-

ślić, główną postacią jest Hulk, czyli dr Bruce Banner, który w wyniku działa-

nia promieni Gamma przekształca się w tego wielkiego i wściekłego potwora. 

Oczywiście musi się ukrywać przed wojskiem, które chce odkryć tajemnicę tych 

przemian, by zastosować ją do produkcji superżołnierzy. Sam Banner próbuje 

nauczyć się panować nad swoim ciałem, by nie wpadać w złość (to ona jest katali-

zatorem przemian), a także stara się odnaleźć lekarstwo, by móc znów normalnie 

żyć. Cały film jest moim zdaniem bardzo ciekawym podejściem do tematu, gdyż 

skupiamy się tu w dużej mierze na bohaterze, jego problemach i próbach pora-

dzenia sobie z przeciwnościami, jakie go spotykają. Dodatkowo jest to poniekąd 

kino drogi, bo Banner cały czas jest w ruchu, a głównie w ucieczce. „Rozwałki” 

znanej z późniejszych filmów nie ma tu tak wiele. Właściwie pojawia się głównie 

Gdzie nie spojrzę, wszędzie Marvel



na końcu filmu, ale i tak daje on odpo-

wiedni poziom rozrywki. Na końcu 

również mamy scenę, w której Tony 

Stark przychodzi do generała Rossa, 

który to ścigał Bannera, i chce mu opo-

wiedzieć o Avengerach i planie wciele-

nia do nich Hulka.

„Iron Man 2” – po sukcesie pierwszej 

części był filmem bardzo przeze mnie 

wyczekiwanym. Niestety, okazał się 

on sporym zawodem, bo pomimo 

dobrych efektów specjalnych, nie 

dorównywał scenariuszem części 

pierwszej i w wielu momentach był 

najzwyczajniej przegadany. Cały świat 

już wie o tym, że Tony Stark to Iron 

Man. Nasz bohater jednak nie ma 

się dobrze; problemy ze zdrowiem, 

rząd próbujący przejąć jego techno-

logię – to tylko niektóre z jego zmar-

twień. Pojawia się również nowy wróg, 

który za wszelką cenę chcę dopaść 

Tony’ego. Pomijając sporo wad tego 

filmu, to są tu dwie wielkie zalety. 

Pierwszą z nich jest oczywiście Robert 

Downey Jr, który wciąż wypada zna-

komicie (i będzie tak wypadał w każ-

dym kolejnym filmie, w którym się 

pojawi), a także przedstawienie 

postaci Czarnej Wdowy, którą gra 

piękna Scarlett Johansson – falujące 

rude włosy, zwłaszcza podczas pra-

nia zbirów. Dochodzimy również do 

końcowej sceny w napisach, w któ-

rej agent T.A.R.C.Z.Y. przyjeżdża do 
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Nowego Meksyku, po czym dzwoni 

do Fury’ego i mówi, że „odnalazł to”. 

Tym „czymś” jest młot Thora, a sama 

scena jest oczywiście zapowiedzią 

kolejnego filmu.

Jak pewnie każdy się domyśla, jest nim „Thor”. W filmie poznajemy historię „gro-

mowładnego” – jak mu się żyło w Asgardzie i jak oraz po co trafił na Ziemię. W roli 

tytułowej wystąpił, wtedy jeszcze średnio znany, Chris Hemsworth i sprawdził 

się w niej bardzo dobrze – ku mojemu zdziwieniu. Reżyserią zajął się Kenneth 

Branagh, Brytyjczyk znany przede wszystkim z ról i adaptacji szekspirowskich dra-

matów. „Thor” nie wyszedł mu najlepiej, ja jednak ten film darzę sympatią, ale to 

chyba głównie z powodu Natalie Portman, choć daleko jej tu do szczytu swoich 

aktorskich możliwości oraz z uwagi na Toma Hiddlestona, który to właśnie w tym 

filmie pojawia się po raz pierwszy jako Loki. Cóż, jest on fantastyczną postacią 

i każda minuta oglądania Toma na ekranie jest jedną z najlepszych chwil w filmie. 

Na szczęście zobaczymy go również w kolejnych produkcjach, jeśli więc komuś 

również ta postać przypadła do gustu, to może spać spokojnie. A dowiadujemy 

się o tym już… tak, w scenie na napisach końcowych.

Gdzie nie spojrzę, wszędzie Marvel
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Zanim zobaczymy całą drużynę pierść… znaczy się Avengerów razem, musimy 

przejść przez jeszcze jeden film. Jest nim „Captain America: Pierwsze starcie” 

(oryginalny tytuł to „Captain America: The First Avenger” i według mnie brzmi 

on o wiele lepiej). Z Kapitanem mam podobny problem co z Supermanem u DC. 

Obaj są niezwykle poprawni, praworządni i zawsze chcą stawać po stronie dobra, 

bez żadnych wątpliwości. Trochę wieje nudą. Podobnie jak w całym filmie. Co 

prawda zawsze miło mi się ogląda te całe „origin” – historię tego, jak ktoś staje się 

superbohaterem, ale jednak film był strasznie rozwleczony i trzymała go przede 

wszystkim dobra realizacja, z rozpisaniem historii było nieco gorzej. Pojawiają się 

tu jednak postacie, które później będą dla nas istotne – Peggy Carter, Howard 

Stark czy Bucky Barnes. Bardzo tego filmu nie lubiłem –  druga część okaże się 

znacznie lepsza. W scenie po napisach zobaczymy jak Fury zaprasza Kapitana do 

udziału w Avengerach oraz zwiastun kolejnego filmu.

Fazę 1. kończą właśnie „The Avengers”. Wszyscy bohaterowie, których poznali-

śmy we wcześniejszych filmach, tworzą drużynę mającą uratować świat przed 

obcą cywilizacją, której armią przewodzi Loki. Dochodzi nam tu również postać 
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łucznika Hawkeye’a – sprawne oko dostrzeże go już w jednym z wcześniejszych 

filmów – a Edward Norton został zastąpiony przez Marka Ruffalo w roli Hulka. 

Film ten spowodował uśmiech na mojej twarzy tak ogromny, że aż żal było mi 

wychodzić z kina. Zobaczyłem w nim wszystko, co chciałem, a nawet więcej. Jest 

on idealnym zwieńczeniem poprzednich produkcji z pojedynczymi bohaterami 

i nie cechowały go praktycznie żadne z ich błędów, a właściwie odznaczały same 

zalety. Ponownie, najlepszą postacią jest tu Tony Stark, który bawi momentami 

do łez. Mamy tu również dwie sceny po napisach. Jedna jest dość komiczna, gdy 

widzimy jak cała drużyna, po obronie miasta, idzie na jedzenie i tak naprawdę 

nikt nic nie mówi, a druga już bardziej nam przybliża, co czeka nas w późniejszej 

fazie. Otóż dowiadujemy się, że za zesłaniem armii obcych na Ziemię stoi Thanos, 

który chce zdobyć Kamienie Nieskończoności (chyba tak to można przetłumaczyć, 

w oryginale to Infinity Stones). O tym jednak będziemy się stopniowo dowiady-

wać w Fazie 2. – zarówno kim jest Thanos, jak i czym są owe kamienie.

Faza 2.
Kolejną Fazę otwiera trzecia część przygód Iron Mana. Jak na razie jest to jedyna 

postać tego uniwersum, która doczekała się pełnej trylogii w filmach solowych, 

choć niebawem się to zmieni, wraz z premierą nowego „Kapitana Ameryki”. Jest 

to już inny film niż dwa poprzednie i dla mnie pod niektórymi względami naj-

lepszy. Zmiana reżysera na pewno nie zaszkodziła. Tym razem na krześle reży-

serskim zasiadł Shane Black, który to był scenarzystą wielu hitów kina akcji lat 

dziewięćdziesiątych. Każdy, kto oglądał takie filmy jak „Ostatni Skaut”, „Bohater 

ostatniej akcji” czy też „Zabójcza broń” od razu wyłapie w nowym „Iron Manie” 

pewnie schematy, jak na przykład duet bohaterów, przygoda czy olbrzymia ilość 

poczucia humoru. Tutaj jest mniej Iron Mana, a więcej Tony’ego Starka – to on 

musi sobie radzić w opresji, kiedy nie ma do dyspozycji swojej zbroi i walczy ze 

swoim największym wrogiem, czyli z własnym lękiem. Jest również wielu bohate-

rów drugo- i trzecioplanowych, wiele wnoszących do filmu. Dodatkowo, ostatnie 

30 minut to znakomita rozrywka i jedna z ciekawszych końcówek całego uniwer-

Człowiek-Mrówka na pierwszy rzut oka nie pasuje do 
całości i jakby od niej odstaje.

Gdzie nie spojrzę, wszędzie Marvel
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sum. Natomiast w scenie po napisach nie dowiadujemy się może, co nas czeka 

w kolejnej odsłonie, ale widzimy komiczną sytuację z udziałem Starka i Bannera.

„Thor: Mroczny świat” jest filmem znacznie lepszym od poprzedniego, zarówno 

pod względem historii, jak i gry aktorskiej oraz samej realizacji. Ogląda się to 

naprawdę super, a postać Thora nabrała nieco więcej luzu i również rośnie do 

niej sympatia. Znów pojawia się Loki, choć tym razem w nieco innej odsło-

nie i możemy go poznać z nieco innej strony. Zobaczymy tu również kolejny 

z Klejnotów Nieskończoności, a w jednej ze scen na napisach końcowych 

dowiemy się, co się będzie z nimi działo. Bardzo jestem ciekaw, jak zostanie 

w Fazie 3. poprowadzony jeden wątek z końcówki filmu, związany między innymi 

z Lokim – o ile oczywiście twórcy jakoś go pociągną dalej, ale jeśli tak, to zapewne 

dopiero w „Thor: Ragnarok”, w listopadzie 2017 roku.

W Fazie 2. możemy zaobserwować, iż każdy kolejny film jest lepszy. „Kapitan 

Ameryka: Zimowy Żołnierz” to jedna z najlepszych dotychczasowych pro-

dukcji z MCU, która łączy w sobie znakomite kino przygodowe, szpiegowskie 

i typowo komiksowe, zakończone potężną „rozwałką”. Reżyserzy filmu, Anthony 

i Joe Russo, dokonali czegoś dla mnie niemal niemożliwego – sprawili, że film 

o Kapitanie Ameryce może być naprawdę ciekawą i wciągającą produkcją. 

Gdzie nie spojrzę, wszędzie Marvel
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Wprowadzono również nowe postaci, które z każdym kolejnym filmem będą 

rozwijane. Nie mogę się doczekać, co w przyszłym miesiącu zobaczę w trzeciej 

części, którą ponownie reżyserują bracia Russo – choć patrząc po zwiastunach, 

czeka nas bardziej „Avengers 2 i 1/2”. Na koniec filmu tradycyjnie sceny po napi-

sach, znów dwie. W jednej pojawia się znany z tytułu filmu Zimowy Żołnierz, 

a w drugiej – zapowiedziane są dwie postaci, które zobaczymy w kolejnych 

„Avengersach”.

Filmem, którego nikt się nie spodziewał, są „Strażnicy Galaktyki”. Nie są oni bez-

pośrednio powiązani z innymi filmami z MCU, ale pojawia się tu kilka znanych 

wątków. O „Strażnikach…” prawie nikt wcześniej nie słyszał. Film powstał na 

podstawie komiksu sprzed kilku lat i tak naprawdę nie wiadomo było co o nim 

myśleć. Marketing jednak nakręcał machinę i w dniu premiery chyba wszy-

scy ruszyli szturmem do kin. Jednym z głównych haseł promujących film było 

„Guardians of the Galaxy. You’re welcome” i to prawda. Dziękujemy za ten film 

i jesteśmy bardzo wdzięczni, gdyż okazał się on hitem. Sprawił, że Chris Pratt stał 

się jedną z czołowych gwiazd kina przygodowego, wniósł bardzo dużo świeżości 

do kina komiksowego oraz sprawił, że wiele młodych osób pierwszy raz zoba-

czyło na oczy walkmana i kasetę magnetofonową. Genialna ścieżka dźwiękowa, 

masa kapitalnego poczucia humoru i akcji. Nie jest to oczywiście film bez wad, ale 

oglądając go i słysząc „I am Groot” zapominamy o nich i po prostu wybornie się 

bawimy. Obejrzycie sami, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na koniec – tradycyjnie 

scena po napisach, w której zobaczymy Kaczora Howarda – postać zupełnie nie-

związaną z uniwersum i wrzuconą tu raczej jako żart – choć tego na 100% pewien 

nie jestem.

Powoli zamykamy Fazę 2. i oglądamy „Avengers: 

Czas Ultrona”. Film, w którym jest jeszcze więcej 

wybuchów, dobrego poczucia humoru i akcji. 

Choć nie jest to dla mnie najlepszy film z MCU, 

ogląda się go super i jest on znakomitym wpro-

wadzeniem do tego, co będziemy mogli oglą-

dać w Fazie 3. Jest on również doskonałym 

przykładem na to, że Marvel ma z czymś pro-

blem, a mianowicie z czarnymi charakterami. 

Praktycznie w każdym filmie „ci źli” zapowiadają 

Gdzie nie spojrzę, wszędzie Marvel
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się nadzwyczajnie i są najczęściej mistrzowsko zaprezentowani i zagrani, jednak 

bardzo powierzchownie napisani. Tak również jest tutaj. Ultron zrobiony został 

świetnie, głosu użyczył mu James Spader, ale sama postać wypada dość marnie. 

Podobnie było na przykład w „Strażnikach…” z Ronanem. Może w późniejszych 

filmach to się poprawi, pewnie jednak dopiero w kolejnej Fazie. W filmie bardzo 

spodobało mi się rozwinięcie niektórych wątków, choćby Hawkeye’a – bardzo cie-

kawa postać, która w późniejszych filmach może zostać jeszcze bardziej rozbudo-

wana. Scena na napisach to Thanos i znak, że niedługo pojawi się na ekranie na 

dłużej.

Na koniec film „Ant-Man”. Człowiek-Mrówka na pierwszy rzut oka nie pasuje do 

całości i jakby od niej odstaje. O ile fabularnie owszem, to na pewno nie jako-

ściowo. To film nieco bardziej stonowany niż poprzednie. Nie chodzi tu o wielkie 

ilości wybuchów, ale o dobrą zabawę. To film z poczuciem humoru, dobrymi kre-

acjami aktorskimi i ciekawym scenariuszem. Jest to niejako chwila oddechu przed 

Fazą 3., w której to pewnie wytchnienia nie będziemy mieć wcale. Znów jednak 

bardzo blado wypada czarny charakter, którego motywacje są niczym u małego 

dziecka obrażonego na kolegę za zabranie ulubionej zabawki. Na dodatek sama 

postać jest dość kiepsko zagrana, ale na szczęście inne postaci pociągnęły ten 

film w sposób, który sprawił, że oglądało się go niesamowicie przyjemnie. Na 

końcu, w scenach na napisach, dostajemy informacje o jednej z postaci, która 

pojawi się w kontynuacji oraz, w drugiej scenie, fragment tego, co będziemy 

mogli zobaczyć w nadchodzącym „Kapitanie Ameryce”.

W takiej kolejności powstawały dotychczasowe filmy z MCU. Jako że zaraz zacznie 

się ciąg dalszy, zrobiłem niedawno powtórkę wszystkich tych pozycji, kończąc 

wczoraj „Ant-Manem”. Bardzo miło mi się to wszystko oglądało i utwierdziłem się 

w przekonaniu, że uwielbiam to uniwersum.

Co teraz?
Teraz czekamy na Fazę 3. Rozpocznie się ona od filmu „Kapitan Ameryka: Wojna 

bohaterów”. Za reżyserię kolejny raz odpowiadają braci Russo i zapowiada się 

naprawdę dobre superbohaterskie kino. Jednak to, co nas czeka dalej, może przy-

tłoczyć. Faza 3. zakończy się w 2019 roku, czyli za trzy lata, filmem „Inhumans” 

i będzie składać się z 11 (!) filmów – poprzednie Fazy składały się z sześciu każda. 

Czeka nas więc ogrom produkcji tego gatunku, w nich kilku nowych bohaterów. 

Gdzie nie spojrzę, wszędzie Marvel
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Poza kolejnymi solowymi odsłonami Kapitana Ameryki, Thora i Ant-Mana, zoba-

czymy oczywiście finał Avengerów (podzielony na dwie części), ale także Black 

Panther (pojawi się teraz w Wojnie bohaterów), Doktor Strange, w którego wcieli 

się Benedict Cumberbatch, czy Captain Marvel. Dodatkowo zobaczymy konty-

nuacje „Strażników Galaktyki” oraz „Spider-Mana”, który będzie kolejnym restar-

tem tej postaci, po raz pierwszy jednak (choć pierwszy raz będzie tak naprawdę 

w „Wojnie bohaterów”) pojawiając się w produkcji Marvel Studios, gdyż wcześniej 

pełne prawa do tej postaci miała wytwórnia Sony Pictures. Całość Fazy 3. zamknie 

film „Inhumans”.

Jak widać, mamy co oglądać, choć filmy to nie wszystko. Prawdziwi zapaleńcy 

mogliby się zabrać za czytanie komiksów, choć w nich niebywale łatwo się pogu-

bić – w końcu przygody niektórych bohaterów wychodzą od ponad sześćdzie-

sięciu lat lub więcej. Warto jednak zwrócić się w stronę seriali, które powstały na 

podstawie postaci Marvela, a niektóre nawet bezpośrednio łączą się z MCU. Jeśli 

macie ochotę, to sprawdźcie „Agentów T.A.R.C.Z.Y.” oraz „Agentkę Carter” – to 

seriale, które w widoczny sposób łączą się z filmowym uniwersum. Są również 

dwa inne tytuły, które już zaczynają tworzyć własne uniwersum, ale na które zde-

cydowanie warto chwilę poświęcić. Są to „Daredevil”, który niedawno powrócił 

z drugim sezonem, oraz „Jessica Jones”. Oba tytuły do obejrzenia na Netflixie. 

Niedługo powstaną również dwa nowe seriale: „Luke Cage” oraz „Iron Fist”. Wraz 
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z „Daredevilem” i „Jessicą Jones” połączą się później w jeden serial, tworząc grupę 

Defenders.

Poza tym warto jeszcze sięgnąć po „Marvel One-Shots”, czyli serię filmów krót-

kometrażowych, które niejako łączą ze sobą niektóre z filmów MCU, a także stały 

się inspiracjami do powstania dwóch seriali. Nie ma ich na szczęście dużo i należy 

je obejrzeć w następującej kolejności: „Konsultant”, „Ciekawa rzecz spotkała 

nas przy młocie Thora”, „Przedmiot 47”, „Agentka Carter” oraz „Niech żyje król”. 

Znajdziecie je w dodatkach Bluray filmów: „Thor”, „Captain Ameryka: Pierwsze 

starcie”, „Avengers”, „Iron Man 3” oraz „Thor: Mroczny świat”.

A już na sam koniec, gdybyście również robili sobie powtórkę wszystkich filmów, 

to polecam zwracać uwagę na wszystkie cameo Stana Lee, czyli twórcy niemal 

wszystkich ważniejszych postaci ze świata Marvela.

Miłego oglądania!

yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
KWIECIEŃ 2015

JAN URBANOWICZ

Film, który odniósł spory sukces na tegorocznym 

festiwalu w Sundance. Polski film. Czy jest lepsza 

rekomendacja dla filmu niezależnego? Według 

mnie nie. Reżyseruje Agnieszka Smoczyńska 

(pełnometrażowy debiut), a w rolach głównych 

między innymi Kinga Preis, Jakub Gierszał czy 

Magdalena Cielecka.

Opowieść o pożądaniu sławy, nawet jeśli niesie 

to za sobą poważne konsekwencje. Thriller, kry-

minał i zabójstwa. Dobre kino gatunkowe, któ-

rego w kraju nad Wisłą dość mało, ale z roku na 

rok jest poprawa. Główny bohater Karol dowia-

duje się, kim jest grasujący w mieście seryjny 

morderca. Postanawia się z nim skontaktować 

i wymusza na nim dzielenie się tajemnicami 

o popełnianych przez siebie zbrodniach.

CÓRKI DANCINGU

CZERWONY PAJĄK
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Każdy, kto czyta w tym momencie iMagazine, 

doskonale wie, kim był Steve Jobs. Niemal każdy 

zna dobrze jego historię. Danny Boyle i Aaron 

Sorkin postanowili pokazać nam ją w nieco 

inny sposób. Film jest luźno oparty na biogra-

fii Jobsa pióra Waltera Issacsona i tak naprawdę 

nieco więcej w nim fikcji niż faktów. Nie prze-

szkadza to jednak w oglądaniu, a według mnie 

nawet działa na plus. To dla mnie film idealnie 

pokazujący, jak w dzisiejszych czasach powinno 

się ekranizować ludzkie biografie. Wiem, że 

jestem w mniejszości, ale dla mnie to film dość 

bliski ideału. Główne role zagrali tu Michael 

Fassbender oraz Kate Winslet. Oboje genialni.

STEVE JOBS

Cały świat czekał, aż ten film wejdzie do kin. Teraz 

wszyscy czekają, aż będą mogli go sobie obejrzeć 

w domu na kanapie w kopii Full HD. I znów, i znów, 

i znów… Gdyby wciąż filmy wychodziły na kasetach 

VHS, to niemal wszystkie taśmy zostałyby zdarte do 

„śniegu” w ciągu pierwszych kilku dni od premiery. 

Wtedy każdy musiałby kupić kolejną kopię. Tak, wszy-

scy na ten film czekają, wszyscy go znają, dlatego 

opisywanie go tutaj nie ma najmniejszego sensu.

GWIEZDNE WOJNY. 
PRZEBUDZENIE MOCY

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Ostry zdążył już przyzwyczaić słuchaczy do tego, że co 

roku możemy być pewni świeżego materiału od rapera 

z Łodzi. W tym roku jednak ta sytuacja nie była tak oczywi-

sta. Wszystko przez poważną chorobę, która – jak się oka-

zało – nie przeszkodziła w nagraniu kolejnej, czternastej już 

płyty. Co więcej, te ciężkie chwile stały się inspiracją przy 

nagrywaniu „Życie po śmierci”. Trudno znaleźć lepsze słowa 

od tych użytych w tytule, które odzwierciedliłyby zawar-

tość tego albumu.  Całość podzielona jest na cztery etapy, 

etapy, które zawsze przeżywa ktoś dotknięty chorobą. Od pierwszych symptomów, przez 

ból, po szczęśliwy finał. W taki sposób szybko można streścić cały album. Prawie każdy 

numer otrzymał prolog, w którym Adam Ostrowski opowiada o tym, przez co musiał 

przejść. Pamiętam, jak niedawno opisywałem poprzedni album „Podróż zwana życiem”, 

o którym mówiło się, że jest najbardziej osobistym materiałem, jaki nagrał OSTR. Okazało 

się, że była to zaledwie cisza przed burzą, której artysta nie mógł się spodziewać. „Życie 

po śmierci” od pierwszego numeru wciąga jak biograficzna książka, wszystko zawarte 

w tych dwudziestu trzech numerach jest w stu procentach autentyczne i to się czuje. 

Dzięki temu szybciej bije nam serce, odczuwamy złość, smutek i radość. OSTR zafundował 

swoim słuchaczom zastrzyk z hormonów setki kobiet w ciąży. Właśnie za takie emocje 

każdy z nas kocha muzykę. Kolejną kwestią jest szczerość i chęć podzielenia się z całym 

światem swoimi problemami, co niewątpliwe zasługuje na duży szacunek.

Nie można przy tym wszystkim zapominać o muzyce, która również jest mocną stroną 

albumu. Po raz kolejny ekipa Killing Skills odpowiedzialna była za bity, a taki wybór był 

jedynym słusznym wyborem. To jak obstawianie jedynego podkutego konia w całej 

gonitwie. Na uwagę zasługuje jeszcze jedyna gościnna zwrotka na płycie… w numerze 

„Jaki ojciec taki syn” swoje wersy nagrał Janek, syn rapera.  Można powiedzieć, że ten 

album jest rodzinny, bo oprócz syna, w klipie „We krwi (Since I Saw You)” wystąpiła rów-

nież żona Ostrego. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

OSTR
ŻYCIE PO ŚMIERCI



   /   CAŁA MUZYKA 258258

Kanye West, muzyczny Jezus naszych czasów, jest tema-

tem, któremu spokojnie można poświęcić tyle stron, ile 

zajmuje ten numer iMagazine. Dawno na rynku muzycz-

nym nie było tak kontrowersyjnej postaci, która niesie 

ze sobą tyle sprzecznych odczuć. Musiałbym sięgać po 

takie przykłady, jak Michael Jackson, Freddie Mercury czy 

Madonna. Bez wątpienia Kanye West muzykę rap prze-

niósł na całkowicie inny poziom, dzięki czemu zyskała 

wielowarstwowość, co otworzyło jeszcze bardziej całą 

kulturę hip-hop. W efekcie jeden z reprezentantów tej kultury stał się jedną z ikon 

całej popkultury. Jak do tego doszło? Ego porównywalne z wielkością układu sło-

necznego, pokazy modowe własnej linii odzieżowej i absolutne opanowanie 

wszystkich portali internetowych – to tylko trzy z wielu odpowiedzi na to pytanie. 

Z pewnością to wszystko spowodowało tak dużo zamieszania wokół premiery siód-

mego albumu artysty. Ciągłą zmianę tytułów, zapowiedzi o najlepszym albumie 

w historii muzyki i sto tysięcy tweetów, w oczekiwaniu na płytę komentował cały 

świat. W końcu doczekaliśmy się i w tym miejscu należy przekreślić wszystko, co 

wcześniej napisałem. Teraz liczy się tylko materiał zawarty na „The Life Of Pablo”, 

bo tak finalnie brzmi tytuł najnowszego krążka Kanye Westa. Całość brzmi niczym 

podsumowanie całej dotychczasowej kariery artysty. Kanye, jak Pablo Picasso, opro-

wadza nas po swojej galerii i pokazuje dzieła, z których jest najbardziej dumny. 

Gospelowe chórki przypominają nam o początkach z „The College Dropout”, gdzie 

w bitowo klasycznej formie brylowały słowa „Gad” i „Jesus”. Dalej przechodzimy 

do bardziej barwnych obrazów, takich jak „808s & Heartbreak”, od których zaczęły 

się zabawy z auto-tunem i elektroniką. Na koniec „Pablo” prezentuje największe 

perełki i przebłyski wielkiego geniuszu z „My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, w któ-

rym cudownie wybrane sample spotkały się z bardzo rozbudowanymi aranżacjami. 

Patrząc na wszystkie poprzednie dzieła, jestem przekonany, że „The Life Of Pablo” 

zostanie docenione dopiero za jakiś czas, ponieważ Kanye West jest wizjonerem 

i zawsze będzie dwa kroki przed całą muzyczną sceną.  

KANYE WEST 
THE LIFE OF PABLO
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