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BADANIE CZYTELNICTWA

POMÓŻ TWORZYĆ NAM LEPSZEGO IMAGA! 
WEŹ UDZIAŁ W BADANIU CZYTELNICTWA!

https://docs.google.com/forms/d/1xJ8OOXTqXiBHPfKXzDkJo7P7l22L_6qlbeXeGtxCR4Q/viewform


ATH-ANC40BT to douszne słuchawki Bluetooth™ 
z  aktywną redukcją hałasu zewnętrznego. Znakomi-
cie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie chcesz słuchać 
swojej ulubionej muzyki. Wbudowany mikrofon i możli-
wość odbierania połączeń sprawią, że zawsze będziesz 
w kontakcie z przyjaciółmi.

Bez hałasu. Bez kabli. Bez ograniczeń.
Muzyka w każdych warunkach.

Salony firmowe Audio Technica: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/audio-technica-ath-anc40bt-czarny.html?utm_source=iMagazine&utm_medium=pdf&utm_campaign=audio-technica-anc40bt
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Zamiast wstępniaka
Gdy czytacie te słowa, mija miesiąc od naszej 

wygranej w sądzie. Dokładnie 1 kwietnia 2016 roku, 

po trzech latach sądowej batalii w dwóch instan-

cjach, zakończył się nasz spór z firmą, która usiło-

wała przejąć tytuł prasowy „iMag”. Wyrok jest już 

prawomocny i wykonalny. Potwierdza on narusze-

nie naszych praw przez spółkę BizBi Media i zaka-

zuje tej spółce wykorzystywania tytułu „iMag” do 

oznaczania jej czasopisma. 

Teraz już powoli napięcie schodzi, ale ostatnie 

trzy lata kosztowały mnie dużo stresu, straco-

nego czasu i pieniędzy. Nauczyły mnie też wiele 

o życiu, prowadzeniu biznesu i ludziach. Wiem, że 

udało nam się stworzyć team przyjaciół, którzy 

pomimo sytuacji kryzysowej, byli razem z nami, 

wspierali nas i mogliśmy na nich liczyć. Przyjaciół 

zarówno po stronie redakcji, jak i Was, czytelni-

ków, którzy pomagali nam rozwijać i utrzymać na 

rynku nasz magazyn.

To, co się działo wokół iMaga, niestety w dużej 

mierze odwracało moją, Norberta i Wojtka uwagę 

od codziennych spraw – to właśnie między 

innymi dlatego „było nas” mniej, niż tego chcieli-

śmy. Gdy mamy już to wszystko za sobą, możemy 

skoncentrować się na tym, na czym powinni-

śmy i w niedalekiej przyszłości zobaczycie wiele, 

mamy nadzieję, fajnych zmian i nowości w iMagu.

iMag był i jest jeden.

Dziękuję, że jesteście z nami!
Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl
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WYNIKI FINANSOWE 
APPLE ZA Q2 2016
Apple ogłosiło wyniki sprzedaży za Q2 2016, 

czyli drugi kwartał fiskalny (pierwszy kalenda-

rzowy) roku 2016. Jest to pierwszy od lat okres, 

w którym Apple notuje tak poważne spadki.

Czytaj dalej...

9 TAPET Z OKAZJI 
DNIA ZIEMI OD NAS, 
DLA WAS
Z okazji dzisiejszego Dnia Ziemi, w redak-

cji przygotowaliśmy dla Was kilka zdjęć, 

które mamy nadzieję, że z chęcią umieści-

cie na swoich smartfonach, tabletach czy 

pecetach, jako tło.

Czytaj dalej...

OD 1 CZERWCA TYLKO 
NATYWNE APLIKACJE 
DLA APPLE WATCH 
Od pierwszego czerwca wszystkie apli-

kacje dla Apple Watch będą musiały być 

natywne. Nowe wymagania pojawiają się 

tuż przed WWDC i prezentacją kolejnej wer-

sji watchOS. Lepszej wiadomości dla zegarka 

Apple’a być nie mogło.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/04/26/wyniki-finansowe-apple-za-q2-2016/
https://imagazine.pl/2016/04/22/11-tapet-z-okazji-dnia-ziemi-od-nas-dla-was/
https://imagazine.pl/2016/04/25/od-1-czerwca-tylko-natywne-aplikacje-dla-apple-watch/


PRINT("APPLE 
POTWIERDZA WWDC 
2016")
Apple potwierdziło datę tegorocznego 

WWDC – przypada na dni 13-17 czerwca 2016.

Czytaj dalej...

NOWE DWUNASTOCALOWE MACBOOKI EARLY 
2016 JUŻ SĄ! 
Apple oficjalnie zapowiedziało nowe MacBooki. Modele early 2016 charakteryzują się przede 

wszystkim nowymi procesorami Intela, ale mają również kilka innych usprawnień oraz nowy 

kolor – Rose Gold.

Czytaj dalej...
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Router działa w standardzie 802.11ac i tworzy dwupasmową sieć bezprzewodową o łącznej 

prędkości do 2,53 Gb/s, a dzięki technologii MU-MIMO obsługuje kilka urządzeń jednocze-

śnie. Z tym modelem możesz w pełni wykorzystać sprzęt w swoim domu i w tym samym 

czasie strumieniować wideo 4K HD oraz grać online. 

Za zasięg odpowiedzialne są cztery zewnętrzne anteny oraz technologia kształtowania 

wiązki, która dodatkowo zwiększa prędkość i stabilność połączeń między urządzeniami 

a routerem. Stabilną pracę routera zapewnia mocny dwurdzeniowy procesor, który z łatwo-

ścią obsłuży dużą liczbę połączeń bez spowalniania sieci.

Nie mogło zabraknąć portów USB 3.0, które idealnie sprawdzają się przy podłączeniu drukarki czy 

zewnętrznej pamięci, umożliwiającej stworzenie multimedialnego serwera plików. Dodatkowo 

cztery gigabitowe porty Ethernet pozwolą na podłączenie telewizora, PC czy dysku NAS. 

Wydajność domowej sieci Wi-Fi nie zależy tylko od szybkości deklarowanej przez dostawcę 

internetu i używanych komputerów. Istotną rolę w układance odgrywa router, którego 

potencjał nierzadko przekracza możliwości doprowadzonego do domu kabla. Pozwala to, 

między innymi, na błyskawiczną wymianę plików wewnątrz sieci. Archer C2600 to propozycja 

od TP-LINK dla wszystkich, którzy wykorzystują ten potencjał w całości.

TP-LINK ARCHER C2600 – PRZYSPIESZ SWOJE WI-FI
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Wszystko to zostało zamknięte w eleganckiej 

obudowie, a minimalistyczny design sprawia, że 

Archer C2600 pasuje do każdego wnętrza. Diody 

sygnalizujące pracę routera mogą zostać wyłą-

czone i nie będą przeszkadzały podczas snu lub 

codziennych czynności. 

Do obsługi routera został przygotowany nowy 

intuicyjny interfejs, który umożliwia konfigura-

cję na trzy sposoby. Pierwszy – szybki – przezna-

czony jest dla niedoświadczonych użytkowników 

i pozwala na utworzenie połączenia w 15 sekund. 

Drugi to podstawowe opcje konfiguracyjne, 

a trzeci, zaawansowany przeznaczony jest dla 

doświadczonych użytkowników. 

Routerem możemy zarządzać nie tylko z poziomu 

przeglądarki internetowej, ale również dzięki apli-

kacji TP-LINK Tether na urządzenia mobilne z sys-

temem Android oraz iOS. Dzięki niej użytkownicy 

zyskują szybki dostęp do najważniejszych opcji 

związanych z zarządzaniem ustawieniami routera, 

w tym rozbudowanych funkcji kontroli rodziciel-

skiej. Ponadto korzystając z prostego i intuicyj-

nego interfejsu możliwe jest monitorowanie pracy 

sieci oraz sprawdzenie listy urządzeń podłączo-

nych do routera Wi-Fi. 

Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest na 

stronie www.tp-link.com.pl.

TP-LINK Archer C2600 jest już dostępny 

w sprzedaży. Produkt objęty jest 24-miesięczną 

gwarancją.

http://www.tp-link.com.pl
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Strategiczne partnerstwo marek JBL® i Under Armour® ma ma na celu udostępnienie techno-

logii łączności w dziedzinie zdrowego stylu życia oraz fitness szerokiemu gronu odbiorców. 

Pierwszą linią produktów sygnowanych przez obie marki są dwa modele bezprzewodowych 

słuchawek sportowych: JBL UA Wireless oraz JBL UA Wireless Heart Rate. 

Flagowym modelem zaprojektowanym przez inżynierów JBL mają być JBL UA Wireless Heart 

Rate, które na rynku polskim powinny pojawić się w sierpniu tego roku. To słuchawki zapew-

niające natychmiastowy pomiar tętna bezpośrednio z tętnicy usznej, pozwalające sportow-

com w pełni skupić się na treningu, bez konieczności przerywania go, by sprawdzić tętno na 

opasce, zegarku czy telefonie. Dzięki wbudowanej łączności z UA Record, platformie Under 

Armour definiującej zdrowie i fitness, te słuchawki stale przesyłają dane dotyczące pulsu, by 

trenujący nieustannie był zsynchronizowany ze swoimi celami treningowymi (24/7/365). 

JBL® i Under Armour® – marki przodujące w wyznaczaniu nowych standardów 

w swoich dziedzinach – prezentują wspólnie opracowane bezprzewodowe 

słuchawki sportowe. Ich znakiem rozpoznawczym jest doskonałe brzmienie JBL® 

oraz na wskroś sportowy charakter właściwy produktom Under Armour®. 

WSPÓLNY PROJEKT SŁUCHAWEK SPORTOWYCH 
MAREK JBL® I UNDER ARMOUR®
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Jeśli połączymy doskonałą jakość brzmienia JBL z najwyższymi 

w swojej klasie standardami sportowymi Under Armour to otrzy-

mamy słuchawki sportowe najwyższej jakości – trwałe i odporne 

na pot czy zachlapania zgodnie z parametrami wodoodporności 

na poziomie IPX 5. Ponadto opatentowana przez JBL technologia 

TwistLock™ gwarantuje, że słuchawki nie wypadną z uszu, nato-

miast Flexsoft™ zapewnia długotrwały komfort ich użytkowania. 

Premiera w pełni bezprzewodowej linii słuchawek sportowych 

oznacza dla sportowców mniej zakłóceń związanych z hałasami 

dobiegającymi z otoczenia, a większe skupienie na treningu. 

Wszyscy, którzy zdecydują się na zakup modelu JBL UA Wireless 

Heart Rate lub JBL UA Wireless, w pakiecie otrzymają również 

całoroczną, darmową subskrypcję MapMyFitness® Premium 

o wartości $29,99. MapMyFitness jest częścią zestawu aplikacji 

Under Armour Connected Fitness, która zrzesza ludzi z całego 

świata tworzących społeczność ponad 155 milionów osób. 

MapMyFitness pozwala członkom śledzić, analizować i dzielić się 

ponad 600 różnymi typami aktywności fitness. 

– Współcześni użytkownicy uprawiający sport domagają się naj-

wyższej wydajności jeśli chodzi o formę, funkcjonalność i design. 

JBL UA Wireless Heart Rate i JBL UA Wireless wręcz przerasta 

te wymagania dostarczając wszechstronną łączność, imponu-

jącą ergonomię oraz potężne doznania akustyczne JBL – mówi 

Michael Mauser, Dyrektor Lifestyle Audio Division, HARMAN. 

– Tylko autorytet JBL w dziedzinie dźwięku i doświadczenie 

w projektowaniu dla sportowców mogą sprostać najwyższym 

standardom tego partnerstwa. Jesteśmy bardzo podekscyto-

wani uruchomieniem współpracy i chętni by wprowadzić na 

rynek nowe, znaczące innowacje, które poszerzają świat łączno-

ści fitness dla naszych sportowców – mówi Robin Thurston, Chief 

Digital Officer w Under Armour. 

Nowa linia bezprzewodowych słuchawek sportowych składa się 

z dwóch modeli: JBL UA Wireless Heart Rate (dostępny w sierp-
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niu 2016) i JBL UA Wireless (dostępny w kwietniu 2016) zaprojektowanych przez obie marki 

wspólnie.

Polska premiera modelu JBL UA Wireless odbyła się 29 kwietnia w sklepie iSpot w warszaw-

skiej Arkadii przy Alei Jana Pawła II 82. 

Specyfikacja techniczna
JBL UA Wireless Heart Rate 
• Natychmiastowy pomiar i monitoring 

pulsu dzięki technologii zamkniętej 
w przycisku dotykowym 

• Bluetooth 4.1 
• Brzmienie sygnowane przez JBL
• Technologia Twistlock™ gwarantująca 

niewypadanie 
• Technologia Flexsoft™ zapewniająca dłu-

gotrwały komfort użytkowania 
• Trójprzyciskowy pilot z mikrofonem do 

kontroli głośności, muzyki i rozmów 
telefonicznych 

• Odporność na pot na poziomie IPX 5
• Do 5 godzin odtwarzania 
• Roczna subskrypcja MapMyFitness® 

Premium 
Dostępne w sierpniu 2015.

JBL UA Wireless
• Bluetooth 4.0 
• Brzmienie sygnowane przez JBL
• Technologia Twistlock™ gwarantująca 

niewypadanie 
• Technologia Flexsoft™ zapewniająca dłu-

gotrwały komfort użytkowania 
• Trójprzyciskowy pilot z mikrofonem do 

kontroli głośności, muzyki i rozmów 
telefonicznych 

• Odporność na pot na poziomie IPX 5
• Do 8 godzin odtwarzania 
• Roczna subskrypcja MapMyFitness® 

Premium 
Cena detaliczna: 769 zł



Duet nowych nausznych słuchawek Audio-Techniki, ATH-SR5 i ATH-SR5BT, pozwala wszyst-

kim fanom muzyki cieszyć się zachwycającym dźwiękiem wysokiej rozdzielczości także 

poza domem. Wykorzystując zalety wysokiej klasy słuchawek ATH-MSR7, te dwa atrakcyjne 

cenowo modele dostarczają doskonałej jakości dźwięk, zaś ATH-SR5BT dodatkowo udostęp-

nia wygodę bezprzewodowego przesyłania muzyki za pomocą Bluetooth. 

Najnowsze słuchawki zachwycają swoim stylowym, klasycznym wzornictwem i przykuwają 

uwagę atrakcyjnym białym i czarnym wykończeniem. Źródłem wysokiej jakości brzmie-
nia obydwóch modeli są 45-milimetrowe przetworniki True Motion, które zapewniają 
bogaty, detaliczny i pozbawiony zniekształceń dźwięk, także w przypadku najnowo-

Audio-Technica prezentuje słuchawki nauszne ATH-SR5 i ich bezprzewodową 

odmianę Bluetooth ATH-SR5BT. Obydwa modele obsługują dźwięk wysokiej 

rozdzielczości i idealnie sprawdzają się podczas odsłuchu muzyki poza domem

Z PRZEWODEM I BEZ – NAJNOWSZE SŁUCHAWKI 
NAUSZNE AUDIO-TECHNICA ATH-SR5 I ATH-SR5BT
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cześniejszych formatów wysokiej rozdziel-
czości. Specjalny układ Dual Acoustic Resistors 

rozszerza skrajne zakresy odtwarzanych częstotli-

wości, zapewniając tym samym jeszcze bardziej 

naturalne brzmienie. Wyprowadzone na zewnątrz 

złącza PCB gwarantują bardziej płynny ruch 

membrany, zapewniając precyzyjniejszy dźwięk. 

Ergonomia i skuteczna izolacja od hałasu to 

kolejne istotne elementy, które wpływają na 

doskonałe doświadczenia odsłuchowe. Miękka 
pianka z funkcją pamięci sprawia, że słu-
chawki ATH-SR5 i ATH-SR5BT pewnie utrzy-
mują się na uszach, jednocześnie zapewniając 
wysoki komfort użytkowania. Ponadto łatwo 

regulowany pałąk nagłowny i lekka, elastyczna 

konstrukcja wzmacniają „mobilność” słuchawek 

i zapewniają maksymalny poziom wygody, nawet 

podczas długich sesji odsłuchowych. 

Melomani, którzy często słuchają muzyki ze 

smartfonu, z pewnością skorzystają z dostarczo-

nego ze słuchawkami przewodu z wbudowanym 

zdalnym sterowaniem/mikrofonem. Odłączany 
kabel umożliwia m.in. odbieranie i prowadze-
nie rozmów telefonicznych bez potrzeby wyj-
mowania telefonu z kieszeni.

Model ATH-SR5BT idzie jeszcze o krok dalej 

w porównaniu z ATH-SR5. Wykorzystując roz-

wiązania techniczne i konstrukcyjne swojego 

przewodowego brata, dodatkowo udostęp-

nia możliwość bezprzewodowego przesyłania 

dźwięku. Dzięki zastosowaniu najnowszego 
układu Bluetooth® 4.1 z kodekiem aptX, melo-
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mani mogą podłączyć dowolny kompatybilny sprzęt i cieszyć się najwyższej jakości 
brzmieniem, bez ryzyka splątania się przewodu. 

Sparowanie słuchawek ze źródłem dźwięku jest tak proste, jak zbliżenie obu modeli do sie-

bie. To zasługa standardu NFC (Near Field Communication). Wystarczy przyłożyć urządzenie 

źródłowe do logo „N” na pałąku nagłownym słuchawek, aby nawiązać połączenie i ponow-

nie dotknąć, aby je rozłączyć. Bezprzewodowo można nie tylko przesyłać dźwięk, lecz 
także obsługiwać odtwarzanie muzyki. Umożliwia to wbudowany w nauszniku panel 

kontrolny z przyciskami do rozpoczynania/zatrzymywania odtwarzania, regulacji poziomu 

głośności i przeskakiwania pomiędzy utworami. 

Model ATH-SR5BT został zaprojektowany pod kątem wielogodzinnych sesji odsłuchowych. 

Wbudowany akumulator zapewnia niespotykany czas pracy wśród konkurencyjnych 
słuchawek nausznych – do aż 38 godzin po pełnym naładowaniu baterii. Samo ładowa-

nie odbywa się poprzez kabel USB i zajmuje pięć godzin. Ponadto słuchawki dostarczane są 

wraz z odłączanym, 1,2-metrowym przewodem, który pozwala oddać całe piękno dźwięku 

wysokiej rozdzielczości i który umożliwia współpracę ze źródłami bez wbudowanej łączności 

bezprzewodowej. 

Słuchawki ATH-SR5 i ATH-SR5BT już są dostępne w sprzedaży. Nabywcy mają do wyboru 

dwie wersje kolorystyczne: czarną i białą. Poglądowa cena detaliczna przewodowych słucha-

wek ATH-SR5 wynosi 699 zł, za model bezprzewodowy ATH-SR5BT trzeba zapłacić 999 zł.

Obszerny test i recenzję tych słuchawek przeczytacie w czerwcowym iMagazine.



   /   AKTUALNOŚCI   /   23

EFFECTIVE SALE SESSION 2016 – CZYLI WARSZTATY Z OMNICHANNEL
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Zwiększanie sprzedaży przy pomocy email marketingu, wykorzystanie multichannel w komu-

nikacji z użytkownikami, lead nurturing, prowadzenie kampanii nastawionych na sprzedaż lub 

generowanie leadów czy aspekty prawne przy świadczeniu usług drogą elektroniczną, to tylko 

niektóre z tematów, zaplanowanych na warsztaty Effective Sale Session 2016. Dodatkowo, part-

nerzy wydarzenia przedstawią uczestnikom zagadnienia związanie z Big Data oraz SEO. W gro-

nie prelegentów zobaczymy ekspertów i specjalistów w swoich dziedzinach. 

Warsztaty skierowane są do osób, zajmujących się na co dzień marketingiem: właścicieli firm, 

pracowników działów marketingu, agencji marketingowych oraz do tych, którzy chcą poszerzyć 

swoją wiedzę w tym zakresie. Ich celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego sprze-

daż jest nieefektywna oraz pokazanie sprawdzonych i skutecznych rozwiązań. 

Dlaczego warto wziąć udział w Effective Sale Session 2016? Ponieważ dzięki nim dowiesz się, 

jakie narzędzia podniosą efektywność Twoich działań. Dodatkowo forma warsztatowa pozwoli 

nam wejść w interakcję - będziemy nie tylko mówić, ale także słuchać i przede wszystkim roz-

mawiać z Wami, uczestnikami. 

W tym roku odwiedzimy 4 miasta w Polsce. Gdzie będziemy?

• Katowice, 10 maja 

• Poznań, 12 maja

Dowiedz się więcej i zapisz na ess2016.pl lub zapytaj info@ess2016.pl

Efektywna komunikacja marketingowa oraz kampanie zwiększające sprzedaż i generowanie 

leadów będą tematem przewodnim Effective Sale Session 2016. To już druga edycja 

warsztatów w różnych zakątkach Polski.

• Gdańsk, 19 maja

• Warszawa, 24 maja

http://ess2016.pl
mailto:info%40ess2016.pl?subject=Pytanie
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TECHNOLOGIE MOBILNE NA DUŻYM EKRANIE! 

   /   AKTUALNOŚCI   /   24

Stąd też nie dziwi fakt, że Mobiconf to prawdziwe święto dla wszystkich twórców aplika-

cji mobilnych, które odbędzie się już 6-7 października w Krakowie.  Przygotowania do trze-

ciej edycji tej międzynarodowej konferencji trwają, znane jest już miejsce oraz ceny biletów. 

Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia.

Z początkiem kwietnia zostało otwarte Call4Papers. Organizator konferencji firma Miquido 

zaprasza programistów, grafików, testerów i innych specjalistów z branży do wysyłania swo-

ich propozycji tematów. To świetna okazja, by podzielić się wiedzą, kogoś zainspirować czy po 

prostu wystąpić obok znanych prelegentów z całego świata. Zgłoszenia można nadsyłać do 

końca maja.

Na stronie wydarzenia przybywa także prelegentów, sponsorów i partnerów. Dlatego Ci, któ-

rzy już wiedzą, że w październiku odwiedzą nie tylko Wawel, ale przede wszystkim konferen-

cję Mobiconf, mogą szykować się na bonus od organizatorów. Dlaczego? Ponieważ już 4 maja 

rusza rejestracja na konferencję, a w raz z nią specjalne ceny biletów! 

Podczas trzeciej edycji konferencji wystąpią m.in: Mark Allison, Jorge Barroso (Karumi), Wiebe 

Elsinga (Egeniq), David González (Novoda), Kevlin Henney, David Low (Skyscanner), Mirosław 

Stanek (Azimo), Maciej Szwed (Miquido), César Valiente (Microsoft). 

Organizator: Miquido

Bez smartfona nie wyobrażasz sobie życia, a aplikacje mobilne to Twoi najlepsi przyjaciele. 

Jednak gdyby zabrakło programistów to świat wyglądałby zupełnie inaczej. 

http://2016.mobiconf.org
http://2016.mobiconf.org
http://2016.mobiconf.org/call-for-papers
http://miquido.com
http://2016.mobiconf.org/registration
http://miquido.com
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Wszystko co musisz zrobić, to otworzyć naszą stronę WWW – www.imagazine.pl/gerdalock

Do otwarcia strony potrzebujesz hasła składającego się z 5 liter.

• Dwie litery znajdziesz na fanpage GerdaLock

• Trzecią znajdziesz w tym numerze iMagazine – nie będzie to trudne.

• Czwarta literka znajduje się na stronie www.gerdalock.com

• Piąta zaś pojawi się na Twitterze @iMagazinepl 1 maja około godziny 12:00.

Musisz ułożyć z tych liter hasło które otworzy stronę www.imagazine.pl/gerdalock. Na stronie 

wyświetli się zdanie, które musisz wysłać na adres konkurs@imagazine.pl. Pierwsza osoba, która 

wyśle prawidłowe zdanie wygrywa naszą nagrodę. 

Regulamin konkursu znajdziesz na:  na stronie iMagazine

* Montaż obejmuje instalację i kalibrację zamka w drzwiach z zamkiem wpuszczanym i wkładką profilową (na zabierak lub zębatkę).  
Zasięg możliwości wykonania usługi obejmuje Warszawę, Poznań, Wrocław, aglomerację górnośląską, Kraków, Trójmiasto, Łódź,  
Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Elbląg, Kołobrzeg, Szczecin.

WYGRAJ ZAMEK GERDALOCK DO DRZWI, STEROWANY ZA 
POMOCĄ SMARTFONA, WRAZ Z MONTAŻEM*.

KONKURS
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TOMASZ SZYKULSKI

Nowy Jork to bezsprzecznie najbardziej znane miasto Ameryki, w którym znajdują się tysiące 

interesujących miejsc i atrakcji. Na podstawie własnych doświadczeń postanowiłem wybrać 

pięć pozycji obowiązkowych, które każdy powinien zaliczyć.
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PIĘĆ RZECZY, KTÓRE MUSISZ ZROBIĆ 
W NOWYM JORKU

Pięć rzeczy, które musisz zrobić w Nowym Jorku



1. Widok ze szczytu Top of the Rock
Pierwsze skojarzenie z Nowym Jorkiem? Wieżowce! Faktycznie, na Manhattanie znaj-

dują się ich dziesiątki, gęsto zapełniające ograniczoną przestrzeń w siatce ulic i alei. Skalę 

tego miasta najlepiej podziwiać z wysokości – dlatego większość turystów decyduje się 

na wizytę w przynajmniej jednym z trzech najpopularniejszych punktów widokowych: 

Top of the Rock, Empire State Building lub One World Trade Center. Mnie najbardziej przy-

padł do gustu pierwszy z nich, czyli taras na szczycie słynnego budynku Rockefeller Plaza. 

Dlaczego? Powody są dwa: po pierwsze – widoki. Kierując wzrok na południe, zobaczymy 

pobliską bryłę Empire State Building, a w oddali – największe skupisko wieżowców, czyli 

Downtown. Z kolei patrząc na północ, zobaczymy doskonale widoczny Central Park oraz 

niezwykle wysoki i efektowny apartamentowiec – 432 Park Avenue. Drugą zaletę Top of the 

Rock docenią fotografowie – górny taras nie jest zabezpieczony kratami ani szybą, dzięki 

czemu nic nie ogranicza widoku i nie utrudnia fotografowania panoramy miasta.

   /   PODRÓŻE   /   2929Pięć rzeczy, które musisz zrobić w Nowym Jorku



2. Spacer po Brooklyn 
Bridge
Most łączący południowy 

Manhattan i Brooklyn to jeden 

z symboli miasta – zawdzięcza 

to nie tylko lokalizacji (dosko-

nale widać go z wielu budynków 

i miejsc), ale również pięknej lino-

wej konstrukcji, która doskonale 

wygląda na zdjęciach. Spacer przez 

most pozwoli także dokładnie zoba-

czyć wschodnią panoramę Nowego 

Jorku oraz doprowadzi do miejsca, 

które opisałem w kolejnym punkcie.
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3. Zachód słońca w Main Street 
Park
Niewielki park na Brooklynie to jedno z moich 

ulubionych miejsc – nie tylko w Nowym Jorku, 

ale i w całych Stanach. Powód jest prosty: żaden 

inny punkt nie oferuje tak doskonałego widoku 

na panoramę pełnego wieżowców Manhattanu 

oraz na wspomniany wcześniej Brooklyn Bridge. 

W pobliżu parku znajduje się betonowe wybrzeże 

i kilka ławek, z których wygodnie obejrzymy 

zachodzące nad miastem słońce. Warto zostać tam 

dłużej – to idealne miejsce na nocne fotografowa-

nie. Nieopodal znajduje się również Washington 

Street – stojąc na niej w odpowiednim miejscu, 

można zobaczyć Empire State Building między 

elementami konstrukcji drugiego z nowojorskich 

mostów – Manhattan Bridge.
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4. Deskorolką przez Central Park
… albo rowerem! Albo zwyczajnie spacerem – warto! Central Park jest znacznie 

większy, niż może się wydawać: zielona strefa w samym sercu Manhattanu roz-

ciąga się na długość kilkudziesięciu przecznic i zajmuje powierzchnię 3,41 km2. 

Znajduje się w nim wiele kilometrów ścieżek i dróg, a także kilka zbiorników wod-

nych i otwarte przestrzenie. Oczywistą zaletą jest sama lokalizacja: bliskość skle-

pów, muzeów i innych atrakcji sprawia, że wypad do Central Parku będzie łatwym 

i przyjemnym przerywnikiem zwiedzania czy zakupów. 

5. Wyjazd z Nowego Jorku
Mówię serio. Największym błędem powielanym przez wiele osób podróżujących 

do USA jest ograniczanie się do jednego miejsca lub regionu – wybór najczę-

ściej pada właśnie na Nowy Jork. Nie chcę mu nic ujmować – to wspaniałe wie-

lokulturowe miasto pełne turystycznych atrakcji i ciekawej architektury. Uważam 

jednak, że pobyt w jednym miejscu to strata czasu i pieniędzy, zwłaszcza w przy-

padku bardzo drogiego Nowego Jorku. Możliwości urozmaicenia podróży jest 

dużo: od odwiedzenia innych miast wschodniego wybrzeża (szczególnie polecam 

Waszyngton), przez krótki wypad do Kanady (to tylko kilka godzin jazdy samo-

chodem) aż po przelot na drugi koniec kraju i pobyt w moim ulubionym San 

Francisco. Warto zdecydować się na wynajęcie samochodu, bo jazda amerykań-

skimi drogami pozwala poczuć prawdziwą naturę tego kraju i pojąć jego ogrom.

t_szykulski
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FOTOGRAFOWANIE 
W TOKIO

TOMASZ SZYKULSKI

Relacjonując moje podróże, staram się przybliżać ich różnorodne aspekty: atrakcje turystyczne, 

transport, kulturę i ciekawostki. Tym razem postanowiłem zacząć inaczej – w pierwszej części 

relacji opowiem Wam o miejscach, które miałem okazję fotografować w stolicy Japonii, przy 

okazji przybliżając związane z nimi historie.

Fotografowanie w Tokio
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Chiyoda
Centralnym punktem Tokio są rozległe tereny 

zielone w dzielnicy Chiyoda, które otacza 

woda. Znajduje się tam między innymi pałac 

cesarski, park, ogrody oraz wiele zabytko-

wych budynków, w tym sanktuarium i muzea. 

Liczne wzniesienia stwarzają dobre warunki 

do oglądania panoramy centralnej części mia-

sta, którą gęsto zapełniają rzędy wieżowców. 

Okręg Chiyoda przyciąga tysiące turystów, 

ale również mieszkańców metropolii – rozle-

gła przestrzeń stanowi doskonałe miejsce do 

relaksu, biegania czy pracy. 

34Fotografowanie w Tokio



Akasaka
W tej dzielnicy zatrzymaliśmy się w jednym z popularnych w Japonii hoteli kapsułowych, 

które zamiast tradycyjnych pokoi oferują niewielkie, zamykane „pudełka” do spania z łóż-

kiem i małą szafką. Chociaż takiego zakwaterowania nie można nazwać pełnoprawnym 

hotelem, stanowi ono ciekawe urozmaicenie (zwłaszcza dla Europejczyka) oraz pozwala 

nieco ograniczyć koszty w tym bardzo drogim mieście. Wybór tej lokalizacji okazał się 

trafny – od stacji metra dzieliło nas jedynie 50 metrów, a od ścisłego centrum Tokio i pałacu 

cesarskiego – około 20 minut spacerem. Okoliczne uliczki były wypełnione barami z lokal-

nym jedzeniem oraz sklepami – najbardziej przypadł nam do gustu niewielki lokal z japoń-

skim bufetem, w którym można było wybrać między innymi różne kombinacje ryżu lub 

udonu oraz mięs, warzyw i owoców morza.

Już pierwszej nocy w dzielnicy Akasaka zdecydowałem się zabrać aparat i wejść na jedną 

z kładek nad ruchliwą drogą – długi czas naświetlania pozwolił uchwycić światła przejeż-
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dżających pojazdów. Pomimo wzmożonego ruchu rejon ten sprawiał wrażenie 

niezwykle spokojnego i cichego. Jedną z pierwszych obserwacji była także czy-

stość ulic, placów i budynków. 

Tokyo Tower
Początkowy plan pobytu w Tokio zakładał wizyty w kilku punktach widoko-

wych – ostatecznie okazało się, że z ograniczonego czasu udało się wykroić tylko 

na wjazd na Tokyo Tower. Stalowa, czerwona konstrukcja wznosi się na około 

300 metrów nad poziom ulicy, a górny taras widokowy usytuowano na wysokości 

250 metrów. Bilet na oba poziomy wieży (za wyższy trzeba dopłacić) kosztował 

łącznie około 50 złotych, co stanowi mniej więcej połowę ceny podobnych atrak-

cji w Singapurze, Nowym Jorku czy Toronto. 

Muszę przyznać, że widok był doskonały – dosłownie z każdej strony otaczała 

nas gęsta tkanka miejska, którą przecinały wielopoziomowe drogi i autostrady, 

a dodatkowo – od południowego wschodu – wybrzeże Zatoki Tokijskiej. Tokyo 

Tower jest moim zdaniem punktem obowiązkowym podczas zwiedzania tego 

miasta. Podczas kolejnej wizyty z całą pewnością tam wrócę, wcześniej odwiedza-

jąc jednak inne polecane tarasy widokowe – między innymi wieżę Skytree.

   /   PODRÓŻE   /   36Fotografowanie w Tokio



   /   PODRÓŻE   /   37

Shibuya
Słynne skrzyżowanie i przecinające je przejścia dla pieszych znajdują się w dzielnicy Shibuya 

– kilka stacji metra na zachód od ścisłego centrum Tokio. Miejsce to stanowi jeden z najbar-

dziej rozpoznawalnych symboli japońskiej stolicy oraz gwarantuje doskonałe warunki do 

nocnego fotografowania. Liczne neonowe reklamy oraz rozświetlone biura, sklepy i restau-

racje stanowią doskonałe tło dla ogromnej masy ludzi koncentrującej się w tym punkcie. 

Według szacunków, podczas jednej zmiany świateł, na skrzyżowanie wchodzi nawet 2500 

osób – widać to na zdjęciu, które wykonałem szerokokątnym obiektywem fisheye.

Ginza
Aleja Chuo-Dori w centralnej dzielnicy Tokio skupia wszelkiego rodzaju lokale usługowe 

– zwłaszcza te z górnej półki. Znajdziemy tu między innymi kilkupiętrowy Apple Store, nie-

zwykle efektowny salon i biurowiec firmy Yamaha, kilkanaście sklepów znanych europejskich 

projektantów i wiele innych. Głównym powodem spaceru przez te okolice była wizyta wła-

Fotografowanie w Tokio



t_szykulski
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śnie w Apple Store. Rozświetlona, szeroka ulica 

w centrum miasta okazała się doskonałym miej-

scem do nocnego fotografowania. 

Asakusa
Do dzielnicy Asakusa dotarliśmy kilkukrotnie 

– najważniejszym punktem w tym rejonie była 

dla nas ogromna świątynia Senji-Ju, która ideal-

nie pasowała do mojego wyobrażenia tradycyjnej 

japońskiej kultury. Strzeliste konstrukcje w charak-

terystycznym czerwonym kolorze otaczała gęsta 

siatka wąskich uliczek, w których znaleźliśmy 

sklepy z pamiątkami oraz bary serwujące ramen 

i sushi. Okolice te warto odwiedzić po południu 

– widok świątyń w zachodzącym świetle zrobił na 

mnie ogromne wrażenie.

Fotografowanie w Tokio

https://twitter.com/t_szykulski


PHUKET 
TAJLANDIA W PIGUŁCE

MAJA JAWOROWSKA

Azja Południowo-Wschodnia jest tak obłędnie kolorowa i różnorodna, że trudno mi 

wyobrazić sobie, by któregoś dnia miałaby przestać zaskakiwać. Kombinacja liczby turystów, 

mieszkańców, wszechobecne zwierzęta, żar lejący się z nieba i absolutna beztroska – oto 

przepis na Azję. Podawać na ciepło.
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A skoro o cieple mowa… może pogadamy o Phuket?

Nie bez powodu właśnie ta wyspa staje mi przed oczami na myśl o upale. Podczas mojego 

styczniowego błąkania się po Azji temperatura w tej prowincji nie spadała w dzień poni-

żej 37 stopni, ulgi nie dawała nawet kąpiel w morzu, a jedyne momenty, w których nie kle-

iłam się do powietrza, oznaczały przegięcie z klimatyzatorem w pokoju. Dla kogo więc jest 

Phuket i co tak właściwie oferuje?

Phuket to jedna z tajskich prowincji i jednocześnie wyspa położona na Morzu Andamańskim. 

Całkiem sporawa, bo o powierzchni ponad 540 km2, jest jednym z najczęstszych wyborów 

turystów podróżujących do Azji w poszukiwaniu słońca. Z tym słońcem jednak na Phuket 

trzeba uważać. Ze wszystkich miejsc, które odwiedziłam w Azji, to właśnie ta mała, zdra-

dziecka wysepka, przywitała mnie najbardziej bezwzględnym, najostrzejszym słońcem. 

Oczywiście wiedziałam, w co się pakuję, planując wyjazd w tym terminie – Nowy Rok to sam 

środek azjatyckiego lata, na próżno więc szukać bryzy, deszczu czy ulgi w cieniu.
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Jak dostać się na wyspę? Otóż samolotem. 

W porównaniu do opisywanego przeze mnie 

ostatnio transferu na Boracay, dotarcie na Phuket 

to bułka z masłem. Mimo niewielkich rozmiarów 

samej prowincji Phuket dysponuje ogromnia-

stym portem lotniczym, który pod względem 

ruchliwości ustępuje jedynie bangkockiemu 

Suvarnabhumi (swoją drogą lotnisko zasługuje 

na osobny tekst). Najwygodniejsze połączenie to 

oczywiście lot Emiratami, z przesiadką w Dubaju. 

Z nosem do okazji bilety da się zorganizować za 

mniej niż 2000 złotych, a transfer z przerwą na 

kawę w ZEA potrwa około 16 godzin.

Koszty życia na Phuket zależą oczywiście od stylu 

podróży. Z Karoliną zdecydowałyśmy się na fajny 

hotel w okolicach Patong Beach. Miejscówka, 

którą znalazłyśmy na Airbnb, kosztowała 650 zło-

tych. Biorąc pod uwagę, że hotel miał naprawdę 

przyjemny standard, a cena za noc wyniosła 

około 100 złotych za nas obie, uważam, że zro-

biłyśmy dobry interes. Wrażenie zrobiła na mnie 

także obsługa mówiąca po angielsku – w Tajlandii 

to rarytas. Niesamowitą przyjemnością było także 

poruszanie się po wyspie. Kolorowe, bardzo lek-

komyślne autobusy, czerwone tuk tuki i skutery 

codziennie dodawały na zmianę wyspie kolorów 

i mnie mikrozawałów serca.

Phuket oferuje jednak jeszcze coś – atrakcję, 

której nie zapomnę chyba nigdy, a mianowicie 

Bangla Road. Imprezowe serce wyspy jest wypad-

kową wszystkiego, co zaskakujące w Azji – sły-

szałam nawet opinie, że przy Bangla wymięka 

inny skarb narodowy Tajlandii, czyli Khao San 

Road w Bangkoku. Co znajdziemy na Bangla? 
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Olbrzymie kluby, setki wysportowanych tancerek pole dance, mnóstwo lady boys, 

pingpong shows, turystów z każdego zakątka świata… Z pewnością nie wymieni-

łam nawet ułamka. Jeżeli mam być szczera, to niewiele pamiętam. Być może spo-

wodowało to wielkie wiadro pełne słodkiego ponczu, a może ogłupiający widok 

striptizerki palącej papierosa własną waginą. Cóż, Tajlandia.

Jeżeli miałabym wybrać jedną rzecz, która najbardziej urzekła mnie podczas 

pobytu, będzie to jednak niedzielna wyprawa do Phuket Town. Położona na 

wschodnim wybrzeżu osada licząca 74 tysiące mieszkańców nie zapowiadała się 

ciekawie. Karolina uparła się jednak, by wreszcie ruszyć kuper z hotelu w kierunku 

innym niż plaża, no to pojechałyśmy. Po przybyciu do miasta niewiele znalazłam 

różnic względem naszego Patong. Ulice aż parowały z żaru, to i ludzi za wielu nie 

spotkałyśmy. Po kilku godzinach zwiedzania kolorowych uliczek postanowiłyśmy 

ochłodzić się w przypadkowej knajpie, poczytać książkę i napić się zimnego San 

42   /   PODRÓŻE   /   Phuket - Tajlandia w pigułce



Miguela. Okazało się, że wybierając akurat tę knajpę, miałyśmy wyjątkowe szczę-

ście – po dwóch godzinach pusta ulica, przy której siedziałyśmy, nagle ożyła. Ale 

tak nagle, jakby wszystkie stragany i ludzie po prostu wyrośli spod ziemi, niczym 

miasto duchów w Spirited Away. Okazało się, że w ten weekend Tajlandia święto-

wała Dzień Dziecka i tym sposobem wzięłyśmy udział w obchodach. A w Tajlandii 

nawet Dzień Dziecka to wyjątkowe przeżycie.

Komu więc polecam Phuket? Zielonym. Uważam, że wyspa jest jednym z miejsc, 

które warto odwiedzić podczas pierwszej wizyty w Azji. To Tajlandia w pigułce, kolo-

rowa, tętniąca życiem, oferująca mnóstwo przyjemnych i zmyślnych atrakcji. Gorąca, 

bardzo gorąca. Może właśnie przez ten żar tak mocno tkwi w mojej pamięci?

Phuket: 8/10.
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Sound Blaster X7 to wzmacniacz idealny do 

słuchania muzyki z urządzeń mobilnych, 

komputera, oglądania filmów z efektami 

dźwiękowymi Dolby Digital, oraz dla graczy.

Moc wzmacniacza 2x50W przy 4 Ohm

oraz konwerter cyfrowo - analogowy firmy 

Burr-Brown pozwalają osiągnąć rozdzielczość 

dźwięku 24 bity/192 kHz.

W połączeniu z dedykowanym zestawem 

pasywnych kolumn E-MU XM7, pozwala 

odtwarzać bardzo wysokiej jakości dźwięk.

KINO DOMOWE W TECHNOLOGII

Dostępne już wkrótce.

 

GŁOŚNIKI E-MU XM7 + WZMACNIACZ SB X7

Works with

Parowanie z urządzeniami Bluetooth
z użyciem technologii NFC

Umożliwia zarówno tradycyjne parowanie
z użyciem technologii Bluetooth, 
jak i dotykowe parowanie poprzez NFC.
Możliwe jest podłączenie do dwóch urządzeń
Bluetooth jednocześnie.

 

POŁĄCZENIA
BEZPRZEWODOWE

Złącze optyczne TOSLINK
Pozwala na cyfrowy przesył dźwięku np. Dolby Digital 5.1
z odtwarzaczy DVD lub konsol do grania.

Złącze USB 2.0
Umożliwia bezstratny przesył wysokiej jakości dźwięku
z urządzeń Android i iOS.

Wejście liniowe RCA
Umożliwia liniowy przesył dźwięku z urządzeń Hi-Fi.

POŁĄCZENIA
PRZEWODOWE

DOSTĘPNE
W SKLEPIE:

KUP TERAZ
WZMACNIACZ SB X7

KUP TERAZ
GŁOŚNIKI E-MU XM7

http://bit.ly/emu_xm7_imag-05-2016_to_xkom
http://bit.ly/sb_x7_imag-05-2016_to_xkom
http://bit.ly/emu_xm7_imag-05-2016_to_xkom
http://bit.ly/sb_x7_imag-05-2016_to_xkom


iPhone-Only na wakacjach? 

IPHONE-ONLY NA WAKACJACH? 
DLACZEGO NIE WARTO BRAĆ W PODRÓŻ 
KOMPUTERA... ANI NAWET IPADA

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Właśnie wróciliśmy z żoną z „miesiąca miodowego”. Taki romantyczny wyjazd we dwoje 

z okazji 11. rocznicy ślubu. Próbujemy się tak wyrwać co roku i prawie zawsze nam się udaje. 

Moi rodzice opiekują się w tym czasie naszymi pociechami, a my mamy czas tylko dla siebie. 

Tym razem pojechaliśmy do Włoch i na ten wyjazd żadne z nas nie zabrało laptopa. Ja wziąłem 

mojego iPada Pro.
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Dlaczego zabrałem iPada Pro?
Dobre pytanie. Bo miałem do napisania jeszcze jeden artykuł; bo zawsze podró-

żuję z iPadem; bo jestem „iPad Only” i jakbym musiał chwilkę popracować, to 

mógłbym to zrobić na iPadzie; bo jak nie ma ciekawych filmów w hotelu, to 

zawsze można obejrzeć coś na Netfliksie; bo łatwiej zamawiać hotele i czytać 

przewodniki na dużym ekranie...

Powodów, dla których warto brać iPada na taki wakacyjny wyjazd, jest więc 

sporo.

Ale czy na pewno?
Byliśmy we Włoszech dziesięć dni. iPada prawie wcale nie używałem. Musiałem 

za to wszędzie go wozić. I po co, skoro mam w kieszeni „iPada nano”? Kolejny 

powód, dla którego iPhone w rozmiarze „Plus” jest super. Bo to jest właśnie 

„iPad nano”.

• Chciałem zamówić hotel? Odpalałem aplikację Booking.com na iPhonie.

• Chciałem poczytać o Rzymie? Czytałem przewodnik na Kindle’u lub artykuły 

na Wikipedii... a skoro iPhone’a miałem pod ręką, to czytałem na nim.

• Chciałem wynająć samochód? Większość firm i tak ma strony już dostosowa-

ne do telefonów, nie było więc problemu.

• Chciałem puścić muzykę? Cała moja kolekcja jest i tak na iPhonie, a nie na 

iPadzie.

• Chciałem znaleźć jakieś miejsce? Zarówno Google Maps, jak i Apple Maps są 

znacznie poręczniejsze na iPhonie.

• Chciałem pobiegać dookoła Watykanu lub Koloseum? I tak biegałem z iPho-

ne’em i aplikacją Runkeeper.

• Potrzebowałem w samochodzie nawigację offline? Aplikacja Navigon była go-

towa do akcji ze wszystkimi mapami Włoch... w telefonie.

• Potrzebowałem pokazać kartę pokładową, wsiadając do samolotu Ryanair? 

Dodałem ją do Walleta na telefonie i pokazałem... na Apple Watchu!

Czyli po co mi iPad? Może chociaż do pracy?
• Potrzebowałem poprawić jeden artykuł? Odpaliłem go w aplikacji 1Writer 

z Dropboksa na iPhonie, poprawiłem i zapisałem, i… gotowe!

iPhone-Only na wakacjach? 
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• Musiałem coś sprawdzić w moich notatkach? Evernote jak najbardziej śmiga 

na iPhonie, dzięki czemu znalazłem wszystko, czego potrzebowałem.

• Musiałem nagrać odcinek podcastu? Podłączyłem mój mikrofon Rode prosto 

do iPhone’a.

• Otrzymałem w Nozbe zadanie do szybkiego zerknięcia? Cóż, nasza aplikacja 

działa świetnie na iPhonie Plus – nawet (a może w szczególności!) w poziomie.

No tak... ale jak oglądać filmy z iPhone’a?
Otóż większość hoteli ma już w pokojach nowoczesne telewizory LCD z por-

tami HDMI. Ja w każdą podróż biorę ze sobą wiele kabelków i jednym z nich 

jest zwijany w rolkę przewód HDMI oraz przejściówka HDMI-Lightning. Dzięki 

tym kabelkom podłączam iPhone’a do telewizora i puszczam filmy z iTunes lub 

Netfliksa prosto na duży ekran telewizora. Dużo to wygodniejsze niż oglądanie 

filmów na stosunkowo małym ekranie iPada (1’’ vs. 4’’).

Na urlopie chętniej do ręki biorę telefon...
Myślę, że sam fakt bycia na urlopie powoduje, że nie sięgam tak chętnie po 

iPada, ponieważ bardzo kojarzy mi się z pracą. Podczas wypoczynku po prostu 

wolę telefon, bo jest zawsze pod ręką. A jak już wspomniałem, iPhone w roz-

miarze Plus praktycznie nie jest telefonem, ale „iPadem nano”, świetnie więc się 

sprawdza na wyjazdach. Ponadto aplikacji do zarządzania podróżą i jej umilania 

jest mnóstwo, a niemal wszystkie są wyśmienicie dostosowane do mniejszego 

ekranu iPhone’a. Nie wspomnę już nawet o reakcjach ludzi, którzy ciągle oczy 

wytrzeszczają na widok mojej karty pokładowej na Apple Watchu. No ale to już 

taki bonus, niezwiązany z tym felietonem.

Na wakacje – tylko iPhone. Laptopy i iPady zostają 
w domu.
To jest mój wniosek. Następnym razem nie biorę iPada. Zostaje w domu. Biorę 

tylko iPhone’a Plus i niezbędny zestaw kabelków.

A co ty zabierasz na swoje wakacje?

MSliwinski

iPhone-Only na wakacjach? 

http://www.twitter.com/MSliwinski


http://www.eizo.pl/gdzie-kupic/
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

PHILIPS AIRFRYER – CENA 1300 PLN
Przed nami czas, w którym chętniej niż zwykle organizujemy 

różnego rodzaju weekendowe wypady. Jednym z ulubionych 

miejsc na taki wypoczynek jest po prostu działka. Tanio, cicho, 

powoli, przyjemnie i do tego wieczorne grillowanie. Jedzenie 

z grilla może się szybko znudzić, ale co zrobić, jeśli na działce 

brak kuchenki i piekarnika? Proponuję zaopatrzyć się w wie-

lofunkcyjne urządzenie od Philipsa. Airfryer dzięki niewiel-

kim gabarytom możemy bez problemu przewozić z działki 

i na nią, a przygotować można w nim niemal wszystko, do 

tego bardzo zdrowo, ponieważ dzięki zastosowaniu specjal-

nej technologii, możemy ograniczyć zużycie tłuszczu o 80%. 

Dla przykładu do przygotowania frytek z 1,5 kg ziemniaków 

potrzebna jest raptem jedna łyżka oleju.

PROSTOWNICA PAROWA BABYLISS ST395E – CENA 300 PLN 
Nie od dziś wiadomo, że blondynki chcą mieć ciemne włosy, 

brunetki jasne, panie z prostymi – kręcone i odwrotnie. Nic 

dziwnego, że producenci sprzętu do stylizacji włosów dwoją 

się i troją, żeby nas zadowolić. Jeżeli jesteś w gronie osób, 

którym zależy na włosach prostych i jednocześnie nie chcesz 

doprowadzić do ich zniszczenia i przesuszenia, koniecznie 

zainteresuj się prostownicą parową Babyliss. Emitowana 

podczas prostowania para nawilża włosy, wygładza je 

i dodatkowo zapewnia długotrwały efekt. W zależności od 

rodzaju włosa możemy wybrać jeden spośród pięciu usta-

wień temperatury i jeden z dwóch poziomów wyrzutu pary. 

Zastosowane płytki ceramiczno-tytanowe również korzyst-

nie wpłyną na bezpieczeństwo włosów.
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PHILO – CENY OD 200 PLN
Buszując po sklepach, bardzo często chcemy kupić coś wyjątkowego, oryginal-

nego, z bardzo dobrej jakości materiałów i wykonane z należytą starannością. 

Mam pewne obawy, że spełnienie tych wszystkich oczekiwań w sieciówkach nie 

będzie możliwe. Jest wielu rodzimych niszowych projektantów, których nie stać 

na drogie spoty reklamowe, dlatego potrzeba trochę wysiłku, żeby ich znaleźć. 

Jedną z takich projektantek jest założycielka marki Philo, Anna Kociuga. Zdobytą 

w Nowym Yorku wiedzę i praktykę postanowiła wykorzystać u nas. Projektowane 

przez nią ubrania łączą w sobie elegancję z nutą szaleństwa, dzięki czemu na 

naszych ulicach zobaczymy więcej kolorów i zabawy modą. W ofercie znajdziemy 

zarówno coś na wieczorne wyjście, jak i codzienną stylówkę.
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FAMILY 1ST BY BABYHOOD 
– CENY OD 59 PLN
Babyhood to wyjątkowe ubrania dla wszystkich 

dzieciaków z okolicy. Powstały z myślą o nich 

i dla nich, aby codzienne szaleństwa były przy-

jemne i wygodne. Limitowane ilości, naturalne 

materiały, znakomita jakość i polska produkcja 

– Maks jest nimi zachwycony. Family 1st zaś to 

linia dla dorosłych, którą zachwycony jestem 

ja. Takie same specjalne wzory jak w wersjach 

dla dzieci, ale w rozmiarach dla rodziców. Teraz 

można wyglądać tak samo odjazdowo, jak 

nasze dziecko. Zapewniam, że Wasz potomek 

będzie zachwycony, widząc, że zakładacie takie 

samo ubranie jak on. W linii Family 1st dostępne 

są T-shirty, bluzy oraz moje ulubione czapki 

Snapback.

Dla niego

PADEL – GODZINA NA KORCIE TO OKOŁO 60 PLN
Uwielbiam grę w squasha, ale w Polsce wszystkie korty są 

w zamkniętych pomieszczeniach. Na wiosnę i latem fajnie jest 

natomiast wyjść na zewnątrz. Dobrym pomysłem może być 

Padel. Ten sport, będący kombinacją tenisa i squasha, chociaż 

używa się nieco innych rakietek i piłek, jest szczególnie popu-

larny w Hiszpanii, ale także w Polsce można znaleźć korty na 

wolnym powietrzu do tej gry. Przejrzyste zasady i dynamika spra-

wiają, że Padel jest doskonałym sposobem dla wszystkich cenią-

cych aktywny wypoczynek, a przy tym nie jest grą zbyt trudną. 

Punktacja oraz inne zasady gry są takie same jak w tenisie, ale 

rywalizacja odbywa się wewnątrz zamkniętego kortu, ze ścianami 

tylną i boczną wykorzystywaną podczas meczów – podobnie jak 

w squashu. Zaręczam, zabawa jest przednia. 
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FATBIKE – OD 600 PLN
FatBike, czyli rower o kołach z wielkimi oponami, to wcale nie nowy pomysł. Do tej jed-

nak pory były to rowery robione na zamówienie lub w małych seriach. Teraz się to zmienia 

i FatBike’a można kupić w każdym lepszym sklepie rowerowym. Sercem „grubego roweru” 

jest rama. Może być stalowa, jak i z innych materiałów, wszystko jednak w dużej mierze 

zależy od ceny. Specjalna konstrukcja ramy zapewnia doskonałe zdolności tłumienia drgań, 

widelec zaś pozwala na zastosowanie ogromnych opon. Po co komu jednak taki rower? 

Z pewnością nie nadaje się dla przeciętnego użytkownika. FatBike jest dla tych wymagają-

cych, szukających dodatkowych wrażeń. Można nim przebrnąć przez sypkie i grząskie pod-

łoża, jechać po plaży, śniegu i przez bagna.
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NORBERT CAŁA

Cały miesiąc z iPhone’em SE
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iPHONE SE 

iPhone SE 



Niecały miesiąc temu odebrałem iPhone’a SE. Czekałem na ten telefon w sumie prawie dwa 

lata, czyli od momentu prezentacji iPhone’a 6. Topowe – no, prawie – wyposażenie w małej 

obudowie. Szybkie odtworzenie z kopii iCloud i… trzy godziny później zamieniam swojego 

iPhone’a 6S na iPhone’a SE. Teraz, po prawie miesiącu używania, mam już dość dobrze wyro-

bione zdanie na temat tego powrotu oraz wad i zalet tego rozwiązania.

iPhone SE, jako że ma identyczny kształt jak iPhone 5/5S, to idealnie leżący w dłoni 

i poręczny telefon. Jego kształt i wyważenie jest wręcz doskonałe i w końcu (ponownie) nie 

mam problemu z obsługą jedną ręką. Telefonu używam bardzo dużo w ruchu i mimo dwóch 

lat z 6 i 6S nadal nie przyzwyczaiłem się do tego rozmiaru. W ciągu tych kilkunastu dni użyt-

kowania czuję się z nim dużo bardziej komfortowo niż z iPhone’em 6S i myślę, że pozostanie 

moim podstawowym telefonem – przynajmniej do czasu zakupu iPhone’a 7. Decydując się 

jednak na jego zakup, powinniście zwrócić uwagę na kilka aspektów 

Ekran i 3D touch
iPhone SE to dość tani telefon (jak na Apple), zastosowano w nim więc wyświetlacz z iPho-

ne’a 5S, aby zaoszczędzić na kosztach. Wiążą się z tym potencjalnie dwa problemy. Pierwszy 

– to jego wielkość, a dokładniej brak jednego rzędu ikonek. Miałem dość dobrze opraco-

wany pierwszy i drugi ekran iPhone’a, a po przesiadce wszystko mi się rozsypało. Musiałem 
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to sobie poukładać na spokojnie, to znaczy… 

taki miałem plan. Niestety przez ten miesiąc 

nie zdążyłem i bałagan na ekranie nadal wystę-

puje. Szkoda, że iPhone SE nie daje możliwości 

pomniejszenia ikonek i rozmieszczenia ich tak, jak 

na większym modelu. 

Jeszcze większym problemem jest brak 3D Touch. 

To rozwiązanie hardware’owe, trudno więc skom-

pensować jego brak. Niby 3D Touch nie uży-

wam często, tak mi się przynajmniej zdawało, 

a jednak jego nieobecność jest mocno odczu-

walna. Najbardziej brakuje mi go w Mailu oraz 

w Tweetbocie, jak również w sporej liczbie apli-

kacji, których nawet nie podejrzewałem o posia-

danie 3D Touch. Okazuje się, że to dość „cicha” 

technologia, o której dość szybko zapominamy, 

ale zaczyna jej brakować wtedy, kiedy staje się 

niedostępna. Dla osoby, która kupi iPhone’a SE 

jako pierwszy telefon Apple lub przesiądzie się 

z iPhone’a 5S, brak 3D Touch nie będzie miał abso-

lutnie żadnego znaczenia.

Wydajność
Ogólnie cały telefon wraz z systemem iOS 9, z jakim go otrzymujemy, jest bardzo szybki. Wnętrze 

przeniesione wprost z iPhone’a 6S, czyli procesor A9 i pamięć operacyjna 2GB, sprawiają, że na 

pewno nie zabraknie Wam mocy nawet w przypadku, gdy Waszym poprzednim telefonem był 

6S. Odczujecie za to bardzo duży wzrost wydajności w przypadku przesiadki z 5S, 5c lub nawet 6. 

 

iPhone SE 

Jego kształt i wyważenie jest wręcz 
doskonałe i w końcu (ponownie) nie 
mam problemu z obsługą jedną ręką. 

Uśrednione wyniki test Multi-Core Score GeekBnech wyglądają następująco:

 iPhone SE (iPhone8,4):  4400

 iPhone 6S (iPhone8,1):  4400

 iPhone 6 (iPhone7,2):  2900

 iPhone 5S (iPhone6,1):  2500

 iPhone 5c (iPhone5,3):  1250



Są jednak pewne różnice i niedogodności między iPhone’em 6S a iPhone’em SE. Jedną może 

być brak wersji pojemnościowej 128 GB, w jakiej występują iPhone’y 6S i 6. iPhone SE został 

wyposażony w kamerę, która potrafi kręcić filmy w rozdzielczości 4K i jeśli lubicie kręcić takie 

filmy, to dość szybko może wam zabraknąć pamięci. 

Druga to brak w nim wsparcia dla LTE Advanced, czyli popularnej ostatnio wśród polskich 

operatorów agregacji pasma LTE. Dzięki temu możemy uzyskiwać bardzo wysokie szybkości 

pobierania i wysyłania danych. W tej chwili jednak moje testy nie wykazały różnicy między 

iPhone’em 6S a SE w centrum Warszawy. 

Jednocześnie zastosowanie najnowszych 

podzespołów, a głównie procesora oraz 

pamięci, jakie są dostępne w iPhone’ach 

daje nam pewność, że ten „budżetowy” 

iPhone będzie miał wsparcie przynaj-

mniej trzech kolejnych systemów ope-

racyjnych. Dla porównania iPhone 4S 

zaprezentowany w 2011 roku ma wsparcie 

aktualnego iOS 9. 
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Dla osoby, która kupi iPhone’a SE jako 
pierwszy telefon Apple lub przesiądzie się 
z iPhone’a 5S, brak 3D Touch nie będzie 
miał absolutnie żadnego znaczenia.

iPhone SE 
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Bateria
Nie będę pisał o czasie pracy, jaki uzyskuję, bo 

to kompletnie niemiarodajne. Każdy używa 

telefonu w zupełnie inny sposób i to, że ja uzy-

skuję siedem godzin w gotowości i pięć użycia 

zupełnie nie mówi o tym, czy to dobry wynik, 

czy zły. Dla mnie dobry, dla kogoś innego może 

być zły. Apple obiecuje wyniki minimalnie lep-

sze niż w przypadku iPhone’a 6S i faktycznie 

wydaje się, że tak jest. 

Aparat
iPhone SE ma dwie kamery i obie to znane 

już wcześniej konstrukcje. Przednia kamera 

SelfieTime, czyli FaceTime, to konstrukcja znana 

od czasów od iPhone’a 5. Ma rozdzielczość 

1,2 MP i robi zdjęcia. Nie są może super jakości, 

ale moim zdaniem bez problemu do selfie na 

Instagrama wystarczają. 

Główna tylna kamera (zawsze możecie zrobić 

Selfie w lustrze) to najnowsza konstrukcja Apple, 

czyli 12-megapikselowa kamera z pikselami 

o rozmiarze 1,22 µ, światłem ƒ/2,2 i możliwością 

robienia Live Photos. Czyli jest to bardzo dobra 

konstrukcja znana z iPhone’a 6S. Nie będę się 

rozwodził nad jej możliwościami, bo są dokład-

nie takie same, jak właśnie w iPhonie 6S. Wrzucę 

jednak małą anegdotę. Spotkałem się ostatnio 

z naszym redaktorem naczelnym – Dominikiem 

– na wieczorne piwo w PUBie. On miał najnow-

szego HTC 10, a ja podobno „odgrzewanego” 

iPhone’a SE. Światło dość przyciemnione, a my 

się chwalimy naszymi telefonami. HTC 10 i próba 

zrobienia zdjęcia kuflowi z piwem. Autofocus 

wariuje i po dłuższej chwili robi totalnie rozmyte 

Znów posłużę się testem/indexem 
Geekbench Battery

 iPhone SE  3601

 iPhone 6S Plus  3984

 iPhone 6S  2662

 iPhone 5S  1464

iPhone SE 
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zdjęcie. Ta sama sytuacja z iPhone’em SE – naciskam 

przycisk migawki, autofocus błyskawicznie łapie 

ostrość i robi ostre zdjęcie. 

Powiadamianie wibracjami
Tego problemu, szczerze mówiąc, się nie spodzie-

wałem, pojawił się, gdy wyciszyłem telefon – prak-

tycznie nie używam dzwonków do powiadomień. 

Na ręku mam zegarek, który dyskretnie mnie infor-

muje o połączeniach i wiadomościach, a sam tele-

fon jest w trybie powiadamiania wibracjami. Te 

w iPhonie 6S są bardzo delikatne i niezauważalne, 

w iPhonie SE zastosowano jednak klasyczny silni-

czek wibracyjny, co kończy się u mnie małym zawa-

łem przy każdej wibracji. Nie wiedziałem, że taka 

błahostka będzie mi tak bardzo przeszkadzała.

Touch ID
Zupełnie nie przeszkadza za to Touch ID poprzedniej 

generacji, praktycznie nie zauważam różnicy szyb-

kości między tym z iPhone’a 6S, a tym z SE. Możliwe, 

że to dlatego, iż SE ma świeżo dodane odciski pal-

ców, a w 6S stało się to jakiś czas temu. Touch ID ma 

taką przypadłość, że z czasem zaczyna działać trochę 

gorzej i warto wtedy od nowa dodać odciski. 
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Jednocześnie zastosowanie najnowszych 
podzespołów, a głównie procesora oraz 
pamięci, jakie są dostępne w iPhone’ach 
daje nam pewność, że ten „budżetowy” 
iPhone będzie miał wsparcie przynajmniej 
trzech kolejnych systemów operacyjnych.
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Cena
Kilkukrotnie mówiłem już przy różnych okazjach, że iPhone SE to telefon stworzony trochę 

pod operatorów GSM. Do tej pory praktycznie nie dawało się kupić u operatora nowego 

iPhone’a za złotówkę. Jeśli już był w takiej cenie jakiś telefon z jabłkiem, to był to model 

poprzedniej lub jeszcze wcześniejszej generacji. Jak to wygląda teraz:

Apple decydując się na sprzedaż iPhone’a SE, jawi się trochę jak dobry wujek z Ameryki. 

Mniej zamożni klienci dostają nowego iPhone’a o świetnym wyglądzie i świetnych parame-

trach, w bardzo konkurencyjnej cenie. Użytkownicy, którym nie pasował kształt i rozmiar 

iPhone 6/6S, dostają to, czego chcieli, czyli mocny telefon w małej obudowie. Operatorzy 

dostają wreszcie najnowszego iPhone’a, którego będą mogli sprzedawać za przysłowiową 

złotówkę w najwyższych abonamentach. Wreszcie producenci akcesoriów dostają mega 

prezent, będą mogli swoje „leżaki” magazynowe wrzucić z powrotem na rynek. 

 Apple Store Online  iPhone 6S 64 GB  3699 PLN

 Apple Store Online  iPhone 6 16 GB  2699 PLN

 Apple Store Online  iPhone 6 64 GB  3199 PLN

 Apple Store Online  iPhone SE 16 GB  2149 PLN

 Apple Store Online iPhone SE 64 GB  2649 PLN

norbertcala

PLAY FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO 24 miesiące – iPhone SE 64 GB 
– 1 złoty plus abonament 169,99 złotych

Orange Smart Plan LTE 24 miesiące – iPhone SE 64 GB – 309 złotych plus 
abonement 134,99 złotych

iPhone SE 

http://www.twitter.com/norbertcala


iPAD PRO CORAZ BLIŻEJ 
#iPADONLY

DOMINIK ŁADA

Według mnie po raz pierwszy od 2010 roku, czyli od premiery pierwszego iPada i ogłoszenia przez 

Steve’a Jobsa ery „post-pc”, zbliżyliśmy się do momentu, w którym coraz realniej można zaczynać 

myśleć nad wprowadzeniem filozofii #iPadonly. Najnowszy iPad Pro w zestawie z klawiaturą Smart 

Keyboard i Apple Pencilem nam to umożliwia. 
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DOMINIK ŁADA

Najnowszy „mały” iPad Pro to złożony temat. Dlaczego? Dlatego, że to w gruncie rzeczy, 

pomimo wyglądu zbliżonego do poprzednika zupełnie inne urządzenie. 
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IPAD PRO 9,7”
iPad Pro 9,7”



Nie będzie to standardowa recenzja. Jest to urządzenie, do którego podchodzę bardzo 

emocjonalnie. Bardzo często z niego korzystam. Korzystam, bo lubię, bo sprawia mi to 

prawdziwą przyjemność. Dlatego skupię się na rzeczach, które zrobiły na mnie największe 

wrażenie. 

Mam go od kilku dni, dokładnie od dnia polskiej premiery sklepowej, ale ciągle go poznaję. 

Niby taki sam, prawie taki sam jak Air 2, ale jednak zupełnie inny. Jest inne wrażenie z użyt-

kowania, takiego codziennego. Jest to bardzo ulotne, ale widać różnicę, zdecydowanie na 

plus. Szybszy – to na pewno. Ekran? Hmm, trudno mi określić, czy sam ekran ma lepszą 

rozpiętość tonalną niż Air 2, ale na pewno podoba mi się rozwiązanie True Tone, które jest 

pochodną Night Shift. Jeśli chodzi o wzrok, to jestem przewrażliwiony. True Tone oraz Night 

Shift wykonują bardzo dobrą robotę i naprawdę ograniczają szkodliwe działanie ekranu na 

nasz wzrok. Dzięki tym rozwiązaniom zupełnie inaczej zachowują się moje oczy. Możecie 

powiedzieć, że to bajer, kwiatek przy kożuchu, ale spróbujcie wyłączyć funkcję Night Shift, 

siedząc w nocy w zaciemnionym pomieszczeniu. Od razu poczujecie ból oczu… Unikam 

i jestem zachwycony tym, co wprowadził Apple. 
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W skrócie, True Tone to funkcja zmieniająca balans bieli na ekranie w zależności od miej-

sca, w którym akurat jesteśmy. Czyli na przykład,przemieszczając się pomiędzy pokojami 

w domu, w zależności od tego, jakie w nich panuje światło, to taki będziemy mieli ekran na 

iPadzie. Ale spokojnie, można tę funkcję wyłączyć, a dodatkowo sama wyłącza się, gdy uży-

wamy aplikacji do zdjęć lub wideo. 

Jak już jesteśmy przy temacie przemieszczania się, to warto wspomnieć, że projektantom 

w Apple udało się upakować wszystkie nowości techniczne wyróżniające iPada Pro w obu-

dowę od Air 2. Co więcej, waga też pozostała taka sama. 

Głośniki w iPadzie Pro wreszcie są stereofoniczne. Są w sumie cztery. Rozmieszczone je 

tak samo, jak w „dużym bracie”. Dźwięk jest zaskakująco dobry. Świetny do oglądania fil-

mów. Do muzyki już trochę gorzej, bo według mnie trochę za płaski, ale za to dość gło-

śny. Teraz już nie mamy sytuacji, gdy trzymając jedną ręką iPada, zasłanialiśmy głośnik 

i słabo było słychać. 

iPad Pro 9,7”



W nowym iPadzie Pro Apple wprowadziło Smart Connector. Jest to to samo rozwiązanie, które 

pierwotnie zaistniało w modelu 12,9”. Smart Connector to zupełnie nowe możliwości dla akce-

soriów. Właśnie pojawił się na  przykład pierwszy dock od Logitech, który go wykorzystuje. 

Czekam na kolejne rozwiązania. Mnie od razu przyszedł pomysł do głowy — Smart Cover 

składający się z paneli słonecznych, ładujący iPada właśnie dzięki Smart Connectorowi. Kilka 

osób pytało mnie, czy w nowym iPadzie Pro „działają” folie i szkła na ekran. Działają. Osobiście 

przetestowałem szkło JCPAL 3d Glass. Jest to szyba hartowana, o grubości 0,26 mm, prze-

znaczona do iPada Air, ale działa zarówno z Air 2, jak i Pro. Szyba JCPAL ma powłokę zabez-

pieczającą przed śladami odcisków palców. Sprawdza się to na tyle dobrze, że zdecydowałem 

się póki co zostawić ją na moim nowym iPadzie. Niestety ekran iPad Pro jest pokryty zupełnie 

nową powłoką (zarówno ułatwiającą pisanie Apple Pencil, jak i redukującą odblaski), która 

niestety bardzo, ale to bardzo, brudzi się. Jest to nieporównywalne z żadnym poprzednim 

iPadem, nawet z 12,9”. Szyba JCPAL znacząco ten efekt brudzenia się zredukowała. Wraz z pre-

mierą nowego, małego iPada Pro Apple wprowadziło bardzo ciekawe rozwiązanie Apple SIM. 

Dzięki niemu nie potrzebujemy już wkładać do iPada karty SIM. Oczywiście w naszych pol-

skich warunkach jest to mało opłacalne, bo taryfy jakie oferują międzynarodowi operatorzy są 

wysokie. Jednak gdy wyjeżdżamy za granicę i byliśmy do tej pory przyzwyczajeni do szukania 

sklepów i kupowania lokalnych kart prepaidowych, to może się to okazać świetnym rozwiąza-

niem. Ja już wiem, że będę z niego korzystać podczas wakacji. 

Kamera zastosowana w iPadzie Pro 9,7” ma oszałamiające 12 megapikseli i umożliwia nagry-

wanie filmów w 4K. Niestety obiektyw jest wystający, co przy urządzeniu, które często leży 

na płasko, jest dla mnie zaskakującym pomysłem. Całe szczęście iPad nie „giba” się położony 
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https://imagazine.pl/2016/04/27/logitech-base-dock-do-ladowania-ipada-pro-przez-smart-connector/


na płasko pomimo tego obiektywu. Zastanawiam się nad sensem tego rozwiązania. Kto na 

to wpadł? Podejrzewam, że niestety duży wpływ na to miał dział księgowości, bo jest to 

ta sama kamera, którą znajdziemy w iPhonie 6S — czyli albo został stock części, albo było 

taniej zamówić większą ilość, biorąc pod uwagę iPhone’y i iPady razem. Z drugiej strony, jak 

rozmawiam z ludźmi w szczególności zajmującymi się edukacją, to kamera w iPadzie ma klu-

czowe znaczenie. Jak się okazuje, jest bardzo często wykorzystywana podczas prowadzenia 

zajęć, warsztatów i tym podobnych. Jak wiadomo sektor edukacyjny jest jednym z najważ-

niejszych dla Apple i dla samego iPada, także może to był jeden z głównych czynników? Kto 

wie? w każdym razie mnie odstający obiektyw przeszkadza. 

Możliwość odręcznych notatek lub rysunków przy użyciu Apple Pencil – świetna sprawa. Jest 

to niewątpliwie jeden z „killer features” najnowszego iPada, ale o tym już przeczytacie na 

kolejnych stronach. 

Kończąc, chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o baterii. Starcza spokojnie na deklarowane 

przez producenta 10 godzin. W moich testach osiągam zazwyczaj około 11–11,5 godziny. Ale 

jest to normalna praca biurowa, czytanie książek, magazynów i stron internetowych. Twitter 

i Slack. Raczej nie gram, ale za to zacząłem oglądać filmy. Generalnie dużo więcej korzy-

stam teraz z iPada niż wcześniej. Przez to wrażenie z podtrzymania na baterii mam trochę 
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odmienne — wcześniej ładowałem go średnio co trzy dni. Teraz codziennie lub najdalej co 

drugi dzień, ale przy takim samym czasie faktycznego użycia. 

iPada Pro 9,7’’, dokładnie w takiej, jak chciałem konfiguracji, czyli z LTE, 128GB i w kolorze 

Space Grey, udało mi się od ręki kupić w iSpot. Co, jak się zorientowałem, nie było takie pro-

ste w innych miejscach w dniu premiery. 

Najnowszy iPad Pro 9,7” jest najlepszym iPadem w historii. Może wygląda jak poprzednik, 

ale funkcje, które wprowadza oraz szybkość i wygoda czynią go numerem jeden. Nie jest 

za duży ani za mały. Jest poręczny i lekki. Ma genialny ekran i bardzo dobre głośniki. Jednak 

należy pamiętać, że nie jest tani. Wersję średnią, która obecnie ma 128 GB, z obowiązkowym 

według mnie modemem LTE, kupimy za 4299 złotych. 

iPad Pro 9,7”

dominiklada

http://ispot.pl/s,ipadpro
http://www.twitter.com/dominiklada
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iPAD PRO SMART KEYBOARD

DOMINIK ŁADA

iPad Pro Smart Keyboard

Niecały tydzień po kupieniu iPada Pro, udało mi się kupić klawiaturę Smart Keyboard, 

zachęcony opinią Toma Piotrowskiego, kupiłem klawiaturę Smart Keyboard. 

https://imagazine.pl/2016/03/31/ipad-pro–97-ze-smart-keyboard-pierwsze-wrazenia/
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Jestem fanem klawiatur do iPada. Wiecie o tym. 

Testuję je notorycznie. Jak tylko jakaś się pojawia, 

bardzo chcę ją sprawdzić. Takie moje małe hobby 

„w poszukiwaniu ideału”.

iPad Pro Smart Keyboard jest analogicznym roz-

wiązaniem do tego, które znamy z „dużego” 

iPada Pro. Namiętnie używa jej Wojtek i bar-

dzo sobie ją chwali. Miałem okazję przetestować 

ją w biurze, dlatego bardzo byłem ciekaw, jak 

będzie sprawdzać się z mniejszym iPadem. 

iPad Pro Smart Keyboard jest rozwiązaniem„“2-

-w-1”. Czyli mamy Smart Cover i klawiaturę, połą-

czone w jedno akcesorium. Pierwotnie chciałem 

kupić tylko Smart Cover, bo używałem do tej pory 

iPad Pro Smart Keyboard

https://imagazine.pl/2015/12/23/smart-keyboard-dla-ipada-pro-pierwsze-wrazenia/
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świetnej klawiatury Logitecha Keys-to-go. Jednak 

po chwili spędzonej z klawiaturą Wojtka zasko-

czyło mnie to, jak świetnie jest wykonana i jak 

przyjemnie się na niej pisze. 

Jestem przyzwyczajony z innych klawiatur prze-

znaczonych do iPada, że klawisze są mniejsze. Nie 

inaczej jest w przypadku Smart Keyboard, jednak 

to nie jest problem — bardzo szybko można się 

przyzwyczaić i wygodnie pisać. Smart Keyboard 

ma bardzo przyjemny skok, ale jest dosyć… 

głośna. 

O dziwo najtrudniej było mi się przyzwyczaić 

do… faktury materiału, którym pokryte są klawi-

sze. Ortalion? Coś w tym guście. 

Niestety, zastosowany materiał powoduje, że kla-

wiatura zwyczajnie się brudzi. Paproszki czy kurz 

mają tendencję do przyczepiania się do porowatej 

faktury klawiatury. Byłem bardzo sceptyczny na 

początku, jak będzie sprawdzać się przy pisaniu 

na kolanach, tak jak lubię. Jednak konstrukcja jest 

stabilna i wygodna, choć kąt nachylenia ekranu 

mógłby być minimalnie większy. 

Niestety, nie jest stabilna, gdy ją złożymy w pozy-

cji do oglądania filmów. iPad ze Smart Keyboard 

stoi prawie pionowo, przez co muszę się zawsze 

nienaturalnie wyginać, aby wygodnie oglądać 

film. W końcu przestałem korzystać z tego usta-

wienia i filmy oglądam z rozłożoną klawiaturą — 

tak jest i wygodniej, i stabilniej. 

Jak już jesteśmy przy temacie składania kla-

wiatury, muszę wspomnieć, że niestety mam 

iPad Pro Smart Keyboard
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poważny zarzut do projektantów. Jednej rzeczy kompletnie nie przewidzieli. Okazuje się, że 

to zły pomysł z umieszczeniem mikrofibry od spodu klawiatury — przyczepiają się do niej 

okruszki/cukier/brud, a potem po złożeniu trafia to bezpośrednio na ekran. Pal licho, jeśli 

ubrudzimy ekran, ale gdy dostaną się tam na przykład kryształki cukru, to możemy sobie go 

porysować. A przecież na stole, na którym głównie będziemy pisać, mogą być różne rzeczy. 

Jednej rzeczy bardzo mi brakuje w Smart Keyboard, a która jest w standardzie każdej innej 

klawiatury dostępnej na rynku – chodzi mi o klawisze funkcyjne. Zdecydowanie najbardziej 

brakuje mi na klawiaturze przycisku Home, ale też na przykład przycisków sterujących gło-

śnością. Z części funkcji możemy korzystać, dzięki skrótom klawiszowym, ale nie ze wszyst-

kich. Na przykład CMD+H nie działa tak samo jak przycisk Home. Wbrew pozorom bardzo 

często z tego korzystamy. 

W tym kontekście konkurencja dostępna na rynku wypada całkiem nieźle. OK, są to klawia-

tury na Bluetooth, a nie ze Smart Connectorem, ale mają wspomniane klawisze funkcyjne. 

Mają też unikalne cechy, których Smart Keyboard nie ma. Logitech Keys-to-go jest mała, 

poręczna i dodatkowo wodoodporna, także rozlanie na nią kawy nie jest jej straszne. Z kolei 

BrydgeAir ma podświetlane klawisze (czego bardzo mi również bardzo brakuje) i praktycznie 

nieograniczoną możliwość ustawienia kąta nachylenia iPada. Każda ze wspomnianych klawia-

tur ponadto działa nie tylko z iPadem Pro, ale też innymi iPadami i, jakby była taka potrzeba, 

to też z komputerem. Teraz, gdy piszę te słowa, to doszedłem do wniosku, że brakuje mi jesz-

cze jednej funkcji w klawiaturach zewnętrznych do iPada, niezależnie od producenta, bo jest 

to ograniczenie iOS. Chodzi mi o możliwość wykorzystania ich na przykład w grach. 
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Taka obserwacja na koniec — odkąd mam klawiaturę Smart Keyboard, siłą rzeczy częściej 

korzystam z iPada w pozycji poziomej. Do tej pory iPada praktycznie w 100% używałem 

w pionie. 

iPad Pro Smart Keyboard można już kupić w iSpot. Swoją ściągnąłem z Apple Store w Paryżu, 

bo bałem się, że nie będzie jej w Polsce przed zamknięciem numeru. Nie była to niestety 

w żadnym stopniu opłacalna operacja. Kupiłem ją dzięki Michałowi, ale po przeliczeniu na 

złotówki z Euro wyszło to sporo drożej niż w iSpot — 770 złotych vs. 699 złotych. 

iPad Pro Smart Keyboard jest niewątpliwie jednym z najciekawszych modeli klawiatur 

dostępnych na rynku. Świetnie się na niej pisze, jest lekka i kompaktowa, ale nie jest bez wad. 

Konkurencja na rynku jest spora i warto każdą przetestować przed zakupem, bo większość 

jest w podobnej cenie do Smart Keyboard, jeśli weźmiemy pod uwagę zakup Smart Covera. 

dominiklada
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https://twitter.com/justmaku
http://ispot.pl/klawiatury/apple-smart-keyboard-dla-ipada-pro–97-cala,id–77173
http://ispot.pl/klawiatury/apple-smart-keyboard-dla-ipada-pro–97-cala,id–77173
http://www.twitter.com/dominiklada


APPLE PENCIL

DOMINIK ŁADA

Apple Pencil jest ostatnim elementem układanki, dla każdego użytkownika myślącego 

o pełnym wykorzystaniu iPada Pro.
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Piękny dizajn. Klasyczny, ołówkowy wygląd. Biały. 

Okrągły. 

Jony Ive zadbał o detale. Apple Pencil zawsze 

poturla się tak, aby po zatrzymaniu, było widać 

napis… ale jest trochę za długi (o jakieś 2–4 cm) 

i nie mam kompletnie pomysłu, jak i gdzie go nosić, 

gdy nie biorę ze sobą torby i niosę iPada w ręku. 

Ewidentnie brakuje klipsa do zaczepiania w kie-

szeni koszuli albo innego pomysłu na przyczepie-

nie Pencila — na przykład bezpośrednio do iPada. 

Może magnesów? 

Apple Pencil oczywiście służy do pisania i ryso-

wania na iPadzie. Pewnie wielu konserwatywnych 

fanów Apple stwierdzi, że to herezja, że mamy 

„rysik” i że „Steve Jobs by tego nie przepuścił”. 

Prawda jest taka, że czekałem na takie rozwiązanie 

i duży ekran iPada aż się o to prosił. 

Pisanie i rysowanie przy użyciu Apple Pencil to 

jest zupełnie nowa jakość. Rozpoznawanie siły 

Apple Pencil



nacisku i kąta nachylenia ołówka to istna magia. 

Rękę możemy położyć swobodnie na ekranie bez 

stresu, że coś zaznaczymy czy włączymy. Ale nie 

ma róży bez kolców. 

Apple Pencil różnie działa w zależności od aplikacji. 

Testowałem kilka i wrażenia były bardzo skrajne. 

Od “wow” w systemowych Notatkach do stwier-

dzenia, że niewiele różni się od Pencil by 53. Czyli 

wszystko rozchodzi się o opóźnienie. W systemo-

wych aplikacjach faktycznie jest prawie niezau-

ważalne. W aplikacjach pozostałych bywa różnie. 

Może jestem zbyt wymagający, ale ewidentnie 

czuję opóźnienie, choć faktycznie na tle konkuren-

cji nie ma żadnego porównania.

Z jakich aplikacji korzystam i jakie testowałem?

• systemowe Notatki, chyba najlepiej sprawdza 

się Pencil. Działa bardzo naturalnie i szybko

• Evernote, zbliżona szybkość do tej jaką mamy 

w Notatkach i zdecydowanie mniej opcji „ry-
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https://imagazine.pl/2014/05/30/pierwsze-wrazenia-pencil-by-53/
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/evernote-capture-notes-sync/id281796108?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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sunkowych” bardziej nastawione na notowanie, np świetna opcja rozpoznawania ryso-

wania kwadratów.

• Penultimate, niby aplikacja od Evernote, ale działa dużo gorzej opóźnienie jest odczu-

walne. Nie poleca jej jakoś szczególnie, chyba, że korzystacie

• Paper, świetny program do rysowania. Właśnie wyszła aktualizacja poprawiająca współ-

pracę z Apple Pencil i jest dużo lepiej niż było

• Procreate, z tego korzystają profesjonaliści. Dla mnie zbyt dużo opcji i funkcji, aby swo-

bodnie korzystać. Wg mnie ma większe opóźnienie niż Paper po aktualizacji.

Innych aplikacji nie testowałem, bo ww w pełni wypełniły wszystkie moje potrzeby.

Ładowanie to jakiś koszmar. W pierwszym odruchu można pomyśleć, że to jakiś żart pro-

jektantów. Myślę, że sposób ładowania, jaki wybiera 95% użytkowników, to podłączenie 

bezpośrednio do portu w iPadzie. Jednak podejrzewam, że Apple chciało, abyśmy używali 

przejściówki dołączonej do zestawu, ale jest ona za mała i łatwo „gubiąca się”. Szczerze 

– nie słyszałem, aby którakolwiek ze znanych mi osób jej używał, nawet nie wyjęli jej 

z pudełka…  OK, Wojtek jej używa, ale jego sposób, polegający na założeniu jej na ołó-

wek zamiast zwykłej zaślepki, jest mało Apple’owy i zwyczajnie mało estetyczny, bo przej-

ściówka nie jest dostosowana kształtem do Pencila. Bardzo mnie to zdziwiło, bo Apple 

bardzo dba o szczegóły, a tutaj zwyczajnie ktoś o tym zapomniał. Wystarczyło przecież, 

aby była dostosowana przekrojem. 

Apple Pencil można kupić w iSpot za 479 zł. Jest to dużo, nie przeczę. Z drugiej strony 

dostajemy dedykowane urządzenie, które świetnie współpracuje z iPadem Pro – zarówno 

dużym jak i małym. Dla porównania taki Adonit Jot Script 2 kosztuje raptem 100 zł mniej, 

a nie ma porównania w wygodzie użytkowania.

dominiklada
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https://geo.itunes.apple.com/pl/app/penultimate/id354098826?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/paper-by-fiftythree-sketch/id506003812?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/procreate-sketch-paint-create./id425073498?l=pl&mt=8&at=11lHMT
http://ispot.pl/rysiki/apple-pencil-rysik-do-ipad-pro,id–76238
http://ispot.pl/rysiki/adonit-jot-script–2-cool-grey-rysik-do-ekranow-dotykowych-srebrny,id–73821
http://www.twitter.com/dominiklada
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Wiele lat temu, jeszcze jako nastolatek, byłem wyjątkowym pilotem. Oblatywałem wiele 

maszyn, ale dwie miałem ulubione: F-117 Nighthawk i A-10 Thunderbolt II. Pierwszy urzekł 

mnie niewykrywalnością, a drugi swoim blisko dwutonowym działkiem podwieszanym pod 

nosem. Poza tym całkiem sprawnie radziłem sobie również w Eurofighterach i wszelkich F-15. 

Niezależnie od samolotu, byłem niepokonany, a misji wykonałem tak dużo, że w wielu sie-

demnastu lat udałem się na zasłużoną emeryturę. Do czynnej służby wróciłem jednak dwa 

tygodnie temu, tym razem za sterami czterowirnikowego helikoptera. No i tym razem lot nie 

odbywał się w świecie wirtualnym, na ekranie komputera. No prawie…

Zanim zaczniemy…
Pragnę zwrócić uwagę, że latanie takim dronem jak Phantom 4 przestaje już być zabawą, 

gdyż musimy poważnie brać pod uwagę bezpieczeństwo nasze i innych. Osiąga on maksy-

malną prędkość 20 m/s (72 km/h) i możecie nim najzwyczajniej w świecie kogoś zabić. Do 

tego dochodzi jeszcze podstawowa znajomość przepisów i stref, gdzie można latać, a gdzie 

nie. Dla przykładu, nad większością dużych miast, bez odpowiedniego pozwolenia, nie 

wolno tego robić, niezależnie od tego, jak nisko będziecie lecieli. A kara za nieprzestrzeganie 

przepisów? Nawet więzienie.

Hardware
Phantom to konstrukcja „tania” i rozwijana od paru lat przez DJI – jednego z liderów rynku 

dronów. Celowo zastosowałem cudzysłów, bo cena nie jest niska, ale w porównaniu z ich 

profesjonalnymi produktami, jest „okazyjna”. No dobra – dla normalnego konsumenta koszt 

takiego drona to niewielka fortuna, chyba że planujemy na nim zarabiać.

Do Phantomów najpierw podczepiało się GoPro, a z czasem firma zaczęła montować własne 

kamery, ostatnio oparte o matrycę 1/2.3” Sony. Phantom 4 ma 12 megapikseli, obiektyw f/2.8 

odpowiadający 20 mm na pełnej klatce i ISO od 100 do 1600 dla zdjęć oraz 3200 dla wideo. 

Wspiera nagrywanie wideo w następujących rozdzielczościach i klaktażach:

• UHD (4096x2160) @ 24/25p

• 4K (3840x2160) @ 24/25/30p

• 2.7K (2704x1520) @ 24/25/30p

• FullHD (1920x1080) @ 24/25/30/48/50/60/120p

• HD (1280x720) @ 24/25/30/48/50/60p

Wideo jest rejestrowane przy bitrate na maksymalnym poziomie 60 Mbps, w formacie MOV 

lub MP4, a zdjęcia można zapisywać w formacie RAW (DNG). Materiały trafiają na karty 

Recenzja DJI Phantom 4



microSD (maks. 64 GB), a DJI w komplecie dostarcza szybkiego SanDiska Extreme 16 GB 

(wymagana klasa 10 lub UHS-1).

W zestawie jest również kontroler do sterowania quadcopterem, jedna bateria i jedna 

ładowarka. Kontroler wymaga dodatkowego iPhone’a, iPada lub wspieranego Androida. 

Podłączamy smartfona lub tablet za pomocą kabla USB (Lightning), a następnie, za 

pomocą aplikacji DJI Go, sterujemy nim i jednocześnie mamy podgląd tego, co widzi pod-

wieszona kamera. Obraz z drona jest streamowany w rozdzielczości 720p na dystans nie 

większy niż 5,5 kilometrów w idealnych warunkach. Nie ma 

to większego znaczenia w Polsce, bo bez odpowiednich 

uprawnień i tak nie wolno tak daleko latać. Dodam tylko, że 

sam Phantom 4 może latać na wysokość 6000 metrów (19 

685 stóp) nad poziomem morza, ale ponownie nie ma to 

większego znaczenia, bo nie wolno tego robić, chociażby 

ze względu na bezpieczeństwo innych ludzi – w przestrzeni 

nad naszymi głowami lata zaskakująco dużo innych maszyn, 

znacznie większych, które obróciłyby Phantoma w pył, 

a mógłby też spowodować katastrofę lotniczą.
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Akumulator jest niestandardowy, przeznaczony tylko do tego modelu i niestety bardzo 

drogi (około 750 PLN). Umożliwia teoretycznie 28 minut latania, ale w praktyce osiągam 

wyniki oscylujące wokół 20 minut – zaczynam lądować przy 20% baterii, a zanim posadzę 

drona, ta zazwyczaj spada do około 18%. Zdecydowałem się na 20% ze względu na ewen-

tualne nieprzewidziane sytuacje, aby mieć trochę zapasu. Od zera do pełna ładuje się około 

godziny. W praktyce z moich 15-20% do 100% zajmuje mu około 40 minut.

Aparat podwieszony jest na gimballu, którego kąt nachylenia można kontrolować w zakresie 

od -90° do +30° (gdzie 0° to horyzont) i który zaskakująco dobrze stabilizuje obraz.

Ostatnią ciekawostką jest system wizualnego omijania przeszkód, pod warunkiem, że lecimy 

prosto, czyli przed siebie. Phantom 4 ma zamontowane dwie kamery, które „szukają” prze-

szkód, aby nie doszło do zderzenia. O ile działają one zaskakująco sprawnie przy obiek-

tach typu ściany czy pnie drzew, o tyle niewielkich gałęzi lub linii energetycznych już nie 

dostrzegą. Dlatego właśnie nie należy zanadto na nich polegać, bo jeśli będziecie lecieli 

w stronę drzewa, to dron go nawet dostrzeże, ale zatrzyma się za późno i zahaczy o gałęzie.

Dlaczego Phantom 4?
O ile wcześniej tylko obserwowałem rynek dronów i specjalnie nie zastanawiałem się nad kup-

nem własnego, to DJI wprowadziło kilka funkcji, które mnie do niego natychmiast przekonały.

Recenzja DJI Phantom 4
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Po pierwsze, to pierwszy model firmy posiadający dwa IMU i dwa kompasy, a to w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka utraty kontroli nad dronem, co wbrew 

pozorom zdarzało się dosyć często w poprzednich modelach.

Po drugie, w razie utraty połączenia dron sam do nas wróci – do miejsca, z którego 

wystartował, a to samo w sobie jest niesamowite. Traktuję to jako kocyk bezpieczeństwa, 

szczególnie dla takiego amatora jak ja. No i w najgorszym wypadku nie trzeba będzie 

kupować kolejnego.

Po trzecie, Phantom 4 jest trochę jak Apple. 

Korzysta on z sygnałów GPS i GLONASS, aby utrzy-

mywać swoje położenie. Jeśli przestaniemy doty-

kać kontrolera, to będzie po prostu wisiał i czekał 

na naszą komendę w miejscu, w którym go zosta-

wiliśmy, nawet przy silnym wietrze. Jest więc pro-

sty w użyciu. No i przy okazji jest nierozbieralny 

– na jakiekolwiek naprawy należy go wysłać do 

serwisu producenta. To ma jednak swoje zalety 

– jest stosunkowo niewielki, dzięki czemu zmiesz-

Phantom 4 ponadto 
wspiera kilka trybów 
automatycznego latania, 
dzięki czemu jego operator 
może skupić się na 
filmowaniu.
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czę go do plecaka i razem z moim sprzętem fotograficznym na plecach będę miał nie wię-

cej niż pięć kilogramów.

Phantom 4 ponadto wspiera kilka trybów automatycznego latania, dzięki czemu jego ope-

rator może skupić się na filmowaniu. Jest tryb śledzenia wybranego obiektu – człowieka, 

samochodu i tym podobnych. Jest tryb śledzenia operatora. Można również zaznaczyć inte-

resujące na POI, a dron będzie latał wokół niego po idealnym okręgu przy zadanej przez 

nas stałej prędkości, na wybranej wysokości i promieniu. Można wreszcie zdefiniować trasę, 

po której ma lecieć. A jeśli to wszystko za mało, to można skorzystać z aplikacji Autopilot 

zamiast DJI Go, aby uzyskać jeszcze większe możliwości.

Ostatnią funkcją, która mnie zmotywowała do zainteresowania się tym Phantomem, są 

śmigiełka, które montuje się i demontuje bez potrzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi. 

Zajmuje to dosłownie piętnaście sekund! To wbrew pozorom bardzo istotna dla mnie kwe-

stia, szczególnie przy moim zapominalstwie.
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Wymagany iPhone, iPad lub Android
Wspominałem wcześniej, że potrzebny jest smartfon lub tablet, aby mieć podgląd na 

streamowany przez kamerę obraz oraz żeby skorzystać z wszystkich funkcji Phantoma 4. 

Niestety, nie każdy sprzęt jest wspierany, a wymagany jest:

• iPhone: 5S lub nowszy

• iPad 7,9”: mini 2 lub nowszy

• iPad 9,7”: Air lub nowszy

• Android (oficjalnie wspierane): Samsung Galaxy TabS 705c, Galaxy S5/S6 i Note 3/4, Go-

ogle Nexus 9 i Nexus 7 II, Ascend Mate 7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, 

Xiaomi MI 3 i MI PAD.

Z tego, co widziałem „w internetach”, najpopularniejszy jest iPad mini – oferuje najlepszą 

jakość obrazu przy niewielkich rozmiarach. Sam latam na iPhonie 6S Plus i uważam, że obraz 

jest po prostu za mały. iPad z ekranem 9,7” jest niewątpliwie najlepszym, chociaż mniej kom-

fortowym wyborem. Właścicielom iPadów Pro 12,9” podpowiem, że można dokupić „prze-

dłużkę”, aby go zmieścić w uchwycie – obecnie czekam na swoją. Szkoda tylko, że aplikacja 

jeszcze nie jest dostosowana do wyższej rozdzielczości.

Od razu podpowiem, że nie testowałem go ze starszymi sprzętami (typu iPad 3) i nie mam 

takiego zamiaru – zbyt to ryzykowna dla mnie zabawa.

Recenzja DJI Phantom 4
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Ale to nie latanie mnie interesuje!
Prawdopodobnie nigdy nie kupiłbym drona tylko po to, aby nim latać. „Bawiłem się” w życiu 

już wszelkimi Parrotami i innymi quadcopterami, ale to była po prostu zabawka na parę 

minut. Nigdy mnie to nie wciągnęło. Nigdy też nie interesowało mnie latanie modelami RC, 

czy to samolotami, czy helikopterami.

„To po co kupiłeś drona, głupcze?!?”
Phantom nie jest dla mnie dronem, ale aparatem z czterema silnikami, który potrafi latać. 

Dzięki niemu mogę robić nietypowe zdjęcia, z nietypowych miejsc, a przy okazji kręcić 

za jego pomocą wideo – w 4K lub przy 120 fps. To jest to, co mnie urzekło. Jakość aparatu 

wprawdzie nie jest idealna, a na pewno nie da się jej porównać do dobrej lustrzanki, ale jest 

już „wystarczająco” dobra. Bardzo ważnym elementem jest oczywiście fakt, że wspierane są 

zdjęcia RAW (w tym wypadku DNG) – to jedna z tych funkcji, której brak wstrzymałby moją 

decyzję o kupnie.

Phantom 4 nie jest tani, jeśli spojrzymy na niego jak na zabawkę. Ale jeśli będzie dla nas na apa-

ratem fotograficznym, dającym tak wiele nietypowych możliwości, to cena zaczyna się robić 

zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Tylko należy pamiętać o tym, żeby dokupić przynajmniej 

jedną dodatkową baterię. Oraz ładowarkę samochodową, jeśli planujecie dużo być w dziczy.



Chciałbym bardzo podziękować świetnej ekipie ludzi z Freeway OMT, bez których 

czekałbym jeszcze prawdopodobnie kilka tygodni na Phantoma. Freeway OMT zaj-

muje się dystrybucją takich marek jak: GoPro, DJI, Steadicam i innych.

Ciekawe linki

• Szkolenia UAVO
• DroneRadar – mapa pokazująca, gdzie wolno latać, a gdzie nie

• Strefy AIP w Polsce na Google Maps
• AirMap – mapa stref powietrznych na całym świecie

• Zbiór informacji na temat potrzebnych pozwoleń na latanie w różnych krajach na 

świecie (nie zawsze aktualny)

• Hover.app – podobny do polskiego DroneRadar, ale działa na całym świecie, chociaż 

jest mniej przyjazny
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Dane techniczne:

• Producent: DJI

• Model: Phantom 4

• Matryca: 1/2,3”, 20 MP, ISO 100-
1600 (foto), 100-3200 (wideo)

• Obiektyw: pełnoklatkowy 
odpowiednik 20 mm

• Waga: 1380 gramów

• Maks. prędkość: 20 m/s (72 km/h)

• Maks. prędkość wznoszenia: 6 m/s

• Maks. prędkość opadania: 4 m/s

• Maks. wysokość latania: 
6000 m n.p.m.

• Maks. zasięg kontrolera: 
3500 m (oficjalnie)

• Jakość Live View: 720/30p

• Opóźnienie: 220 ms

W zestawie:

• Phantom 4

• kontroler

• akumulator

• ładowarka

• kabel USB <> microUSB

• instrukcja

DJI Phantom 4             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 4/6

Cena: 6899 PLN
Szczegółową specyfikację techniczną 
znajdziecie na stronie DJI.

morid1n

http://uavo.com.pl
https://droneradar.eu
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zIk6URzDCMTY.k1vpHLDUfQKw&hl=en_US
https://app.airmap.io
http://www.riot.ch/en/legal-information-about-flying-multicopter-drones-commercial/
http://www.hoverapp.io
http://www.dji.com/product/phantom-4/info#specs
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.dji.com/product/phantom-4/info#specs
http://www.twitter.com/morid1n
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BEOPLAY A1

NORBERT CAŁA

Beoplay A1

A1 – Oszukać fizykę 



   /   SPRZĘT   /   8888

Przez wiele lat wmawiano nam, że fizyki nie da się oszukać i żeby dobrze grać, głośnik musi 

być wielki. Czasy się jednak zmieniają, rakiety Muska lądują pionowo na pływających plat-

formach, czyli fizykę da się oszukać. Pewnie dlatego od jakiegoś czasu trafiają do mnie małe, 

ultraprzenośne głośniki, które grają zadziwiająco dobrze. 

Tym razem kilka dni przed światową premierą trafił do mnie 

najmniejszy głośnik od Bang & Olufsen, czyli Beoplay A1. 

Duńczycy mają ostatnio dobrą rękę do przenośnych głośni-

ków. Nie dalej niż kilka miesięcy temu testowałem ich znako-

mity głośnik A2 i nie wyobrażałem sobie nic lepszego. A1 jest 

jeszcze mniejszy i zupełnie inny w formie. 

A2 jest dystyngowany, przypomina elegancką damską 

torebkę. Pasuje doskonale na „salony”. A1, choć wyszedł spod 

ręki tej samej projektantki Cecilie Manz, jest zupełnie inny. 

Beoplay A1

Czasy się jednak zmieniają, 
rakiety Muska lądują 
pionowo na pływających 
platformach, czyli fizykę da 
się oszukać.



Występuje na razie w dwóch kolo-

rach – zielonym i srebrnym. Jest 

okrągły, ma średnicę płyty CD, 

mieści się w dłoni, a jego kształt 

i skórzany rzemyk do przenosze-

nia zdają się krzyczeć „Zabierz 

mnie na piknik, połóż mnie obok 

basenu, powieś mnie na kie-

rownicy roweru”. Wszystko to 

możesz z nim zrobić, jest bowiem 

odporny na kurz i zachlapania 

wodą, a brak jakichkolwiek wysta-

jących przycisków jeszcze bardziej 

ogranicza możliwość uszkodzenia. 

Jeśli upadnie, to najwyżej alumi-

niowa maskownica się wygnie, 

a ona akurat jest wymienna. 

Pod maskownicą znajdziemy 

głośnik średniotonowy z alumi-

niową membraną i wysokotono-

wego tweetera 3/4“ z jedwabną 

kopułką. Oba głośniki są napę-

dzane wzmacniaczem w klasie 

D o mocy 2 x 30 W. Ciekawostką 

jest zastosowana technologia 

Adaptive Power Management, 

która umożliwia wydobycie 

dokładnie takiej ilości mocy, jaka 

niezbędna jest wzmacniaczom 

– tylko wtedy, gdy jej potrzebują. 

Dzięki temu, mimo stałej mocy 

2 x 30 W, wzmacniacz potrafi 

w peeku wygenerować aż 2 x 140 

W. A1 wyposażono też w proce-

sor DSP z zaawansowaną filtracją 
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charakterystyki przetwarzania, dzięki której 

jest w stanie stworzyć przestronną, 360-stop-

niową scenę muzyczną, dostarczając słucha-

czom tak samo dobrych wrażeń, gdziekolwiek 

się znajdują względem głośnika. Jeśli zaś 

pokusimy się o zakup dwóch głośników A1, 

to dzięki aplikacji BeoPlay będziemy mogli je 

sparować w trybie stereo, czyli jeden będzie 

grał jako lewy, a drugi jako prawy. Takiej konfi-

guracji dokonujemy w dedykowanej aplikacji, 

ale przenosi ona swoje ustawienia na cały sys-

tem w iPhone i każda aplikacja odtwarzająca 

muzykę skorzysta z tego ustawienia.

Elementy sterujące umieszczono na gumowej 

podstawie; znajdziemy tam oprócz przycisku 

włącznika, parowania Bluetooth i sterowania 

głośnością także przycisk Connect. Po jego 

naciśnięciu głośnik połączy się do ostatnio 
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używanego urządzenia i zacznie odtwarzać ostatnio odtwarzany utwór. Dzięki Bluetooth 

4.2 naszą A1 możemy oczywiście sparować z kilkoma odtwarzaczami, a jeśli chcemy słuchać 

muzyki z klasycznego iPoda, możemy podłączyć go kablem mini Jack. Ostatni przycisk ozna-

czony ikoną mikrofonu służy do odbierania połączeń telefonicznych, gdyż przez głośnik 

można prowadzić rozmowy w trymie głośnomówiącym. Opatentowany projekt oprawki 

przy spodniej krawędzi głośnika zapewnia pracę mikrofonu w promieniu 360 stopni.

Lekkiego zaskoczenia doznamy w momencie, gdy będziemy chcieli naładować 2200 mAh 

litowo-jonowy akumulator. BeoPlay, odmiennie od każdego szanującego się głośnika BT, 

nie ma złącza micro USB. Tu mamy USB-C. Ładowanie jest więc proste, wystarczy odłączyć 

kabel od naszego MacBooka 12” i wpiąć do A1! To dość odważne rozwiązanie i duży kredyt 

zaufania do lansowanego przez Apple standardu. Razem z głośnikiem dostaniemy kabel 

USB-C <–> USB, Apple za taki kabel chce od nasz ponad 100 złotych, czyli na dzień dobry 

dostajemy 10% rabatu. To nie jedyny ukłon w stronę Apple: gdy A1 podłączymy z urządze-

niem z iOS, dostaniemy systemowy podgląd w stan naładowania baterii. W pełni nałado-

wana powinna nam zapewnić około 24 godzin grania. Moje kilkudniowe testy to w sumie 

z nawiązką potwierdzają. 

Jego kształt i skórzany 
rzemyk do przenoszenia 
zdają się krzyczeć „Zabierz 
mnie na piknik, połóż mnie 
obok basenu, powieś mnie 
na kierownicy roweru”.
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Przejdźmy jednak do dźwięku i wróćmy do łamania fizyki. Wyobraź sobie głośnik, który mie-

ści się w dłoni, a gra lepiej niż wiele „miniwież”. A1 właśnie taki jest. Tony wysokie są perfek-

cyjne, środek czytelny i tak dynamiczny, że przy ślepym teście większość osób stawiała na 

dużo większą konstrukcję. Oczywiście, najmniej spektakularnie jest w dole. Przy czym wcale 

nie jest źle, cała masa konkurencji chciałaby grać tak mięsisty bas z wiele większych kon-

strukcji. Gdy sparujemy dwie A1 ze sobą, dostaniemy wszystko to, o czym napisałem, ale dwa 

razy lepiej. 

Muzyki nie da się w prosty sposób zamknąć w słowach, niesie bowiem zbyt dużo emocji. 

Bardzo często te emocje generowane są przez urządzenie, z którego jej słuchamy. Czasem gło-

śnik, słuchawki lub odtwarzacz nie muszą wcale grać najlepiej, ale ich brzmienie, forma wyko-

nania, niesie tak dużo dobrych emocji, że chce się z niego słuchać muzyki. A1 gra doskonale, 

plus właśnie ma to „coś”. Chce się go zabrać ze sobą, włączyć i słuchać, słuchać, słuchać. Ta 

unikalna cecha, w tym głośniku jest wyniesiona pod niebo. Nie wyobrażam sobie, jakbym nie 

mógł go zabrać ze sobą, to najlepszy przenośny głośnik, który testowałem! Najlepszy!

Cena: około 1000 zł
Ocena iMagazine:         norbertcala

Beoplay A1

http://www.twitter.com/norbertcala
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RHA – T20i

JAROSŁAW CAŁA

RHA – T20i

Po przypomnieniu sobie dwóch wcześniejszych recenzji słuchawek RHA okazało się, 

że jedyne słowa, jakie pozostały mi ze słownika języka polskiego to: więcej, lepiej, 

mocniej i dokładniej. Po rozpakowaniu pudełka bacznie przyglądałem się słuchawkom 

i zorientowałem się, że osoby odpowiedzialne za ten projekt używały dokładnie tych 

samych słów, które wymieniłem.



Czuję się bardzo dziwnie, patrząc na kolejne 

słuchawki od firmy RHA. Zastanawiam się nad 

istnieniem czegoś takiego jak podwójne zjawi-

sko déjà vu. Pierwsze – można je nazwać stan-

dardowe – déjà vu miałem podczas testowania 

modelu T10i, który w dużym stopniu przypomi-

nał mi również opisywany przeze mnie niższy 

model 750i. Pozwólcie, że zacytuję wstęp do 

tego tekstu: „Czuję się, jakbym właśnie przeży-

wał déjà vu. Przecież tak niedawno siedziałem 

dokładnie w tym samym miejscu i słuchając tej 

samej muzyki, w ten sam sposób przelewałem 

słowa na tego samego MacBook’a. Na moich 

kolanach leżał identyczny skórzany pokrowiec 

z dużym napisem «RHA». Pisałem wtedy o moim 

głodzie na nowe słuchawki douszne, który został 

zaspokojony aż nadto”.
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Teraz pewnie namieszałem Wam w głowach, prawda? Wszystko dlatego, że sam jestem 

mocno skołowany. Ponieważ w przypadku modelu 750i oraz T10i okazuje się, że różnic 

było całe mnóstwo w porównaniu do tego, z czym mam do czynienia tym razem. Myślę, 

że teraz już wiem, co czuje arabski szejk, gdy wychodzi nowy model Lamborghini. Niby 

tak bardzo podobny do poprzednika, a jednak inny, nie można mu się oprzeć i trzeba 

go kupić. Poprzednik był cudowny, miał niewiarygodne osiągi, świetnie się prowadził 

i zachwycał linią. Okazuje się jednak, że można go poprawić i stworzyć jeszcze lepszą 

maszynę. Dokładnie tak samo jest z najnowszym modelem słuchawek firmy RHA. Model 

T20i jest wyciskaniem soków z resztek owoców. Myślisz, że już nic więcej nie da się zyskać, 

a jednak finalnie soku jest więcej, a na dodatek okazuje się on jeszcze smaczniejszy. 

Wiedziałem, że będę miał problem z tym tekstem i za każdym razem, gdy coś napisałem, 

słyszałem w głowie dźwięk, który słyszą uczestnicy odpowiadający jako drudzy w fami-

liadzie. Po przypomnieniu sobie dwóch wcześniejszych recenzji słuchawek RHA okazało 

się, że jedyne słowa, jakie pozostały mi ze słownika języka polskiego to: więcej, lepiej, 

mocniej i dokładniej. Po rozpakowaniu pudełka bacznie przyglądałem się słuchawkom 

RHA – T20i



   /   SPRZĘT   /   96

i zorientowałem się, że osoby odpowiedzialne 

za ten projekt używały dokładnie tych samych 

słów, które wymieniłem. Trudno jest zmieniać 

coś, co jest doskonałe, dlatego twórcy posta-

nowili zmienić tylko wnętrze słuchawek. Cała 

konstrukcja i ten niesamowity dizajn, za który 

model T10i otrzymał prestiżową nagrodę „Red 

Dot Design Award”, pozostał bez zmian. Dobrze 

się stało, bo moim zdaniem są to jedne z najle-

piej wyglądających słuchawek na świecie. 

Dla tych, którzy nie czytali recenzji poprzed-

niego modelu, przybliżę nieco sylwetkę słu-

chawek. W momencie pierwszego kontaktu 

na pewno zaskoczy Was waga, która jak na 

słuchawki douszne jest niespotykanie duża. 

Robią takie wrażenie jak czołg spotkany na 

światłach w zatłoczonym mieście. Ciśnieniowo 

formowana stal nierdzewna swoje waży, ale 

to, jak wygląda, rekompensuje absolutnie 

każdy gram. RHA z wagą słuchawek poradziło 

sobie perfekcyjnie i w praktyce są one bar-

dzo wygodne, a wspomniana nadwaga nie 

jest odczuwalna. Sposobem na to jest system 

zakładania, w którym przewód przechodzi 

nad uchem i dzięki temu nie czujemy sporej 

wagi. Na pewno na ten wysoki komfort, jaki 

udało się uzyskać RHA, wpływ mają dołączone 

różne wkładki douszne. Tak naprawdę głównie 

mówię tu o tych wykonanych z pianki, które 

dostosowują swój kształt do naszego ucha. Dla 

mnie inne mogłyby nie istnieć, ale wiadomo, 

nie jestem sam na tym świecie. Fajnie, że są, 

ponieważ genialnie wygląda sposób na ich 

przechowywanie na dołączonej przez produ-

centa stalowej blaszce. 

Myślę, że teraz już wiem, co czuje 
arabski szejk, gdy wychodzi nowy 
model Lamborghini. Niby tak 
bardzo podobny do poprzednika, 
a jednak inny, nie można mu się 
oprzeć i trzeba go kupić.

RHA – T20i
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Takich smaczków RHA ma całe mnóstwo i właśnie w taki sposób robi się produkty, w któ-

rych użytkownicy po prostu zakochują się bez pamięci. Taki stosunek miałem do poprzed-

niego modelu T10i, a więc nie zdziwiło mnie to, że w przypadku T20i moja miłość tylko się 

pogłębiła. 

Cała zabawa zaczyna się po włożenie słuchawek w ucho i naciśnięciu magicznego przyci-

sku „Play”. Od tego momentu tak naprawdę zaczął się test, wtedy wszystkie zmysły, które 

działały do tej pory, przestały mieć jakiekolwiek znaczenie, a na pierwszy plan wyszedł ten 

najważniejszy, czyli słuch. Od razu zapomniałem o poprzednim modelu T10i i przypomnia-

łem sobie o tym, co napisałem wcześniej. 

Teraz już wiem, dlaczego szejk kupuje nowy model Lamborghini, mimo że w jego garażu 

stoi równie genialny poprzednik. Już po chwili ten „stary” przestaje istnieć, liczy się tylko 

to, co czujemy teraz, w tej chwili. Tak miałem po pierwszych dźwiękach, które trafiły do 

mnie z T20i. Co z tego, że T10i dostały u mnie maksymalną notę? Zapomniałem o nich 

w ciągu dwóch sekund. Mimo że T20i wyglądają tak samo, jak poprzedniczki, to jednak są 

inne, grają inaczej i nie sądziłem, że różnica będzie aż tak odczuwalna. Skąd taka różnica? 

RHA – T20i
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Sprawa jest prosta: RHA w T20i zastosowało 

zupełnie inny dynamiczny przetwornik, który 

jest autorską technologią nazwaną DualCoil. 

Efekt? Nowy model gra lepiej w każdym zakre-

sie, a co najważniejsze zdecydowanie popra-

wiła się dynamika. Teraz słuchawki zasilane 

nawet z iPhone’a uderzają w nas z ogromną, 

niebezpieczną siłą. Pamiętam, że w poprzednim 

modelu odczuwałem dużą różnicę, gdy wspo-

magałem je wzmacniaczem słuchawkowym. 

Oczywiście nadal wzmacniacz daje lepszy rezul-

tat, ale zmiany w dźwięku nie są już tak wyraźne. 

Odsłuch słuchawek RHA w znaczący sposób 

różni się od innych i nie należy do tych łatwych. 

Najlepiej byłoby dla mnie wziąć tygodniowy 

urlop i zamknąć się w izolatce. 

Wszystko za sprawą filtrów, które mamy do 

wyboru (Treble, Bass i Reference). Sytuacja była 

mi już znana z poprzedniego modelu i w tej 

kwestii mogę tylko zacytować sam siebie: „Po 

dłuższym namyśle rozsądek podpowiada, że 

te srebrne referencyjne nakładki są najlepszym 

wyborem. Tylko że w moim przypadku rozsą-

dek nie ma szans z sercem, które w muzyce 

jest najważniejsze. Dlatego za każdym razem, 

gdy założone mam referencyjne filtry i czuję, 

że dany numer może lepiej brzmieć z baso-

wymi wkrętami, to po prostu muszę je wymie-

nić, żeby się o tym przekonać. Wydaje mi się, 

że T10i mogą okazać się dla mnie pierwszym 

krokiem do zakładu dla chorych psychicznie”. 

Wybaczcie odgrzewanie kotleta, ale – serio 

– nie jestem w stanie lepiej wytłumaczyć, co 

się dzieje. Bardzo byłem ciekawy, w jaki sposób 

RHA – T20i
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nowy model gra w niskich częstotliwościach, ponieważ w T10i miałem wrażenie, że RHA 

trochę przesadziło. Słuchając pierwszy raz referencyjnych filtrów, byłem niemal pewny, 

że mam do czynienia z tymi basowymi. Po wkręceniu basowych możecie domyślać się, 

jaki był efekt. Okazuje się, że ludzie odpowiedzialni za T20i czuli dokładnie to samo. Nowy 

przetwornik jest dużo lepszy w tym aspekcie, niskie częstotliwości są idealne i uderzają 

perfekcyjnie zawsze, kiedy trzeba. Złapałem się nawet na tym, że najwięcej czasu podczas 

odsłuchu spędziłem właśnie z filtrami basowymi. Nie tylko w tej partii dźwięku T20i są 

lepsze. Góra jest tak niesamowicie szczegółowa, że w utworach, które znałem na pamięć, 

usłyszałem nowe dźwięki. Środek był mocną stroną wszystkich słuchawek do RHA i oczy-

wiście w dalszym ciągu tak jest. Do tej pory moimi najlepszymi dousznymi słuchawkami 

były T10i, a teraz? Serio, nie muszę już nic dodawać.

RHA – T20i          

Dane techniczne:
• Przetworniki: Dynamiczne DualCoin

• Zakres pracy: 16–40 000 Hz

• Impedancja: 16 ohm

• Skuteczność: 90 dB

• Maksymalna moc: 2/5 mW

• Waga: 41 g

• Kabel: 1,35 m, miedź multicore OFC

• Wtyk: 3,5 mm mini Jack, pozłacany

Cena: 999 PLN 

RHA – T20i

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka


PAWEŁ HAĆ

Liczne modele słuchawek nauczyły mnie, że w przypadku tych mobilnych konstrukcji brzmienie 

jest równie ważne, co komfort ich noszenia. Teoretycznie więc nauszne słuchawki są rozsądnym 

kompromisem. W praktyce okazuje się, że większe konstrukcje radzą sobie równie dobrze.
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SKULLCANDY HESH 2 
WIRELESS

Skullcandy Hesh 2 Wireless



101101

Przyzwyczajenie do mniejszych słuchawek nausz-

nych sprawiło, że Hesh 2 Wireless wydały się mi 

olbrzymie. Ich nauszniki z powodzeniem mieszczą 

ucho, a masywna obudowa potęguje wrażenie 

dużego rozmiaru. Błyszczący plastik robi wraże-

nie łatwo rysującego się, ale to tylko pozory – do 

słuchawek nie jest dodawany żaden pokrowiec, 

nosiłem je zatem w plecaku obok drobnej elek-

troniki i książek, a pomimo to wciąż wyglądają jak 

nowe. Pałąk jest natomiast gumowy i mocno się 

rozciąga, ale jego powierzchnię równie trudno 

uszkodzić. Nauszniki pokryto od wewnątrz syn-

tetyczną skórą, która co prawda nie może rów-

nać się z naturalną, ale zapewnia całkiem dobrą 

wentylację. Co ważne, słuchawki są bardzo 

miękkie i dobrze przylegają do głowy nawet 

w ruchu (oczywiście do uprawiania sportu się nie 
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nadają, chyba że rozważacie szachy). Niewątpliwą zaletą jest paleta kolorów, w jakich Hesh 

2 Wireless są dostępne. Oferta obejmuje zarówno bardzo stonowane, szaro-srebrne czy też 

czarne, jak i wersję moro a także biało-złotą czy też z jaskrawymi, żółtymi elementami.

Gabaryty Hesh 2 Wireless nie idą w parze z wagą. Słuchawki są lekkie i to pomimo wbudo-

wanego akumulatora. Pozwala on na bardzo długie słuchanie muzyki – według Skullcandy 

to 15 godzin, mam jednak wrażenie, że faktycznie działają jeszcze dłużej (inna sprawa, że 

słucham muzyki dużo poniżej maksymalnej głośności). Jeśli się rozładują, można podłą-

czyć je też przewodowo, za pomocą dołączonego kabla. Na prawym nauszniku znalazły 

się przyciski regulacji głośności w kształcie „+” i „-”, stąd też nie sposób pomylić je pod pal-

cami. Wyłącznik jest natomiast okrągły i znalazł się niżej, ale wciąż łatwo obsługiwać go 

kciukiem. Przyciski są niestety trochę głośne, wciskanie ich jest wyraźnie słyszalne, zwłasz-

cza gdy mamy słuchawki na głowie. Na prawym nauszniku znajduje się też niewielki otwór 

mikrofonu, podczas rozmowy więc nie trzeba zdejmować słuchawek i przykładać do ucha 

telefonu. Po pierwszym wyczerpaniu baterii miałem problem z naładowaniem akumula-

tora, bynajmniej nie dlatego, że słuchawki były uszkodzone. Problematyczne okazało się po 

prostu znalezienie portu micro USB, który umieszczono na lewym nauszniku, na jego gór-

nej części przy pałąku. Widać go jedynie wtedy, gdy odchylimy słuchawkę maksymalnie do 

Słuchawki są 
bardzo miękkie 
i dobrze przylegają 
do głowy nawet 
w ruchu

Skullcandy Hesh 2 Wireless
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środka. To świetne rozwiązanie od strony wizualnej (nic tak nie psuje estetyki urządzeń, jak 

odsłonięte porty), ale też pewne utrudnienie, gdyż nie każdy kabel micro USB zmieści się 

w szczelinę między obudową a pałąkiem.

Brzmienie Skullcandy jest dobrze rozpoznawalne: dużo mocnego, mięsistego basu, wyraźne 

wokale i wyciszona góra. W Hesh 2 Wireless mamy to wszystko, choć jakość dźwięku jest 

zauważalnie lepsza niż w mniejszym modelu Grind. Słychać to zwłaszcza w średnich 

pasmach, które są zdecydowanie wyraźniejsze. Wciąż jednak najlepsze wrażenie robi bas, 

który w zależności od potrzeby jest twardy i brzmi krótko, bądź też niemal dudni. Miejscami 

mogłoby być go odrobinę mniej, jednak przy muzyce pop, elektronice czy rapie zawsze mi 

pasował. Oprócz tego mamy też szeroką scenę i dobrą separację instrumentów.

Noszenie dużych słuchawek, zwłaszcza po przyzwyczajeniu się do mniejszych modeli, jest 

dziwnym doświadczeniem. Lepiej izolują dźwięki otoczenia, a przy tym pozwalają słuchać 

muzyki zdecydowanie dłużej, bo nie opierają się na małżowinie ucha. Hesh 2 Wireless ofe-

rują naprawdę dobre brzmienie, które nie jest okupione zmaganiami z ciężkimi słuchawkami. 

Trzeba tylko baczniej rozglądać się na pasach – to niewielka cena za o wiele lepsze wrażenia.

pawelhac

Skullcandy Hesh 2 
Wireless                   

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena:  399 PLN

Skullcandy Hesh 2 Wireless

http://www.twitter.com/pawelhac


   /   SPRZĘT   /   104

QNAP TS-228 – CZĘŚĆ I

MACIEJ SKRZYPCZAK

QNAP TS-228 – część I

Już od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem zaopatrzenia w jakiś NAS do domu. 

I oto w końcu nadarzyła się okazja…



   /   SPRZĘT   /   105105

Otrzymałem do testów urządzenie od QNAP, 

nazwane TS-228. Tym sposobem rodzina produk-

tów tej firmy zwiększyła się do dwóch sztuk – jak 

być może pamiętacie, miałem możliwość korzy-

stania też z całkiem ciekawego rozwiązania, jakie 

oferował QNAP Qgenie, czyli przenośny mini-NAS/

powerbank/router/kilka innych opcji. 

Wygląd
Wracając jednak do TS-228. Jego konstrukcja 

jest dość prosta, ale schludna. Obudowa wyko-

nana jest z plastiku z białymi ścianami oraz czar-

nymi elementami u góry i od spodu. Dodatkowo, 

z przodu, przez całą wysokość urządzenia prze-

chodzi czarny pasek, na którym umieszczono 

diody sygnalizujące pracę sieci i dysków, przycisk 

włączający NAS, slot na kartę SD, port USB 3.0 

oraz przycisk do szybkiego kopiowania z urządze-

nia zewnętrznego na pamięć wewnętrzną. Z tyłu 

zaś znajdziemy jeden port USB 2.0, gniazdo sie-

ciowe RJ45, a także gniazdo zasilacza. Na spodzie 

NAS-a umieszczono gumowe podkładki, które 

nie tylko stabilnie trzymają urządzenie w miej-

scu, ale stanowią też dodatkowe wygłuszenie. 

Do TS-228 możemy włożyć dwa dyski. Ich insta-

lacja jest banalnie prosta i nie wymaga żadnych 

narzędzi. Wystarczy otworzyć obudowę – odkrę-

cić specjalną śrubkę z zawleczką, dyski wsunąć 

w odpowiednie miejsca, przymocować je specjal-

nymi uchwytami i będziemy gotowi do pracy.

W tym miejscu warto zauważyć, że NAS nie jest 

fabrycznie zaopatrzony w dyski. Musimy zadbać 

o to sami. Wymagany jest chociaż jeden dysk, 

żeby uruchomić to urządzenie. To ostatnie jest 

powodem, dlaczego w tytule tego artykułu wid-

QNAP TS-228 – część I

Jego konstrukcja jest dość prosta, 
ale schludna.
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nieje zapisek „Część I”. Ponieważ miałem ostatnio 

spore wydatki, nie mogłem sobie od razu pozwo-

lić na zakup dysków do tego urządzenia. Niemniej 

jednak udało mi się znaleźć stary terabajtowy 

dysk, który jest co prawda „na wykończeniu”, 

ale jeszcze działa. Dlatego w tej części skupię się 

przede wszystkim na rzeczach, które nie są aż tak 

ściśle związane z osiągami produktu firmy QNAP.

Jeszcze parę słów o konfiguracji sprzętowej. NAS 

napędzany jest dwurdzeniowym procesorem 

ARM v7 o częstotliwości taktowania 1,1 GHz oraz 

jest wyposażony w 1 GB pamięci RAM DDR3. 

Dzięki temu urządzenie działa sprawnie i szybko.

System
Po pierwszym uruchomieniu TS-228 jesteśmy 

przeprowadzeni przez proces aktywacyjny, w któ-

rym ustawiamy między innymi hasło administra-

tora urządzenia, logujemy lub rejestrujemy się 

w usłudze myQNAPcloud. Niedługo potem po raz 

pierwszy zobaczymy pulpit systemu zarządzają-

cego NAS-em. Co najciekawsze — sterujemy nim 

w całości z poziomu naszej przeglądarki w kom-

puterze, tablecie czy smartfonie. Do dyspozycji 

mamy od razu kilka aplikacji, jak File Station do 

zarządzania plikami, Video Station – filmami, czy 

Music Station – muzyką. Nie jesteśmy jednak ogra-

niczeni tylko do nich. QTS, bo tak nazywa się sys-

tem zarządzający TS-228 i innymi NAS-ami firmy 

QNAP, jest wyposażony we własny sklep z aplika-

cjami, w którym znajdziemy wiele pozycji rozsze-

rzających możliwości urządzenia.

Ponieważ QTS to nie OS X ani Windows, chwilę zajmie nim się do niego przyzwyczaimy. Nie 

jest jednak tak źle, wszystkie opcje są dobrze przemyślane i co najważniejsze – spolszczone. 

QNAP TS-228 – część I
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Ich ogrom może jednak nieco przytłoczyć. Przyznam szczerze, że nie zdążyłem jeszcze 

przebrnąć dokładnie przez wszystkie opcje dostępne w Panelu sterowania. Na szczęście są 

dobrze opisane, więc nie ma problemu z ich zrozumieniem.

Filmy
Jak już wspomniałem, jedną z preinstalowanych aplikacji jest Video Station, która służy do 

przechowywania filmów. Po ich zaimportowaniu i skonfigurowaniu folderu, w którym są 

przechowywane, rozpocznie się automatyczny proces wyszukiwania i dopasowywania tytu-

łów oraz okładek z internetowej bazy filmowej. Co możemy później z naszą kolekcją zrobić? 

Oczywiście obejrzeć wybrane przez nas pozycje. Co prawda NAS nie jest wyposażony w wyj-

ście HDMI, ale ma możliwość strumieniowania multimediów do kompatybilnych urządzeń.

Tutaj jednak wyłania się pierwsze ograniczenie TS-228. Niestety, ale nie uwzględniono 

w nim możliwości transkodowania wideo w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że rolę tę 

musi przejąć urządzenie, do którego chcemy strumieniować. I tak w przypadku Apple TV 

trzeciej generacji, które posiadam, jak również iUrządzeń, natywnie mogą być przesyłane 

tylko w standardzie kodowania H.264 lub MPEG-4 w formacie plików .m4v, .mp4 i .mov. Jeśli 

posiadacie filmy w formacie .mkv, to trzeba poszukać innych rozwiązań. W przypadku ATV 

3 takowych niestety nie ma, ale już ATV 4 oraz iUrządzenia oferują aplikacje, jak chociażby 

Infuse, która zapewnia transkodowanie „w locie”. W moim przypadku, żeby mieć możliwość 

oglądania wideo na telewizorze, posłużyłem się zakupionym jakiś czas temu Raspberry Pi 

Zero z OSMC, czyli systemem przygotowanym specjalnie pod TV. W ten sposób filmy mogę 

oglądać albo korzystając ze strumieniowania przez DLNA, które udostępnia NAS, albo doda-

jąc TS-228 w OSMC jako zwykły dysk sieciowy.

Time Machine
Inną z domyślnych aplikacji w TS-228 jest Menadżer kopii zapasowych. Daje on do dyspozycji 

cztery główne metody tworzenia takich kopii: serwer archiwizacji, zdalna replikacja, archiwi-

zacja chmurowa oraz External Backup, czyli tworzenie kopii zapasowej na dysku podłączo-

nym do któregoś z portów USB. 

Użytkowników systemu OS X powinna jednak zainteresować pierwsza wspomniana metoda, 

czyli serwer archiwizacji. Jedną z jego funkcji jest tryb działania NAS-a jako Time Machine. Co 

najlepsze, nie wymaga to jakiejś wielkiej konfiguracji. Ta sprowadza się do zaznaczenia jednego 

pola uaktywniającego ten tryb, a po chwili na Macu, w preferencjach Time Machine, pojawia się 

nasz NAS jako jedno z urządzeń, na których możemy przechowywać kopie zapasowe.

QNAP TS-228 – część I

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/infuse-pro/id893249751?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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Podsumowanie
QNAP TS-228 jako domowy NAS sprawuje się na razie bardzo dobrze, nawet na wspomnia-

nym starym dysku. Jego system, choć wymagał chwili przyzwyczajenia, okazał się bardzo 

przyjemny w obsłudze. Mnogość opcji co prawda może nieco przytłoczyć, ale z drugiej 

strony pozwalają one dostosować urządzenie do własnych potrzeb. Pomagają w tym rów-

nież dostępne w sklepie dodatkowe aplikacje.

W kolejnej części skupimy się na następnych funkcjach NAS-a, jak również na jego osiągach.

QNAP TS-228 – część I

QNAP TS-228             

Producent: QNAP
Dystrybutor: X-Kom.pl
Cena: 797 PLN

mcskrzypczak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.qnap.com/i/pl/product/model.php?II=217
http://www.x-kom.pl/p/298359-dysk-macierz-sieciowa-qnap-ts-228-2xhdd-sata-nas-2xusb-1xgigabit-lan.html
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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TEST REPEATERA FRITZ!
MACIEJ NOWAKOWSKI

Test repeatera FRITZ!
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Pierwsza myśl, która pojawiła się w mojej głowie, gdy otrzymałem do testów wzmacniacz 

sygnału Wi-Fi, była taka, że urządzenia tego typu poszerzają zasięg sieci bezprzewodowej, 

jednak kosztem ogólnej wydajności całej sieci. Liczba kanałów Wifi jest określona, w prak-

tyce kolejne częstotliwości nachodzą na siebie. Ponadto, na blokowiskach właściwej pracy 

naszemu routerowi nie ułatwia duża liczba sieci należących do sąsiadów. Wprowadzenie 

pośrednika, który będzie jednocześnie nadawał w dwóch kierunkach – do naszych urządzeń 

oraz do routera – nie wydawało mi się nigdy dobrym pomysłem. Z takim nastawieniem pod-

chodziłem do testów tego urządzenia, nie wierząc w to, że w jakikolwiek sposób się ono 

zmieni.

FRITZ!WLAN Repeater 1750E wydaje się bardzo prostym urządzeniem. Na przedniej ściance 

znajduje się zestaw diod informujących nas o jego pracy oraz jeden przycisk służący do 

aktywacji trybu WPS, a także do ewentualnego zresetowania wzmacniacza do stanu 

fabrycznego. Na tylnej ściance znajduje się wtyk, którym wpina się je do zasilania. Od 

spodu znajduje się gigabitowy port Ethernet. Jednak to, co najważniejsze, jest wewnątrz. 

Urządzenie zostało wyposażone w obsługę najnowszego standardu 802.11ac, czyli Wi-Fi 

„AC”. W paśmie 5 GHz potrafi nawiązać połączenie z przepustowością do 1300 Mbit/s, 

z kolei przy użyciu pasma 2,4 GHz — do 450 Mbit/s. Moja dotychczasowa opinia na temat 

wzmacniaczy Wi-Fi była oparta na tym, że dawniej pracowały one w jednej częstotliwości. 

Bezprzewodowe rozszerzenie zasięgu następowało kosztem znacznego obniżenia przepu-

stowości sieci przez zajęcie części pasma przez retransmisję. Wykorzystując do tego dwie 

oddzielne częstotliwości, problem samozakłócania już nie występuje.

Test repeatera FRITZ!
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Wspomniany wcześniej port ethernetowy można wykorzystać na dwa sposoby. Domyślnym 

trybem pracy jest „Mostek WLAN”. Wzmacniacz łączy się wówczas z siecią bezprzewodowo, 

a następnie rozsiewa ją wokół siebie. Warto wspomnieć, że w takim ustawieniu możemy 

określić, czy rozgłaszana sieć ma być rozszerzeniem obecnej, czy też jej rozgłaszanie ma 

następować pod zupełnie inną nazwą. Możliwe jest również udostępnienie oddzielnej 

sieci dla gości z dostępem tylko do internetu. Przy domyślnych ustawieniach Repeater sam 

wybiera kanał i częstotliwość, w której sieć będzie rozgłaszana, a także czy łączność z głów-

nym routerem będzie realizowana przez pasmo 2,4 GHz czy 5 GHz.

Warto pamiętać, że sygnał w paśmie 2,4 GHz łatwiej sobie radzi z przenikaniem przez ściany. 

Zatem w trudnych warunkach będzie sensowne zestawienie mostu w częstotliwości 2,4 

GHz, a następnie dystrybucja sygnału do urządzeń w danym pomieszczeniu już przy uży-

ciu 5 GHz. Jednoczesna obsługa obu częstotliwości i ich rozgraniczenie na częstotliwość na 

potrzeby mostu, a oddzielnie dla urządzeń pozwala cieszyć się najwyższą możliwą wydajno-

ścią. W takim układzie — gdy pakiety sieciowe są też kolejkowane do pojedynczego połą-

czenia Wi-Fi —kanały są efektywniej wykorzystywane, co zapewnia stabilniejszą transmisję. 

Nie trzeba jednak martwić się tym, co w jaki sposób poustawiać, gdyż urządzenie samo 

zadba o optymalną konfigurację.

Jeśli jednak użytkownik lubi mieć pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób jest kreowana jego 

sieć bezprzewodowa, to można skonfigurować wszystko ręcznie. Po zalogowaniu się do 

panelu administracyjnego dostępny jest podgląd na żywo, z jakimi parametrami łączą się 

poszczególne urządzenia, a także z jaką przepustowością zestawiony jest mostek między 

wzmacniaczem a naszym routerem. To bardzo istotne informacje diagnostyczne, których 

niestety brakuje w większości routerów.

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego dostępny jest 
podgląd na żywo, z jakimi parametrami łączą się poszczególne 
urządzenia, a także, z jaką przepustowością zestawiony jest mostek 
między wzmacniaczem a naszym routerem. 

Test repeatera FRITZ!
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W takiej konfiguracji wbudowany port ethernet może posłużyć do podłączenia dodat-

kowych urządzeń nieposiadających wbudowanego Wi-Fi, aby również im zapewnić 

połączenie z odległym routerem. Przyda mi się to do podłączenia drukarki, która ma wbu-

dowany moduł LAN. Dotychczas, abym mógł korzystać z niej bezprzewodowo, musiała 

stać w pobliżu głównego routera, z którym była połączona przewodowo. Nareszcie mogę 

wynieść ją do drugiego pokoju i podłączyć do tego wzmacniacza.

Drugim trybem pracy tego urządzenia jest „Mostek LAN”. Połączenie z routerem następuje 

wówczas w sposób przewodowy – wzmacniacz pracuje jako punkt dostępowy (AP). Możliwe 

jest wtedy pełne wykorzystanie wbudowanego modułu Wi-Fi do rozgłaszania sieci w danym 

pomieszczeniu. Jest to najrozsądniejsza konfiguracja, jeśli dostępna jest w domu sieć prze-

wodowa, a użytkownikowi zależy na udostępnieniu jej bezprzewodowo. Ponadto urządzenie 

skonfigurowane w taki sposób można zabrać w dowolne miejsce i wpinając je do sieci prze-

wodowej, uzyskać dostęp bezprzewodowy. Często od operatorów otrzymuje się modemy 

kablowe z Wi-Fi „N”, często do 150 Mbit/s, bez wsparcia dla pasma 5 GHz. W takim przypadku 

zamiast korzystać ze starego Wi-Fi w routerze operatora, możemy podłączyć wzmacniacz bez-

pośrednio do routera przewodowo i cieszyć się wydajnością najnowszego standardu „AC”.

Niezależnie z którego trybu będziemy korzystać, to warto wiedzieć, że jeśli na wszystkich 

urządzeniach rozgłaszających sieć Wi-Fi ustawi się identyczne nazwy sieci i hasła, to będzie 

działał tak zwany roaming Wi-Fi. Urządzenia mobilne będą się automatycznie przełączać 

między punktami, do tego o największej mocy sygnału. Sprawdzałem to kiedyś w sieci kor-

poracyjnej złożonej z kilku access pointów. Spacerowałem po korytarzu, a iPhone przyłączał 

się do nadajników w kolejnych pomieszczeniach. Podczas testów, które przeprowadzałem 

z tym wzmacniaczem, było identycznie. Gdy tylko przeniosłem urządzenie bliżej głównego 

routera, natychmiast następowało przełączenie.

Ciekawą funkcją tego wzmacniacza jest możliwość zdefiniowania harmonogramu, w któ-

rych godzinach ma pracować, a także uruchomienia gościnnej sieci jedynie na czas pobytu 

Ciekawą funkcją tego wzmacniacza jest możliwość zdefiniowania 
harmonogramu, w jakich godzinach ma pracować, a także 
uruchomienia gościnnej sieci jedynie na czas pobytu naszych gości. 

Test repeatera FRITZ!
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naszych gości. Po odłączeniu się od niej ostatniego urządzenia sieć zostanie automatycz-

nie zdezaktywowana. Jeśli naszym głównym routerem jest Fritz!Box to urządzenie potrafi 

automatycznie synchronizować z nim swoją konfigurację. Wzmacniacz ten spośród wielu 

urządzeń sieciowych, z którymi miałem do czynienia wyróżnia się świetnie rozplanowa-

nym interfejsem webowym. Wszystko jest przejrzyste i intuicyjne, a przy tym nie zabrakło 

dostępu do bardziej zaawansowanych opcji, czy wsparcia protokołu IPv6.

Fritz!WLAN Repeater 1750E to bardzo dobry produkt, który doskonale spełni swoją funkcję, 

usprawniając działanie każdej sieci bezprzewodowej. Z pewnością docenią go posiadacze 

domów i mieszkań wielopoziomowych. Cena tego urządzenia to około 380 złotych. Myślę, 

że nie jest ona wysoka, biorąc pod uwagę wsparcie najnowszych standardów.

macnow

Test repeatera FRITZ!

https://twitter.com/macnow
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HOCO TRAVEL CHARGER

PAWEŁ HAĆ

Hoco Travel Charger

W ładowarkach do MacBooków zawsze podobał się mi rozkładany uchwyt do zwinięcia 

kabla. Zasilacz do iPhone’a nigdy tego nie miał, ale w ręce wpadł mi taki, który nadrabia 

te zaległości.
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Hoco, producent specjalizujący się w drob-

nych akcesoriach do iPhone’ów, wprowadził do 

sprzedaży prostą, ale funkcjonalną ładowarkę 

podróżną. Pod zmyślną nazwą Travel Charger 

kryje się kostka, która po podpięciu do gniazdka 

daje naszym urządzeniom prąd. I to nawet dwóm 

jednocześnie, bo opatrzono ją parą portów 

USB. To magiczne urządzenie będzie pasować 

zarówno do europejskich, jak i innych gniazdek, 

bo jego końcówka jest wymienna. Co więcej, 

można też podpiąć zamiast niej standardowy 

kabel zasilający (taki jak do radia i podobnych 

urządzeń). Nic nie stoi więc na przeszkodzie, 

by była podłączona do ukrytego za meblami 

gniazdka. Po dodatkowy kabel bądź inną wtyczkę 

trzeba jednak pofatygować się do sklepu na wła-

sną rękę, w komplecie otrzymujemy bowiem 

tylko jeden wybrany adapter. 

Travel Charger występuje zarówno w ponurej, 

szaro-czarnej wersji, jak i w bardziej optymi-

stycznych odmianach, kojarzących się z kolorami 

marynarek wrzeszczących trenerów rozwoju oso-

bistego. Dostałem jednak tę szarą, recenzja zatem 

wyszła nudna.

Hoco Travel Charger

Travel Charger występuje zarówno 
w ponurej, szaro-czarnej wersji, 
jak i w bardziej optymistycznych 
odmianach, kojarzących się 
z kolorami marynarek wrzeszczących 
trenerów rozwoju osobistego. 
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Nigdy nie zdarzyło się mi rozbić łado-

warki do telefonu ani też uszkodzić 

nią innego urządzenia, ale wdepnię-

cie bosą stopą po ciemku na kancia-

sty klocek ożywiający mój telefon było 

równie bolesne, co nastąpienie w dzie-

ciństwie na klocek Lego. Hoco o mnie 

pomyślało i otuliło ładowarkę gumo-

wym zdejmowanym etui, które oprócz 

tego, że wycisza łomot obijającej się o parkiet 

w niedzielny poranek ładowarki, to na dodatek 

pozwala też zawinąć wokół niej kabel i przepleść 

go przez otwór na jednej ze ścian. Przydatne, ale 

jak widać nie tak proste do wymyślenia, bo nikt 

nie pokusił się o to wcześniej. Ładowarka ma dwa 

porty i łączną moc wyjściową 17 W (5 V/3,4 A), dla-

tego też ładuje błyskawicznie zarówno małe (jak 

iPhone SE), jak i duże (jak iPad Pro) urządzenia 

i to nawet dwa naraz. Producent twierdzi, że inte-

ligentnie zarządza mocą w zależności od zapo-

trzebowania podłączonych urządzeń, ale różnica 

w prędkości ładowania iPada bez podpiętego 

jednocześnie iPhone’a i z nim podpiętym nie jest 

olbrzymia (aczkolwiek fakt, bez mniejszego paso-

żyta jest szybciej).

Koń, jaki jest, każdy widzi. Z ładowarkami jest 

tak samo. Prawie, bo ta jest zwyczajnie fajniejsza 

– nieduża, nietłukąca się i nietłukąca wszystkiego 

wokół, ładująca dwa urządzenia jednocześnie. 

Można też na niej zwinąć kabel tak, by się nie roz-

plątał. Nie wiem jak Wy, ale moja wyobraźnia nie 

pozwala mi wymagać od ładowarki nic więcej.

Hoco Travel Charger         

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena:  119 PLN
Dostępne w ZGSklep.pl

Hoco Travel Charger

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.zgsklep.pl/product-pol-875-Hoco-ladowarka-sieciowa-na-2-porty-USB-zolta-.html?affiliate=d.lada@imagazine.pl
http://www.twitter.com/pawelhac


DOMINIK ŁADA

Powerbanki od kilku już lat stały się obowiązkowym wyposażeniem każdego z nas. Nasze 

smartfony czy tablety, zazwyczaj w najmniej oczekiwanych momentach, potrzebują zastrzyku 

energii. Wiele osób pyta mnie, jaki powerbank zabrać ze sobą na majówkę? Sam używam ibattz 

BattStation Optimus.

117

iBATTZ BATTSTATION OPTIMUS
POWERBANK NA MAJÓWKĘ
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Część z Was zapewne pamięta, że w zeszłym 

roku zostałem okradziony podczas targów MWC 

w Barcelonie. Często wracam do tej historii przy 

różnych okazjach. Wtedy, podobnie jak w tym 

roku, na majówkę wybrałem się na 3 dni. Jedną 

z rzeczy, które miałem ze sobą w torbie, był wspo-

mniany Optimus. Zabrałem go, bo jak się okazało, 

słusznie założyłem, że może być problem z gniazd-

kami zasilającymi w miejscu, gdzie się zatrzymali-

śmy. Optimus świetnie się wtedy sprawdził i służył 

mi jako podstawowe źródło energii.

Od kilku miesięcy używałem wtedy Optimusa na 

wszelkich wyjazdach. Po pierwsze, przy relatyw-

nie niedużych rozmiarach, choć słusznej wadze 

ok 360g, miał wystarczającą pojemność, aby spo-

kojnie naładować iPada oraz 1-1,5 razy iPhone’a. 
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20400 mAh nie jest standardem. Co więcej, posiadanie dwóch wyjść USB, z czego jednego 

2,1A, to wyjątek. Dlatego go wybrałem. Gdy go straciłem, postanowiłem kupić dokładnie taki 

sam model.

Drobnym dodatkiem jest latarka, która, jak się okazało, parę razy się przydała w nocy.

ibattz BattStation Optimus wykorzystuje akumulatory litowo-jonowe Panasonica. To jest bar-

dzo ważny szczegół. Większość producentów tanich powerbanków korzysta z najtańszych 

ogniw bateryjnych, które rzadko trzymają swoje parametry i potrafią się same rozładowywać. 

Mój Optimus może leżeć naładowany w szufladzie miesiąc. Wyjmuję go i okazuje się, że bez 

doładowywania mogę go od razu wrzucić do torby i spokojnie wyjechać — nadal jest pełen. 

À propos ładowania - trzeba pamiętać, że tej wielkości powerbank, niestety, ładuje się ok 15h - 

trzeba brać na to poprawkę i warto przechowywać zawsze naładowany.

Jeśli szukacie dobrego, pewnego źródła awaryjnego zasilania, a jednocześnie chcecie mieć 

możliwość ładowania dwóch urządzeń, w tym jednego tabletu, to warto rozważyć Optimusa. 

Niestety trzeba się przygotować na wydatek 499PLN np. w iMad. Cóż, za jakość musimy wię-

cej zapłacić, ale w tym przypadku szczerze mogę polecić, bo warto.

ibattz BattStation Optimus – powerbank na majówkę

dominiklada

http://imad.pl/ibattz-battstation-optimus-powerbank-20400mah.html
http://www.twitter.com/dominiklada


PAWEŁ HAĆ
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LAPA
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Brelok z Bluetooth jest fajny, póki nie zgubisz go wraz z dołączoną rzeczą i zorientujesz 

się o tym dopiero po dłuższym czasie. Jest szansa, że we wskazanym miejscu znajdziesz 

zgubę, ale równie dobrze może nie być już po niej śladu. Co jednak, gdyby zupełnie 

nieświadomie ktoś pomógł Ci ją znaleźć?



Pierwszym brelokiem pozwalającym znajdować przedmioty był Tile. Od czasu wprowadzenia 

go na rynek minęło kilka lat, a pomimo to wszystkie tego typu urządzenia wciąż wyglądają 

niemal tak samo. Nie bez powodu zresztą – Tile jest mały, zawsze włączony i długo działa na 

baterii. Niestety, swojego zgubiłem, jego bateria jest bowiem niewymienna i przepadł akurat 

wtedy, gdy już się rozładowała. Teraz używam LAPA, w którym nie dość, że można wymienić 

akumulator, to dodatkowo zdecydowanie łatwiej go znaleźć.

LAPA przypomina wymiarami inne breloki Bluetooth, dzięki płaskiej ścianie obudowy i dołą-

czonej naklejce można jednak przykleić go do wielu powierzchni. Waży mniej więcej nic, 

a zaokrąglone krawędzie sprawiają, że nie zahacza się o kieszeń. Jest przy tym wodoodporny 

(do 3 ATM), a Bluetooth 4.0 zapewnia zasięg do 60 metrów (o ile po drodze nie ma dużych 

przeszkód). Brelok jest zasilany wymienną baterią pastylkową CR1632, która ma zapewniać aż 

rok pracy. LAPA ma też głośny brzęczyk, jasną, białą diodę oraz ukryty przycisk wymagający 

przyciśnięcia określonej powierzchni obudowy. Trzeba pamiętać, w którym miejscu się znaj-

duje, bo zupełnie go nie widać, działa jednak zaskakująco dobrze. Specyfikacja wygląda dość 

standardowo, ale już wachlarz funkcji jest dość nietypowy.
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Podstawową funkcją LAPA jest oczywiście infor-

mowanie nas, gdzie znajduje się przedmiot, do 

którego go przyczepimy. Dedykowana aplika-

cja pozwala błyskawicznie sparować urządzenie, 

nadać mu nazwę i opis, a także opatrzyć zdjęciem 

(przydatnym zwłaszcza wtedy, gdy mamy kilka 

breloków). Trwa to zaledwie chwilę i jest banalnie 

proste. Aplikacja ma przejrzysty interfejs: główny 

ekran wyświetla listę breloków, a po wybraniu jed-

nego z nich przechodzimy do równie prostego 

ekranu szukania. Znalezienie przedmiotu będącego 

w zasięgu Bluetooth od momentu odblokowania 

telefonu do włączenia alarmu w breloku trwa kilka 

sekund. Nazwano to trybem skanowania, w któ-

rym odległość od urządzenia obrazują wyświetlane 

pierścienie. Kolejny ekran, czyli mapa, przydaje 

się do znalezienia przedmiotu znajdującego się 

w większej odległości. Ostatnia lokalizacja breloka 

zapisywana jest bowiem razem ze współrzędnymi 

GPS, stąd też nawet po zgubieniu go na ulicy jest 

szansa, że go znajdziemy.

O ile wspomniane w poprzednim akapicie tryby 

wyglądają standardowo, to już kolejne rozwiąza-

nia są unikalne dla LAPA. Przyjmijmy, że brelok 

przypięty jest do kluczy do samochodu, które 

akurat zostawiliśmy w domu, w kieszeni płaszcza. 

Nasza druga połówka, która jest w domu i chce 

gdzieś pojechać, nie może ich znaleźć, a my nie 

pamiętamy, gdzie są. W tej sytuacji możemy dać 

tymczasowy dostęp do lokalizacji breloka innej 

osobie, by odnalazła klucze dzięki połączeniu się 

z LAPA przez Bluetooth bądź wywołaniu alarmu. 

Proste, wygodne i szybkie. „Safety mode” spodoba 

się natomiast podróżującym, którzy troszczą się 

o swój bagaż. Po włączeniu tego trybu telefon 

Znalezienie przedmiotu będącego 
w zasięgu Bluetooth od momentu 
odblokowania telefonu do 
włączenia alarmu w breloku trwa 
kilka sekund.

LAPA



powiadomi nas alarmem, że brelok się oddala – to może nie idealny, ale z pewnością dobry 

sposób, by zabezpieczyć torbę czy plecak. Jeśli każda z metod poszukiwań zawiedzie, można 

zgłosić brelok jako zagubiony. To zdecydowanie najlepsza funkcja LAPA, pozwalająca odnaleźć 

zgubę niemal wszędzie. Jeśli brelok zostanie w ten sposób zgłoszony, to telefon każdego użyt-

kownika LAPA na świecie poinformuje, gdzie i kiedy udało mu się z nim połączyć. Oczywiście 

wcześniej musi on wystarczająco zbliżyć się do breloka, a także włączyć funkcję „Community 

Track” w aplikacji (a tym samym dać jej dostęp do GPS). Tych, którzy obawiają się znacznego 

skrócenia czasu pracy na baterii, uspokajam – nie zauważyłem tego, GPS nie jest bowiem 

wykorzystywany bez przerwy.

LAPA, choć wydaje się podobny do innych tego typu urządzeń, ma zdecydowanie najlepiej 

przemyślane oprogramowanie. Interfejs aplikacji jest bardzo prosty, a wszystkie zaimplemen-

towane funkcje się przydają. „Safety mode” pozwala uwolnić się od niechcianych, ciągłych 

powiadomień o zerwaniu połączenia, a dzięki „Community Track”, nawet jeśli zgubimy przed-

miot, istnieje szansa, że znajdzie się w oddalonym miejscu. Nie zamierzam co prawda opatrzyć 

nim wszystkich możliwych przedmiotów, ale kluczy do samochodu już raczej nie zgubię.

LAPA             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: 6/6

• Wydajność: 6/6

Cena:  129 PLN
Dostępne w ZGSklep.pl
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pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.zgsklep.pl/product-pol-887-LAPA-inteligentna-pluskwa-niebieska-.html?affiliate=d.lada@imagazine.pl
http://www.twitter.com/pawelhac


KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Knomo to uznana brytyjska marka produkująca akcesoria galanteryjne przeznaczone do 

wygodnego i eleganckiego transportu naszych nadgryzionych sprzętów. Tym, co wyróżnia 

ją na tle konkurencji, jest jakość. Kupując produkty Knomo dostajemy wykończenie, którego 

nie powstydziłyby się najdroższe marki samochodowe, oraz przemyślany styl – od kształtu 

począwszy, a na kolorze i rodzaju nici skończywszy.
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KNOMO TROON 13''  
PROSTOTA I JAKOŚĆ W TRUDZIE CODZIENNOŚCI

Knomo Troon 13'' - prostota i jakość w trudzie codzienności
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Knomo Troon 13''
Model, który do mnie trafił, producent nazwał 

Troon. Warto zaznaczyć, że dbałość o najdrob-

niejsze szczegóły widać już po otwarciu klapy 

– każdy produkt marki opatrzono indywidualnym 

numerem seryjnym. Mój to EL 918. Troon to tak 

zwana torba krzyżowa, przeznaczona do nosze-

nia urządzeń o maksymalnej przekątnej trzynastu 

cali. Macbook Air, Pro oraz wszystkie modele iPa-

dów mieszczą się w niej idealnie.

Torba w kolorach granatu i wojskowej zieleni, 

z elementami brązowej skóry jest wykonana 

z wysokiej jakości materiału przypominającego 

w dotyku bawełnę (wierzchnia strona). Środek, 

skąpany w wojskowej zieleni, która idealnie 

współgra z granatowym frontem, to materiał syn-

tetyczny (wodoodporny). Najładniejszym elemen-

tem jest skórzane zapięcie Knomo Troon. Pasek, 

o szerokości pięciu centymetrów, przeciągamy 

przez metalową szlufkę wykonaną z tego samego 

materiału, co logotyp na przodzie oraz szlufki 

przy pasku.

Pasek w Troon jest wyjątkowo miękki, a do tego 

zaprojektowany i przystosowany specjalnie do 

noszenia torby na ukos, czyli przewieszonej przez 

ramię i spoczywającej w okolicach przeciwle-

głego biodra. To rozwiązanie jest tak wygodne, 

że zaryzykowałbym stwierdzenie, iż bardziej 

lubię nosić tę torbę niżeli mojego ukochanego 

Timbuk2. A to już spore osiągnięcie, bo system 

pasków uważam w przypadku tej firmy za pio-

nierski i trudno osiągalny u konkurencji.

Knomo Troon 13'' - prostota i jakość w trudzie codziennościKnomo Troon 13'' - prostota i jakość w trudzie codzienności



Torbę wyposażono w sumie w aż dwanaście kieszeni (jeśli jako jedną z nich policzymy 

główną przestrzeń pakunkową torby). Jedną na tyle, zapinaną na metalowy zatrzask, 

jedną na przodzie, do której dostęp jest możliwy po uniesieniu klapy i dziesięć w środku. 

Największą z nich jest oczywiście ta, którą przeznaczono na komputer. Wyścielono ją dodat-

kowo białym aksamitnym materiałem. Na jej przodzie znajdują się kolejne trzy elastyczne 

kieszenie gumowe. Czarne paski, dostosowujące się do wymiarów włożonego w nie przed-

miotu, doskonale amortyzują i chronią na przykład większe zewnętrzne dyski twarde. Na 

wewnętrznej stronie przodu samej torby znajdziemy pięć przegródek. Dwie większe i dwie 

przeznaczone na długopisy. Do tego wizytownik.
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Będzie pasować zarówno do stroju codziennego, jak i na 
spotkanie biznesowe. 



wyimek

Dla kogo?
Knomo Troon to torba dla tych, którzy chcą być gotowi na każdą ewentualność. Będzie 

pasować zarówno do stroju codziennego, jak i na spotkanie biznesowe. Kiedy skorzystamy 

z jej pakowności do maksimum, nadal utrzyma wrażenie lekkości. Jest to zasługa odpo-

wiedniego szycia i projektu tego produktu. Choć wyroby Knomo do tanich nie należą, to 

z pewnością nie zawiedziecie się na ich jakości. Dla mnie stała się trzecią podstawową torbą 

codziennego użytku.

Jeśli szukacie innych wartych zauważenia produktów z londyńskiego Knomo, to z pewno-

ścią warto przeczytać recenzję Knomo Kinsale 13'' Soft Leather Messenger Bag autorstwa 

Wojtka. To niemal całkowicie skórzana torba o nienagannej prezencji. Również ją gorąco 

polecam!

Knomo Troon 13''           

Dane techniczne:
• Producent: Knomo

• Model: Troon 13'' Messenger Bag

• Wymiary: 36,5 x 6,5 x 24 cm

• Waga z opakowaniem: 780 g

Produkty Knomo są dystrybuowane 
w naszym kraju przez firmę 
Alstor. Można je kupić także 
w salonach sieci iSpot.
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https://imagazine.pl/2015/11/30/knomo-kinsale-13-soft-leather-messenger-bag-moja-ulubiona-torba/
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://twitter.com/kolaczkrzysztof


OBUDOWA REVEAL 
DLA IPHONE’A 6(S) PLUS

MACIEJ SKRZYPCZAK

Dobrze wiemy, że dla Apple ochrona środowiska jest bardzo ważna. A co z akcesoriami 

do iUrządzeń od firm trzecich.
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Z pewnością przynajmniej niektóre z nich rów-

nież przykładają do tego uwagę. Tak jest na 

przykład z firmą Reveal, która tworzy i sprze-

daje obudowy głównie dla iPhone’ów i iPadów. 

Warte uwagi są materiały używane do produk-

cji tych akcesoriów - między innymi bambus, 

korek czy wegańska skóra. Ale Reveal idzie o krok 

dalej. Każdy zakup produktów tej firmy jest 

równoznaczny z zasadzeniem jednego drzewa. 

Akcję wspiera organizacja American Forests. Ale 

przejdźmy do rzeczy.

Izu Cork, bo tak brzmi nazwa testowanej przeze 

mnie obudowy, jest wykonana z plastiku uzyska-

nego metodą recyklingu oraz korka. Ten ostatni 

znajduje się na tylnej części. Już sama struktura 

korka może się podobać, ale ten model jest jesz-

cze lepszy. Zawdzięcza to umieszczonemu na nim 

japońskiemu motywowi, przedstawiającemu mor-
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Obudowa Reveal             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5/6

Product: Reveal
Dystrybutor: Mobidick
Cena: 99 PLN (obecnie w promocji 
20% taniej – 79 PLN; promocja 
dotyczy wszystkich modeli 
i trwa do 8 maja 2016 roku)

skie fale i słońce. Przyznam szczerze, że każdy, kto 

widział u mnie tę obudowę, był nią zachwycony.

Wewnętrzna strona została wykonana z pla-

stiku i to właśnie on utrzymuje naszego iPho-

ne’a. I robi to bardzo dobrze, mimo konstrukcji 

składającej się tylko z bocznych ścianek. Nie ma 

żadnych luzów, które stwarzałyby niebezpie-

czeństwo wypadnięcia urządzenia. We wspo-

mnianych ściankach znajdują się też odsłonięte 

miejsca umożliwiające swobodny dostęp do 

wszystkich przycisków i przełącznika głośności. 

Jeśli zaś chodzi o grubość Izu Cork – jest porów-

nywalna z Apple Silicon Case. Krawędzie ścianek 

nie wystają zbytnio ponad powierzchnię ekranu, 

dzięki czemu bez trudu można wykonywać gesty 

wykorzystujące przeciąganie palcem od krawędzi 

wyświetlacza.

Jeśli więc leży Wam na sercu ochrona środowiska, 

ale też oryginalny wygląd, to z czystym sumie-

niem mogę polecić Wam obudowy firmy Reveal.

mcskrzypczak

Obudowa Reveal dla iPhone’a 6(s) Plus

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://revealshop.com
https://mobidick.pl/produkty/reveal/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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PHILIPS PUS6501 
TELEWIZOR GOTOWY NA EURO 2016

PAWEŁ OKOPIEŃ

Philips PUS6501 telewizor gotowy na Euro 2016

Już za miesiąc rozpocznie się Euro 2016. Warto przygotować się do tej imprezy, na 

przykład kupując duży telewizor. Dobrze będzie, jeśli jednocześnie nie wydamy na 

niego wszystkich zaoszczędzonych pieniędzy. Dlatego na warsztat iMagazine dotarł 

Philips PUS6501 telewizor wyposażony „we wszystko” w wersji 43, 49 i 55 cali w cenach 

odpowiednio 2999, 3800 i 4600 złotych.  Sprawdzamy, co może, a czego jednak mu 

brakuje względem modeli flagowych.



Już na wstępie zaznaczyłem, że jest to telewi-

zor wyposażony we wszystko. Dlaczego tak? 

Ponieważ otrzymujemy ultrawysoką rozdziel-

czość 4K wraz ze wsparciem dla technologii HDR, 

a także smart TV w postaci systemu Android TV. 

Do tego dochodzi jeszcze bardzo przyzwoite 

wykonanie i dwustronny Ambilight, czyli tech-

nologia Philipsa oferująca wizualne efekty z tyłu 

za telewizorem. W 2015 roku HDR był obecny 

tylko w topowych telewizorach, tutaj mamy go 

w modelu, który w wersji 55-calowej kosztuje 

o połowę mniej od flagowców. Ponadto telewizor 

ma wbudowane tunery cyfrowej telewizji naziem-

nej, kablowej i satelitarnej. Nie potrzebujemy 

dekodera, wystarczy, że nasz operator oferuje 

moduły CAM.
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Philips zdecydował, że w tym modelu znajdzie się 120 Hz matryca IPS. To dobra wiadomość 

dla fanów sportu, o których zresztą wspominam na wstępie. Dzięki temu płynność obrazu 

jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie, także kąty widzenia są niezłe, co pozwoli 

cieszyć się meczem nawet przy dużym gronie odbiorców rozsadzonych w dowolnych miej-

scach pokoju. Matryca IPS to jednak słabsza czerń i kontrast od matrycy VA, a to widać. Za to 

samo odwzorowanie kolorów jest bardzo dobre. Wsparcie dla szerokiej palety jest ograni-

czone względem tego, co widzimy w topowych modelach, ale do jakości obrazu naprawdę 

nie sposób się przyczepić na tym pułapie cenowym. Podobnie, jeśli chodzi o równomierne 

podświetlanie. Jeszcze nie dawno takimi parametrami mogły się chwalić tylko najlepsze 

modele na rynku, teraz otrzymujemy to w telewizorze klasy średniej.

PUS6501 to także bogata platforma Android TV. System Google’a przez rok doczekał się 

udoskonalenia, dzięki czemu jest stabilniejszy. Egzemplarz testowy miał niestety problem 

ze złapaniem sygnału Wi-Fi z routera umieszczonego piętro niżej, za to z hotspotem zro-

bionym z iPhone’a łączył się bezproblemowo. Obstawiam, że to kwestia systemu, a nie 

samego modułu. Android TV jest na bieżąco aktualizowany. Platforma daje dostęp do gier 

i aplikacji z Google Play w tym także takich programów jak KODI czy VLC. Możemy stre-
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amować treści z iPhone’a za pomocą protokołu Google Cast, na przykład z aplikacji VOD.pl 

albo Netflix. Działa to wszystko sprawnie i stabilnie.

W zestawie znajdziemy nowy, mniejszy pilot działający na podczerwień. Podobnie jak 

poprzednie piloty Philipsa wyposażono go z jednej strony w klasyczne przyciski pilota 

(w tym numeryczne), z drugiej strony natomiast znajduje się klawiatura QWERTY. To, czego 

brakuje, to wbudowany mikrofon i aby w pełni korzystać z Android TV, czyli z wyszu-

kiwania głosowego, musimy skorzystać z dedykowanej aplikacji na iPhonie. A przecież 

wtedy równie dobrze możemy skorzystać z Siri czy Google Now na telefonie, nie mówiąc 

o innych możliwościach smartfona. Szkoda, że Google nie wymusza mikrofonu, który miał 

być jednym z kluczowych elementów interfejsu Android TV. Sam ekran główny Philipsa 

i Android TV jest bardzo intuicyjny i przyjemny dla oka. Widać jednak, że platformy Smart 

TV nie rozwijają się tak szybko, jakbyśmy mogli tego oczekiwać, aplikacji jest sporo, ale 

poza podstawowymi serwisami VOD nie ma tam rzeczy, które by zmuszały nas do aktyw-

nego korzystania z tych funkcji.
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Philips PUS6501 to telewizor, który też przyzwoicie będzie się prezentował w naszym dużym 

pokoju. Może nie jest to ekran do salonu w dużym domu – 65 cali to dziś praktycznie abso-

lutne minimum – ale w mieszkaniu czy apartamencie te wersje 43-, 49- i 55-calowe jak naj-

bardziej się sprawdzą. Srebrna ramka i stylowe nóżki wyglądają nowocześnie, do tego tylko 

u Philipsa jest dostępny Ambilight. W tym przypadku dwustronny, czyli ściana za telewizo-

rem jest rozświetlona po bokach w kolorach zależnych od tego, co widzimy na ekranie. Niby 

bajer, ale jednak niezwykle klimatyczny.

PUS6501 nie jest telewizorem idealnym – niska jasność i kontrast sprawiają, że najnowsze 

topowe modele zostawiają go daleko w tyle. Wyższe serie Philipsa mają do zaoferowania 

lepszej jakości dźwięk, podświetlanie Ambilight z trzech–czterech stron i jeszcze lepsze 

parametry obrazu. Ten model jest jednak warty swojej ceny, zadowoli osoby po prostu szu-

kające telewizora. I właśnie tak trzeba go postrzegać Philips PUS6501: jako bardzo dobry 

ekran klasy średniej.
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RENAULT TALISMAN

JAN URBANOWICZ, FOT. NAPOLEON BRYL

Zapewne jak większość naszych czytelników i czytelniczek jestem fanem motoryzacji. 

Nie można mnie jednak nazwać znawcą. Nie interesują mnie cyferki i osiągi, naprawić 

większości aut pewnie też nie byłbym w stanie. Chociaż koło zmienię! W samochodzie 

czuję się za to bardzo dobrze i nawet stojąc w korku, potrafię się cieszyć, że mogę 

siedzieć w ciekawym aucie. Taki był dla mnie Renault Talisman.
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Od półtora roku nie mam własnego auta. To, które ostatnio miałem, było już stare i nie 

dawało frajdy w żaden, nawet najmniejszy sposób. W sumie to nie miało wiele zalet, ale 

było własne i wiele przygód w nim przeżyłem — w tym leżenie na boku w rowie. Tęsknię 

za tym, by mieć samochód na co dzień, gdyż siedzenie za kółkiem zawsze sprawia mi 

ogromną radość, jednak nie jest mi on teraz aż tak bardzo potrzebny. Głównie przydałby 

się w weekendy, jeśli więc naprawdę zachodzi taka potrzeba, pożyczam auto od rodziny. 

Mimo to noszę się z zamiarem kupna samochodu w przyszłości, dlatego ciekaw jestem, 

jakie są teraz auta na rynku. Wizualnie zawsze podobały mi się marki francuskie, ale wia-

domo, co się o nich mówi. Ogólnie auta z kraju 

znad Sekwany mają łatkę pojazdów awaryj-

nych, które większość czasu spędzają w ser-

wisie zamiast na drodze. Prawda jest niestety 

taka, że można to powiedzieć teraz o autach 

niemal każdego producenta. Są one w dzisiej-

szych czasach napakowane taką ilością elektro-

niki, że niemal nie ma możliwości, by coś się nie 

zepsuło. Na dodatek sami tego nie naprawimy. 
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Wielkie jednostki napędowe zostały 
zastąpione przez małe silniki, 
z wieloma turbinami, dzięki którym 
osiągana jest duża moc.

Renault Talisman
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Trzeba podpiąć cały system pod komputer 

w serwisie. Takie czasy.

Dziś modne są samochody ECO. Wielkie jednostki 

napędowe zastąpiono małymi silnikami, z wie-

loma turbinami, dzięki którym osiągana jest duża 

moc. Mają one mało palić i być właśnie bardziej 

ekologiczne. Z własnego doświadczenia wiem, 

że niekoniecznie się to sprawdza, gdyż auta 

wcale mniej nie palą, a jazda nimi nie jest ani bar-

dziej dynamiczna, ani przyjemniejsza. Osobiście 

o wiele bardziej pasuje mi trend produkowania 

aut hybrydowych lub w pełni elektrycznych. Jest 

to jednak moja subiektywna opinia.

Renault Talisman
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Renault Talisman to samochód, który po pierwsze jest francuski, a po drugie ma się wpi-

sywać w auto bardziej ekologiczne. Został on zaprezentowany w zeszłym roku, a do 

sprzedaży w Polsce wszedł w pierwszym kwartale 2016. Jest to bezpośredni następca 

modelu Laguna, który po wielu latach i kilku generacjach został wycofany z oferty fran-

cuskiego producenta. Talisman należy do segmentu D, ale ma również być bardziej luk-

susowy niż przeciętni jego reprezentanci. Jeśli chodzi o wyposażenie, to bliżej mu do 

niemieckich aut typu VW Passat, Škoda Superb czy Audi A4 niż do japońskich Toyot 

Avensis czy Mazdy 6. Przyznam, że podczas pierwszej jazdy tym modelem poczułem, 

że jadę czymś, co do tanich nie należy i jest wykonane dość porządnie oraz przyzwoicie 

wyposażone. Jeśli o takie wrażenia chodziło producentowi, to w moim przypadku się 

udało. Renault oferuje samochód w dwóch wersjach nadwozia: sedan i kombi. Jeździłem 

sedanem, choć osobiście wolałbym kombi. Do wyboru mamy pięć wersji silnikowych: 

dwa benzynowe o mocy 150 i 200 KM oraz trzy wysokoprężne o mocy 110, 130 i 160 KM 

— ueździłem wersją benzynową o mocy 150 KM, z 7-biegową, automatyczną, dwusprzę-

głową skrzynią EDC. Wiele lat temu nie bylem fanem skrzyń automatycznych — zmieniło 

się to przy okazji mojej wizyty w USA, gdzie przekonałem się do ich wygody. Dzisiejsze 

skrzynie automatyczne są znakomite i argument zwolenników skrzyń manualnych, że 

nie da się w takich autach poszaleć, nie ma według mnie racji bytu. Moim zdaniem, dzi-

siejsze skrzynie automatycznie są o wiele lepsze od skrzyń manualnych. Choć ich minu-

sem jest to, że auto będzie nam trochę więcej palić.

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy przy Talismanie, 

jest jego wygląd. Uważam, że nowe auto od Renault 

jest śliczne. Zresztą wiele ich aktualnych modeli bar-

dzo mi się podoba, głównie za sprawą przednich i tyl-

nych świateł. Innym przykładem jest nowe Mégane. 

Linia auta mówi nam, że jest ono nie tylko wygodne 

i eleganckie, ale może również pokazać pazur. Może 

nie jest on ostry jak brzytwa, ale pokaleczyć się można. 

Również wnętrze auta jest ciekawe. Choć na pierwszy 

rzut oka nie zachwyca i nie szokuje, to widać, że twór-

com auta zależało na osiągnięciu efektu minimalizmu. 

Nie ma tu wielu gałek, przycisków i innych niepotrzeb-

nych rzeczy. Fizycznie mamy właściwie tylko to, co jest 

nam potrzebne. Cała reszta jest sterowana z ogrom-

nego ekranu, o którym jednak za chwilę. W samochodzie 

Renault Talisman

Dla mnie samochód 
ma być przede 
wszystkim 
komfortowy 
i funkcjonalny. Mam 
się w nim przemieścić 
z punktu A, do punktu 
B i nie wytrząść sobie 
po drodze tyłka.
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doświadczymy sporo miejsca na nogi i głowę, zarówno u kierowcy, jak i u pasażerów — 

jadących z przodu i z tyłu.

Przyznam, że Talisman dobrze się prowadzi. Choć jest to, zgodne z tradycją — typowe 

auto francuskie ma być raczej wygodną kanapą na kółkach niż przyklejonym do jezdni 

gokartem. Mnie to nie przeszkadza. Dla mnie samochód ma być przede wszystkim 

komfortowy i funkcjonalny. Mam się w nim przemieścić z punktu A do punktu B i nie 

wytrząść sobie po drodze tyłka. Tak, wiem, nudziarz ze mnie. Choć ten oto Francuz 

nie dał mi ogromnej frajdy z jazdy, to była to jazda przyjemna, zarówno w mieście, jak 

i w trasie. Odzwyczaiłem się nieco od jazdy większym samochodem i momentami nie 

wyczuwałem w nim prędkości, z jaką jechałem — co niestety zakończyło się otrzyma-

niem mandatu. W mieście bez problemów można jeździć dynamicznie, co według mnie 

jest bardzo ważne, a jeśli już staniemy w korku, to czas ten może nam uprzyjemnić fotel 

z masażem. Zaparkowanie nie stwarzało większych problemów, choć Smart to nie jest. 

Stwierdziłem jednak, że trzeba sprawdzić, jak auto zachowuje się w trasie. Postanowiłem 

się nim poruszać po różnych rodzajach dróg i z różnymi prędkościami. Kiedy miało być 

komfortowo, było. Jak trzeba było kogoś wyprzedzić, nie było z tym najmniejszego 

problemu. Uważam jednak, że powinien tu się znaleźć inny motor niż 1,6 litra w ben-

zynie. Niby 150 KM, ale tu powinno być przynajmniej 2–2,5 litra i byłoby od razu lepiej. 

Pamiętajmy jednak – to ECO.

Renault Talisman
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Warto również wspomnieć o tym, czym Talisman się wyróżnia, a wyróżnia się systemami. 

Pierwszy z nich to system czterech kół skrętnych 4Control z układem Electronic Damper 

Control, który steruje zawieszeniem. Dzięki niemu auto naprawdę dobrze się prowadzi 

i jest stabilne przy wchodzeniu w zakręty. Jest pewne i zwrotne. Kolejnym,jest system 

Multi-Sense. Jego zastosowanie pozwoliło na koordynację pracy niemal wszystkich ukła-

dów wpływających na komfort, bezpieczeństwo czy też precyzję prowadzenia — oprócz 

wspomnianego już systemu 4Control i adaptacyjnego zawieszenia steruje też pracą 

układów napędowego i kierowniczego, urządzeniami pokładowymi, dźwiękiem pracy 

jednostki i oświetleniem wnętrza. Każdy znajdzie w tych ustawieniach coś dla siebie. 

Dostępnych jest kilka profili zaprogramowanych fabrycznie, ale mamy również jeden, 

w którym wszystko będziemy w stanie ustawić sami, według naszych preferencji. Trochę 

mi to zajęło, ale znalazłem profil odpowiedni dla siebie.

Jeśli chodzi o multimedia, to całością zarządza system R-Link 2, który obsłużymy z mon-

towanego pionowo ekranu, o przekątnej 8,7 cala. Przyznam, że jego obsługa była 

prawdziwą przyjemnością. Znajdziemy tam oczywiście standardowe funkcje, takie jak: 

nawigacja, radio, obsługa CD, muzyki ze źródła Bluetooth czy telefon z zestawem gło-

śnomówiącym. Dodatkowo, po podłączeniu kablem USB, będziemy mogli sobie na nim 

przejrzeć zdjęcia czy filmy z telefonu. Nie do końca widzę sens w zastosowaniu tego, ale 

na pewno znajdą się tacy, którzy zrobią z tego użytek. Wrócę jeszcze na chwilę do nawi-

gacji, która jest jedną z lepszych, jakie miałem przyjemność w ostatnim czasie testować. 

Duża, czytelna, dokładna. Adresy znajdowała bez problemu, dawała podpowiedzi, wska-

zywała, którym pasem mam jechać przed skrętem lub zjazdem oraz często pokazywała 

wizualizacje wiaduktów. Systemy nawigacji z aut niemieckich nie dorastają jej do pięt 

— również pod względem aktualizacji. R-Link 2 to również zmiana rozmaitych ustawień 

samochodu i dostęp do komputera pokładowego. Choć miał on kilka drobnych wad, to 

przypadł mi do gustu, przede wszystkim pod kątem funkcjonalności oraz obsługi.

Renault Talisman to naprawdę bardzo ciekawe auto. Ładne, w wielu elementach wręcz 

niemieckie, ale wciąż zachowujące odwagę francuską. Nie jest to może Citroën, który 

Renault Talisman

Systemy nawigacji z aut niemieckich nie dorastają jej do pięt — 
również pod względem aktualizacji.
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naprawdę nie boi się szaleństw pod względem designu, ale czuć tu nutkę ekstrawagan-

cji. Prowadzi się dobrze i jest bogato wyposażony. Nie należy niestety do tanich, ale dziś 

chyba nie da się kupić tanio nowego auta, a już na pewno nie w tym segmencie. Ceny 

Talismana zaczynają się od około 92 000 złotych. Zakładam, że wersja, jaką miałem do 

dyspozycji, kosztuje 120 000–140 000 złotych. Biorąc pod uwagę, co to auto oferuje, to nie 

jest to raczej wygórowana cena. Powiedziałbym, że standardowa — w tym segmencie. 

Najbardziej ciekawi mnie jednak awaryjność tego auta. Jak wspomniałem na początku, 

francuskie samochody zawsze lubiły się psuć. Talisman dopiero co wszedł do sprzedaży, 

więc na takie dane pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale jeśli nie wypadłby 

źle na tle konkurencji, to według mnie jest wart zastanowienia się nad nim przy ewentu-

alnym zakupie auta.

Renault Talisman

yasiek_
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fotoksiążka z Twoich zdjęć cyfrowych

www.iphotobook.pl Poleca:

Wzruszjący prezent dla każdej Mamy!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Programiści z MIQUIDO zawsze na czasie i z dawką 

odpowiednio abstrakcyjnego humoru.   

Podobno najbardziej popularny sport w tym roku 

to chodzenie na demonstracje, a po nich ktoś 

musi sprzątać. W tym celu w grze wcielamy się 

w pracownika Januszpolu, a oferta Zawsze Na 

Czasie obejmuje:      

   • usuwanie miasteczek namiotowych,        

   • czyszczenie ulic z demonstrantów,    

   • naprawa fasad i elewacji.     

Nie bądź zatem obojętny na tę dobrą zmianę, która 

odmieni Twoje życie. Wejdź do machiny stworzonej 

w 24 godziny i spróbuj znaleźć swój własny sposób. 

Pozbądź się złudzeń, wyładuj złość, zapoznaj się 

z prawdziwym KOD-em! Programistycznym, of 

course.

Cena: 0,00 EUR            Pobierz

DOBRA ZMIANA

https://geo.itunes.apple.com/us/app/dobra-zmiana/id1090373748?ls=1&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Disqus jest chyba najpopularniejszym systemem do zarządzania 

komentarzami pod wpisami na blogach i stronach internetowych. 

Możecie z niego korzystać na przykład na stronie iMagazine. Sporą 

wadą rozwiązania był brak aplikacji mobilnej. Jeśli prowadzicie 

sporo dyskusji w komentarzach, to na pewno odczuwaliście jej 

brak. Na szczęście pojawiła się kilka dni temu. Aplikacja pozwala 

nam na szybkie odpowiadanie na komentarze w rozmowach, 

w których bierzemy udział i do tego wysyła powiadomienia, gdy 

ktoś nam odpowiada lub wyciąga nas przed tablicę. To jednak nie 

wszystko. Disqus, biorąc pod uwagę dyskusje, w których bierzemy 

udział, stara się nam proponować inne, mogące nas zainteresować. 

Idzie mu to na razie średnio. Aplikacja jest też niestety brzydka, ale 

dobrze, że w ogóle jest. 

Cena: 0,99 EUR            Pobierz

DISQUS

Kiedyś było łatwo: kontakty mieliśmy na karcie SIM w telefonie 

i tyle. Teraz każdy serwis pozwala na przechowywanie kontaktów 

i jeśli używamy kilku kont na kilku platformach, to można się nieźle 

pogubić. 1Sync stara się to porządkować i jest swojego rodzaju 

pomostem między wieloma kontami skonfigurowanymi w telefonie. 

Obsługuje synchronizację między kontami opartymi o protokół 

CardDAV, jak też Gmail, iCloud, Outlook, Exchange oraz Yahoo! 

Wystarczy wybrać dwa konta i uruchomić proces synchronizacji. 

Na koniec powinniśmy dostać idealną kopię kontaktów w obydwu 

serwisach. Jeśli coś poszło nie tak, to dowiemy się o tym z raportu 

synchronizacji. W wersji darmowej synchronizacja jest manualna, ale 

możemy dokupić opcję automatyczną. 

Cena: 0,99 EUR          Pobierz

1SYNC

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/us/app/apple-store/id1068415229?mt=8&at=11lHMT


   /   PROGRAMY   /   147Podstawy OS X - Pasek menu i Karabiner

Pasek menu
Wprawdzie okna w OS X przypominają okienka w innych systemach operacyjnych, ale 

wyróżnia je jedna istotna cecha, której wiele osób z początku nie rozumie.

Windows dla przykładu ma osobny pasek menu dla każdego okna, czyli jeśli otworzymy 

pięć okien Eksploratora, to każdy z nich będzie miał wspomniany pasek z takimi pozycjami 

jak Plik, Edycja, Widok i tak dalej.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

PODSTAWY OS X
PASEK MENU I KARABINER
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OS X dla odmiany korzysta z jednego paska na górze ekranu, którego zawartość zmienia się 

zależnie od otwartej aplikacji. Aktywna aplikacja w górnym lewym rogu ekranu wyświetla 

swoją nazwę, na przykład „Finder”, „Safari” i tak dalej. Jest też jeszcze jedna różnica względem 

Windowsa – zamknięcie okna danego programu nie zawsze oznacza, że zamknięta została 

cała aplikacja. Przykładem niech będzie Finder, który jest zawsze włączony, ale również wiele 

innych programów – wszystko zależy od tego, jak aplikacja została napisana przez jej twórcę. 

Podpowiem też, że skrót ⌘W globalnie zamyka aktywne okno, a Cmd+Q zamyka aplikację.

Pasek menu mieści jeszcze poza samym menu wszelkiej maści ikony w górnym prawym 

rogu. To są tak zwane „menulets”, chociaż dzisiaj mało kto je tak nazywa. Mogą to być cał-

kowicie niezależne aplikacje, które całą swoją funkcjonalność zawierają w tej małej ikonce, 

mogą to być programy pomocnicze do pełnych aplikacji, aby one mogły być wyłączone, 

albo może to być software, który z różnych względów działa non-stop.

Karabiner
OS X wspiera wprowadzanie polskich znaków za pomocą prawego klawisza Alt/Option od 

wielu lat dzięki układowi klawiatury Polski Pro. Dla niektórych osób, w tym dla mnie, jest to 

jednak problematyczne, ponieważ klawisz Alt/Option nie znajduje się bezpośrednio przy 

Podstawy OS X - Pasek menu i Karabiner
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klawiszu Spacji – między nimi jest jeszcze klawisz Command. O ile można się do tego przy-

zwyczaić, jeśli korzystamy tylko z klawiatur macowych, o tyle trudniej jest w przypadku 

przesiadania się od czasu do czasu na klawiaturę windowsową.

Z pomocą w tej sytuacji przychodzi aplikacja Karabiner (kiedyś znana jako 

„KeyRemap4MacBook”). Program ten pozwala zmieniać przypisane funkcje całej klawia-

tury. Wiele osób używa go, aby zmienić przycisk F4 w nowszych Macach, aby pokazywał 

Dashboard, zamiast otwierać LaunchPad. Ja używam go do zamiany miejscami prawego kla-

wisza Command z prawym Alt/Option. Dzięki temu za pomocą prawego Commanda wsta-

wiam polskie znaki, a prawy Alt/Option służy jako Command (praktycznie go nie używam, 

preferując lewy odpowiednik). Nie zmieniam funkcji klawiszy po lewej stronie Spacji – te 

zachowują się domyślnie.

Karabiner ma jeszcze wiele innych przydatnych funkcji, w tym możliwość zmiany opóźnienia 

po przytrzymaniu klawisza i wiele innych rzeczy. Program jest dostępny za darmo i w kilku 

wersjach, dzięki czemu wspiera OS X od 10.4 Panther do najnowszego 10.11 El Capitan.

Pobierz Karabiner dla OS X

morid1n

Podstawy OS X - Pasek menu i Karabiner

https://pqrs.org/osx/karabiner/
http://www.twitter.com/morid1n
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Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE ,
aby otrzymać 10% zniżki!

http://nozbe.pl


WORMS 3 DLA iOS

Seria Worms jest z nami już od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Oryginalna gra doczekała 

się wielu różnych sequeli oraz została przeniesiona na chyba wszystkie możliwe platformy, 

w tym iOS. Niezależnie od części czy platformy, na której gramy, cel pozostaje zawsze 

ten sam – poprowadzić paczkę wściekłych, uzbrojonych po zęby robali, aby unicestwić 

konkurencyjną grupę. Koniec kropka. Jeśli zastanawiasz się nad fabułą, to przestań, nie ma jej. 

Nie ma wyższego celu całej tej wesołej jatki. Pozostaje jedynie delektować się jej esencją, bez 

zastanawiania się, co, jak i dlaczego.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Muszę przyznać, że nosiłem się z zamiarem 

recenzji Worms już od momentu, gdy jej pierw-

sza część zawitała na iOS, ostatecznie jednak 

nie zdecydowałem się na ten ruch. Tytuł był 

bowiem (w moim przekonaniu) niedopraco-

wany i pozostawiał spory niesmak po skoszto-

waniu. A jak jest w przypadku Worms 3? 

Cóż, moje odczucia są mieszane. Z jednej strony 

widać postęp, graficznie gra jest zauważalnie 

lepsza, choć nie należy się spodziewać cudów. 

Kilka mankamentów „jedynki” zostało popra-

wionych, ale niestety nie najważniejszy. Otóż 

grając w Worms na komputerze, mamy do 

dyspozycji zupełnie inny zestaw kontrolek niż 

w przypadku ekranu dotykowego. Niby oczywi-
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ste, a jednak robi wielką różnicę. To, co na komputerze jest naturalne, na ekranie dotykowym 

staje się co najmniej trudne do wykonania w 60-sekundowym przedziale czasowym, jaki 

mamy na wykonanie ruchu. 

Nie chodzi mi to u proste przemieszczanie się z punktu A do B czy oddanie zwykłego 

strzału. To da się opanować dość szybko. Bardziej zaawansowane posunięcia – jak użycie liny 

do przeskoczenia między przepaścią czy sterowanie „jet packiem” – wymagają już naprawdę 

mistrzowskiego opanowania d-pada. Ze względu na ograniczenia czasowe na wykonanie 

ruchu i sporą szansę niepowodzenia przy każdym bardziej zaawansowanym ruchu zauwa-

żyłem, że zacząłem podświadomie ich unikać, ograniczając siebie i dostępny mi arsenał do 

podstawowych (czytaj: sprawdzonych) narzędzi. Na pewno odbiera to nieco frajdy z gry, ale 

na szczęście nie blokuje nas w żaden sposób. Należy też nadmienić, że gra zdecydowanie 

ożywa na iPadzie. Większy ekran daje o wiele lepsze pole widzenia i większe możliwości. Jak 

dla mnie niebo a ziemia w porównaniu z iPhone’em. Dodatkowo, sporo frajdy może nam dać 

tryb multiplayer, w którym przyjdzie nam się zmierzyć z innymi równie nieprzewidywalnymi 

co my przeciwnikami. 
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Pozostaje więc pytanie: warto jest kupić Worms 

3 czy nie? Osobiście kupiłem ją w momencie 

promocji za całe 99 eurocentów i nie żałuję 

decyzji. To wciąż stare dobre Worms, które 

wszyscy dobrze znamy i kochamy. Mimo man-

kamentów doskonale nadaje się na chwilę 

„odmóżdzenia”. Choć pisząc te słowa, widzę, że 

cena znów podskoczyła do 4,99 euro. To wydaje 

mi się śmieszne w świetle niedawnej premiery 

czwartej części gry, dostępnej za tę samą 

cenę. Jeśli więc kupować bez promocji, to chyba 

tylko najnowszą wersję, natomiast tym, którzy 

wolą poczekać na kolejną promocję, szczerze 

polecam obserwowanie trzeciej części, jest ona 

bowiem przeceniana dość regularnie.

Worms 3 dla iOS             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 4/6

Plusy:
• Stare dobre Worms, które 

wszyscy znamy i kochamy
• Długa kampania

Minusy:
• Trochę niedopracowane kontrolki

Cena: 4,99 EUR
Link do sklepu

Worms 3 dla iOS

https://itunes.apple.com/pl/app/worms-4/id981535263?mt=8
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/worms3/id596677177?mt=8


https://geo.itunes.apple.com/pl/book/wszystko-o-ios-9-os-x-capitan/id1061607860?mt=11&at=11lHMT&ct=iMag201512


   /   PORADY   /   156

JEŚLI MAC APP STORE NIE CHCE 
WCZYTAĆ ZAWARTOŚCI…

MACIEJ SKRZYPCZAK

Choć zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie od Apple są cenione przez ich użytkowników, nie 

są jednak doskonałe, co czasem prowadzi do problemów. Jeden z takich problemów jakiś czas 

temu spotkał i mnie – aplikacja Mac App Store nie chciała wczytać swojej zawartości.

Problematyczny okazał się folder, do którego tymczasowo są pobierane nowo zakupione aplikacje 

lub aktualizacje z MAS. Jak do niego dotrzeć i co zrobić?

Wspomniany katalog dla każdego komputera ma zawsze nieco inną ścieżkę, dlatego jej wskaza-

nie nie wystarczy. Zamiast tego posłużymy się ukrytym w MAS menu, aby dotrzeć do celu. Chodzi 

o menu Debug, które normalnie nie jest widoczne, ale wystarczy jedno polecenie w Terminalu 

(przy wyłączonej aplikacji MAS):

defaults write com.apple.appstore ShowDebugMenu -bool true

Uruchamiamy ponownie aplikację App Store i z nowego menu Debug wybieramy Show 
Download Folder… Pojawi się nowe okno Findera z zaznaczonym folderem pobierania. Teraz 

musimy wykonać cztery następujące kroki:

1. Zamknąć aplikację App Store.

2. Przeciągnąć zaznaczony folder do Kosza.

3. Opróżnić Kosz.

4. Zrestartować Maca.

Każdy z powyższych punktów (łącznie z restar-

tem) musi być wykonany, by trik zadziałał.

Od tego momentu aplikacja App Store zaczęła 

mi się ładować bez problemu.

Źródło: MacStories

Jeśli Mac App Store nie chce wczytać zawartości…

mcskrzypczak

https://www.macstories.net/mac/what-to-do-when-the-mac-app-store-app-just-spins-and-spins/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ POZYTYWNIE

KINGA OCHENDOWSKA

Komunikacja jest bardzo ważna. Często sami strzelamy sobie w stopę, niewłaściwie używając języka.

Po ostatnim artykule, dotyczącym mówienia „Nie” oraz asertywności, dostałam kilka pytań 

o konkrety. Że konkretnie, to jak? No jak mam powiedzieć, żeby było asertywnie, żeby roz-

mówca nie poczuł się kopnięty z buta i nie miał pretensji?

To wcale nie jest tak bardzo skomplikowane, jakby się zdawało, trzeba tylko zacząć używać 

świadomie języka. W tym poradniku nie będę pisała wyłącznie o odmawianiu, ale o gene-

ralnych zasadach, które ułatwiają życie w różnych sytuacjach – zawodowych i prywatnych. 

Część z nich już zapewne znacie, ale przypomnienie nie zaszkodzi. Mnie zapadły w głowę 

jeszcze na studiach i po jakimś czasie weszły w krew.

Zacznijmy od tego, że pozytywne podejście do świata jest dobre. Czasem uśmiech potrafi 

czynić cuda, a odrobina optymizmu sprawia, że rzeczywistość staje się lepszym miejscem

ALE
To takie sprytne słowo, które w głowie rozmówcy kasuje wszystko to, co znajduje się przed 

przecinkiem. Przyjrzyjmy się tym dwóm zdaniom:

Bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś, ale jestem trochę zajęty.

W wolnym tłumaczeniu: Spadaj, nie mam czasu.

Jestem trochę zajęty, ale bardzo cieszę się, że zadzwoniłeś.

W wolnym tłumaczeniu: Cieszę się, że Cię słyszę.
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Może nie są to najbardziej spektakularne przykłady, ale oddają sens i jeśli popatrzycie na nie 

spokojnie, to w mig pojmiecie zasadę – w zależności od tego czy chcecie komuś przykopać, 

czy pogłaskać po głowie, pozytywna część zdania musi znaleźć się na właściwym miejscu.

Pierwszą wersję z upodobaniem stosują wszyscy dobrze wyszkoleni managerowie w róż-

nego rodzaju korporacjach. Ktoś im kiedyś pokazał równanie i uparcie podstawiają do niego 

kolejne wartości. Niby pozytywnie, ale jakoś nie do końca, prawda?

NIE
„Nie” to śmieszne słowo, którego nasz mózg praktycznie nie rejestruje. Pewnie widywaliście 

tu i tam zabawne graficzne przykłady, na które sami się złapaliście.

„Nie myśl o różowym jednorożcu!” – natychmiast sprawia, że przed oczami pojawia się 

różowy koń z rogiem na czole. „Nie czytaj tego, co jest napisane poniżej.” – serio? Jasne, 90% 

grupy badawczej przeczyta tekst bez zastanowienia.

Jednak „Nie” działa nie tylko w takich zabawnych żartobliwych przypadkach. 

Powiedzieliście kiedyś swojej dziewczynie albo dziecku: „Nie płacz”? Dam sobie rękę odciąć, 

że w obu sytuacjach płacz nie ustał, tylko stał się jeszcze bardziej intensywny. To samo 

odnosi się do stwierdzeń „Nie boli”, „Nie przejmuj się” i każdego innego „Nie”, jakie możecie 

sobie wyobrazić. Jeśli chcemy, by nasza interwencja odniosła realny skutek, lepiej zastoso-

wać alternatywną składnię, nie zawierającą słowa „Nie”. 

Nie przyjdę w piątek na imprezę.

Powyższe zdanie pozostawia respondentowi pole do negocjowania, czy też stosowania róż-

nych form nacisku.

Na piątek mam już inne zobowiązania.

Skutecznie zamyka kwestię.

Ramy czasowe
Kiedy ktoś prosi nas o wykonanie jakiejś czynności i musimy wyznaczyć dla niej ramy czasowe, 

również pojawia się możliwość komunikacji pozytywnej. Spójrzmy na trzy poniższe zdania.
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Mogę to zrobić dla Ciebie dopiero w piątek.

Mogę to zrobić dla Ciebie w piątek.

Mogę to zrobić dla Ciebie w najbliższy piątek albo w przyszłą środę.

Potraficie ocenić, która odpowiedź będzie najskuteczniejsza?

Mogę to dla Ciebie zrobić dopiero w piątek.

To zdanie sugeruje długi okres oczekiwania i wywołuje prawie natychmiastowy sprzeciw 

oraz próbę negocjacji szybszego wykonania zlecenia.

Mogę to zrobić dla Ciebie w piątek.

To zdanie neutralne, które nie wywołuje w rozmówcy poczucia krzywdy.

Mogę to zrobić dla Ciebie w najbliższy piątek albo w przyszłą środę.

To miodne zdanie proaktywne, które nie dość, że sugeruje szybkie wykonanie zlecenia (naj-

bliższy piątek), to jeszcze pozostawia rozmówcy możliwość wyboru (przyszła środa), czyli 

wpływu na dalszy rozwój sytuacji. Wybór najbliższego piątku sprawia, że klient ma wrażenie 

natychmiastowego przyspieszenia wykonania zadania, bo już wynegocjował termin wcze-

śniejszy niż przyszła środa.

Zdania takie można poddać dodatkowej modyfikacji, w zależności od naszych preferencji. 

Jeśli wolimy wykonać zadanie w piątek, możemy użyć innej konstrukcji:

Mogę to zrobić dla Ciebie w najbliższy piątek albo dopiero w przyszłą środę.

W ten sposób automatycznie przeważamy szalę na korzyść piątku, sugerując, że środa jest 

terminem bardzo odległym.

Powyższe przykłady to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeśli chcecie dowiedzieć się, kim jest 

osobnik zDupyPozytywny, Polyanna-migotka, PZU i Zaklinacz rzeczywistości, dajcie mi znać 

na Twitterze.

santee76

http://www.twitter.com/santee76
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CAŁA RODZINA W CHMURZE
PATRYCJA RUDNICKA

Wyobraźcie sobie rodzinę: mama, tata, nastoletni syn i kilkuletnia córka. Wszyscy używają sprzętu 

Apple, wszyscy mają osobne konta, dzieci oczywiście do swoich kont nie mają podpiętych kart 

kredytowych. Nagle syn koniecznie chce kupić i ściągnąć na swojego iPhone’a najnowszą część 

Avengersów. A córka – w ulubionej grze dokupić nowe ubranka dla Barbie. 

Oczywiście któreś z rodziców może udostępnić dzieciom swoje konto, lecz nie byłoby to roz-

sądnym rozwiązaniem, chociażby z tego powodu, że dzieci mogłyby wyczyścić limit karty kre-

dytowej, kupując niepotrzebne gry, muzykę, filmy. Co więc w takiej sytuacji zrobić?

Z pomocą przychodzi Family Sharing – opcja, która pojawiła się już w iOS 8. Do chmury rodzin-

nej możemy dodać do sześciu członków (organizator + pięć dodatkowych osób), którzy będą 

mogli między sobą udostępniać zakupione aplikacje i gry, książki, muzykę i filmy. Płatności całej 

rodziny są dokonywane jedną kartą, a zakupy z kont oznaczonych jako konta dzieci muszą być 

zatwierdzane przez rodziców. Własne Apple ID może także legalnie dostać dziecko poniżej 

13 roku życia – w tym przypadku będzie to od 

razu konto z ograniczeniami zakupu. Ale to nie 

wszystko. W ramach Family Sharing można udo-

stępniać sobie nawzajem także albumy ze zdję-

ciami oraz prowadzić wspólny kalendarz.

Konfiguracja chmury rodzinnej jest bardzo pro-

sta. Wystarczy, że jedna dorosła osoba (organi-

zator) zaprosi resztę członków i zgodzi się płacić 

za wszystkie zakupy. Funkcje Family Sharing 

zostaną automatycznie skonfigurowane na urzą-

dzeniach członków grupy. W ramach grupy od 

razu będą dostępne wszystkie aplikacje, gry, pio-

senki, filmy i książki kupione wcześniej przez któ-

rąkolwiek z osób należącą do chmury – pojawią 
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się one w zakładce „Purchased”. Opłatami za wszystkie nowe zakupy będzie obciążane konto 

organizatora. Aby dzieci nie wyczyściły konta, kupując wszystko, jak leci, organizator dla ich 

kont może włączyć funkcję „Czy mogę to kupić?”. Rodzic wówczas dostaje powiadomienie, gdy 

dziecko zainicjuje transakcję i może ją zatwierdzić lub odrzucić. Co ciekawe, dotyczy to także 

materiałów bezpłatnych, tak więc rodzic ma pełną kontrolę nad tym, co ściąga dziecko i może 

odrzucać nienadające się dla niego treści.

Wraz z chmurą rodzinną automatycznie tworzy się kalendarz rodzinny. Wszyscy członkowie 

grupy mogą go przeglądać oraz dodawać i zmieniać terminy spotkań. Można też między sobą 

przesyłać przypomnienia. Kolejną opcją, która na pewno przyda się rodzicom, jest automa-

tyczna informacja, gdzie akurat znajduje się członek grupy. Rodzic od razu widzi, czy dziecko 

bezpiecznie dotarło do szkoły, czy do znajomego. Można oczywiście tymczasowo ukryć swoje 

położenie, tak więc nie trzeba się obawiać stałej inwigilacji.

Następną ciekawą opcją chmury rodzinnej jest wspólny album ze zdjęciami. Pojawia się auto-

matycznie po utworzeniu konta i każdy z członków rodziny może do niego dodawać swoje 

zdjęcia i filmy wraz z komentarzem.

Korzystam już od dawna z Family Sharing. Najbardziej podoba mi się opcja współdzielenia 

zakupów oraz album rodzinny – i to są chyba dwie podstawowe funkcje używane przez nas na 

co dzień. Dzięki chmurze zaoszczędzamy mnóstwo pieniędzy, ponieważ aplikacje, gry i filmy 

kupujemy tylko raz dla wszystkich podpiętych pod chmurę kont. 

iPatrycjaR

Cała rodzina w chmurze

https://twitter.com/iPatrycjaR


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


KRYZYS WIEKU ŚREDNIEGO

KINGA OCHENDOWSKA

Pokolenie, które narodziło się razem z firmą Apple, w tym roku skończy  40 lat.
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OOstatnio pisuję teksty na zamówienie. Wrzucam pytanie na firmowego Slacka i… 

kto pierwszy, ten lepszy. W zeszłym numerze dla Ani o mówieniu „Nie”, w tym dla 

Norberta, o kryzysie wieku średniego. Bo zagroził, że kupi sobie czerwony samochód. 

Nie mam nic przeciwko czerwonym samochodom, tym szybkim też nie, ale uważam, 

że Norbert nie musi sobie przedłużać, bo i tak fajny z niego facet.

No właśnie. Dlaczego musimy sobie przedłużać? Skąd bierze się kryzys, skoro w samej 

rzeczywistości nic się nie zmienia?

Kiedy mamy lat dwadzieścia, wydaje nam się, że cały świat należy do nas. To my jeste-

śmy tym właśnie pokoleniem. Mamy niespożyte pokłady energii, marzenia, cele. 

Buntujemy się przeciwko stanom zastanym, chcemy zbudować własny świat, w któ-

rym to my będziemy królami życia. Wydaje nam się, że będziemy wiecznie młodzi, 

wiecznie jędrni i wiecznie piękni. To, czego nie wiemy, to to, że w odróżnieniu od 

nas, świat ma czas. I tylko czeka, żeby nas dopaść. Powoli, metodycznie, uczymy się, 

co wolno, a czego nie wolno. Co wypada, a co nie wypada. Zostajemy wciągnięci 

w powszechnie uznany system, w którym wspinamy się po szczebelkach kariery, 

weryfikujemy dążenia, zakładamy rodziny, bierzemy kredyt na dom i samochód 

i przez kolejne dwadzieścia lat jesteśmy trzymani za pysk obowiązkami i poczuciem 

odpowiedzialności.

Z technologicznego punktu widzenia jest jeszcze zabawniej. To właśnie pokole-

nie dzisiejszych czterdziestolatków stworzyło internet takim, jakim jest teraz. To oni 

odkrywali, rozwijali i sprawiali, że niemożliwe stało się możliwe. To właśnie oni stwo-

rzyli strony internetowe, blogi oraz serwisy społecznościowe – całą wirtualną rzeczy-

wistość, z której korzystamy każdego dnia. I pewnego dnia okazało się, że są dorośli. 

Że wciągnęli się w grę z systemem. Że zamienili pasję na biznes. Że zamiast radości 

i marzeń kultywują ciężką pracę, płacą podatki i bronią swojego królestwa przed zaku-

sami władców ościennych.

Tak czy inaczej, skończyliśmy poprzedni wątek na tym, że dwadzieścia lat minęło, 

jak z bicza strzelił. Zmiana kodu – cztery z przodu. Niby nic takiego. Tu i ówdzie oka-

zuje się, że w banku obsługuje nas ktoś, kto mógłby być naszym synem czy córką. 

Spotykamy młodego człowieka, lat dwadzieścia, który na wizytówce ma napisane, 

że specjalista i manager wykonawczy, a w CV, że z wieloletnim doświadczeniem. 

Kryzys wieku średniego
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Zaczynamy zauważać, że jesteśmy dorośli. Że nie jesteśmy już tym pokoleniem. Tym 

pokoleniem, które rządzi światem.

Zaczynamy przyglądać się sobie w lustrze i dostrzegać, że niektóre części ciała nie 

są już tak jędrne, jak były kiedyś. Zerkamy ostrożnie dookoła i zaczynamy porówny-

wać dokonania nasze i dokonania ludzi wokół nas. Zastanawiamy się, co osiągnęli-

śmy, czy zaszliśmy odpowiednio wysoko. Przyglądamy się temu kolejnemu pokoleniu, 

które z energią, o której istnieniu zdążyliśmy już zapomnieć, brnie do przodu. Używa 

naszego internetu ze swobodą, kwestionuje nasze prawa i zasady, przeskakuje szcze-

belki na drabinie kariery i chełpi się wolnością, jakiej my już nie mamy. I przypomi-

namy sobie, że kiedyś też byliśmy tacy.

Uczucie, które nas ogarnia, to panika. Panika i bunt. Musimy coś zmienić – teraz, 

natychmiast. Przecież nie ma czasu, życie ucieka! Jesteśmy na półmetku! Jak nie teraz, 

to kiedy, jak nie my, to kto? To właśnie w tym napadzie paniki, związanej ze świado-

mością umykającego czasu, panowie zmieniają żony i kupują szybkie czerwone samo-

chody, panie zaś idą na siłownię, zaczynają odżywiać się zdrowo, zmieniają mężów 

i kupują sobie nowe cycki. Te rozwiązania mają dwie wspólne cechy – robimy to bez 

namysłu i skutki są krótkotrwałe. Nie mówię tu o krótkotrwałych skutkach zdrowego 

odżywiania, tylko o tym, że emocjonalnie pomagają na krótko. Bo przecież o emo-

cje tu właśnie chodzi. O to, jak się ze sobą czujemy. O to, czy mamy poczucie własnej 

wartości. A tego nie da nam stan posiadania czy zajmowana pozycja. To coś, co trzeba 

mieć w sobie, a nie zakładać na siebie jak drogi garnitur.

Chodzi ostatecznie o to, żeby coś poczuć. Tak jak kiedyś. Jak wtedy, kiedy mieliśmy 

20 lat, byliśmy wolni a zły, poukładany świat, nie zżarł jeszcze naszych złudzeń. I żadne 

krótkotrwałe rozwiązania nam w tym nie pomogą. Może pomóc świadomość, z czym 

to przechodzenie się wiąże.

Zmiana pokoleń następowała od zawsze i nie ma w niej nic złego. Ma za to kilka zalet, 

które są stanowczo niedocenianie. Po pierwsze, jesteśmy wystarczająco dorośli, by 

mieć własne zdanie i dokonywać własnych wyborów. Nie musimy już ustawiać się 

na starcie wyścigu szczurów. Możemy decydować. Jesteśmy wystarczająco doświad-

czeni i dorośli, ale również wystarczająco młodzi, żeby robić to, na mamy ochotę. 

Zobowiązania są coraz luźniejsze, dzieci coraz starsze, mamy coraz więcej wolnego 

czasu. Jeśli przy tym będziemy umieli lubić siebie i cieszyć się z tego, co mamy i osią-

gnęliśmy, to żaden kryzys nam niestraszny.

Kryzys wieku średniego
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Tu na chwilę myśli uciekły mi w zupełnie inne rejony, bo jakoś straciłam emocjonalny 

związek z kryzysem wieku średniego. Zamiast tego zaczęłam się zastanawiać, czy 

sama przeżywam jakiś kryzys. Nie mogę się zdecydować, jaka jest właściwa odpo-

wiedź, bo i tak, i nie. Nie mam potrzeby sprawienia sobie nowych cycków. Ale od 

jakiegoś czasu czuję, że jestem dorosła. Tyle że zamiast porównywać się z innymi, 

doszłam do wniosku, że cudze opinie interesują mnie mniej niż wtedy, kiedy miałam 

lat 20. Jestem, jaka jestem, a jak się komuś nie podoba, to tak jakby trudno. I tyle. Nie 

mam potrzeby gonienia za stanowiskami, zaoszczędzony w ten sposób czas wolę spę-

dzić na spacerze z psem.

Owszem, mam świadomość zmiany pokoleń, mam dorosłą córkę, która czasem poka-

zuje mi, co zmieniło się w internecie i młodych ludzi, wykonujących zawody, o jakich 

nam się nawet nie śniło. Nie ciągnie mnie jednak do tego świata, teraz ich kolej, by 

dodać coś do rzeczywistości, którą stworzyliśmy.

A my możemy sobie po prostu żyć. Odgrzebać dawne marzenia, kupić bilety na samo-

lot i rano obserwować wschód słońca w Rejkiawiku. Miałam taki pomysł, kiedy spa-

cerowałam w niedzielę w swoim lesie. Nagle przyszła mi do głowy myśl, że mogę 

szybko zaklepać bilety i nic nie stoi na przeszkodzie, żebym następnego dnia była już 

na Islandii. I pomyślałam, że to bardzo fajnie być naprawdę dorosłym i mieć moc oraz 

możliwość podejmowania decyzji, dokonywania realnej zmiany w rzeczywistości. 

Wystarczy tylko odrobinę zmienić sposób myślenia.

Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego nie kupiłam tych biletów, to powód jest bardzo proza-

iczny. Sprawdziłam pogodę w Rejkiawiku i okazało się, że jest dokładnie taka sama jak 

u nas. 9 stopni w ciągu dnia, 3 w nocy. Kupię te bilety wtedy, kiedy różnica będzie bar-

dziej zauważalna.

Jeśli mając lat trzydzieści i kilka, zaczynacie czuć na plecach oddech kryzysu, nie pani-

kujcie. Nie zmieniajcie żon, mężów, samochodów i cycków. To na długo nie pomoże.

Zmieńcie sposób myślenia. Pozwólcie kolejnemu pokoleniu uczynić Wasze życie 

łatwiejszym. Teraz ich kolej, żeby przez kolejne 20 lat uczyć się świata. Oni też będą 

mieli kryzys. 

Zaręczam. santee76

Kryzys wieku średniego

http://www.twitter.com/santee76


http://sarehub.pl
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Produkt nieidealny

PRODUKT NIEIDEALNY

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Czytelnicy powoływali się na mój tekst ze stycznia 2015 roku dotyczący 

wyginających się iPhone’ów 6 Plus. Był to jednocześnie mój debiut w iMaga-

zine. Niezwykle mnie cieszy, że czytacie archiwalne numery i szukacie pomocy 

u naszych redaktorów. Zdziwił mnie jednak fakt, że w ostatnim czasie tak wiele 

osób, nagle, zaczęło pytać o to samo. O awaryjność sprzętów z Cupertino.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy otrzymałem sporo ponad pięćdziesiąt wiadomości, które 

dotarły do mnie różnymi kanałami – na Facebooku, mailem, w iMessage, a nawet na Skypie, 

a dotyczyły (prawie wszystkie) tematu serwisowania nadgryzionych sprzętów. Głównie iPhone’ów. 

https://imagazine.pl/2015/02/09/pogiety-problem-polskich-serwis
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iPhone się zepsuł!
W momencie, gdy postawiłem kropkę na końcu wcześniejszego zdania, z mojej 

muzealnej półki spadł iPod Shuffle pierwszej generacji. Jakby chciał krzyknąć: 

„Ej, ja się nie zepsułem przez tyle lat!”. Fakt, muszę mu zwrócić honor, ponieważ 

działa do dziś, a ogniwa jego baterii zachowują pojemność nawet po dwóch mie-

siącach leżenia w gablotce, co jest nieosiągalne dla nowszych generacji tej serii. 

Wróćmy jednak do Waszych wiadomości i problemów.

Większość z Was opisuje mankamenty, na jakie natrafiacie w swoich nadgryzio-

nych słuchawkach. Komuś nie działa wibracja, komuś zepsuł się mikrofon, komuś 

iPhone się wygiął. Akurat tydzień po gwarancji – spisek. Nie zrozumcie mnie źle, 

co zresztą powtarzam w odpowiedziach, które staram się do Was wysyłać, ale 

firma Apple naprawdę nie ma tak zorganizowanego procesu produkcji, żeby 

tydzień po gwarancji iPhone sam się wyginał. Trzeba to zresztą przypomnieć: 

telefon sam z siebie nigdy się nie wygina.

Zaraz po opisie istnej tragedii – co rozumiem dobrze, bo dla niektórych zepsute 

urządzenie za spore pieniądze jest powodem do uwolnienia ładunku emocjonal-

nego – pytacie, czy otrzymacie nowy telefon. Jak najszybciej, jutro wieczorem, dziś 

wieczorem, od ręki w salonie. Odpowiadam raz jeszcze: wszystko zależy od wady 

i jeśli Wasz sprzęt nie jest już objęty gwarancją Apple, nie wykupiliście Apple Care, 

a rękojmia się skończyła (powyżej 24 miesięcy od daty zakupu, a nie aktywacji), 

może się nie udać i raczej się nie uda. To nie złe Apple, to prawo. Dlatego w dalszej 

części tekstu podsunę kilka wskazówek, jak takich sytuacji uniknąć.

Najważniejszą sprawą, którą chciałbym przypomnieć, jest to, że autoryzowane 

serwisy Apple w Polsce obowiązuje taka sama ścisła procedura przyjmowania 

tych urządzeń na serwis. Serwisant musi obejrzeć urządzenie i podpisać swoim 

nazwiskiem stwierdzenie, że brak na nim widocznych uszkodzeń mechanicznych. 

Tak samo możemy przecież przestać używać 
nadgryzionych sprzętów. A może właśnie nie możemy i to 
w tym jest główny problem?

Produkt nieidealny
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Wygięcie jest uszkodzeniem mechanicznym i naprawdę trudno jest dowodzić, że 

to wina Apple. Zwłaszcza u APR-ów – nie są przecież oficjalnymi salonami Apple. 

Innym przykładem jest zalany colą iPhone. Z wierzchu możesz go wyczyścić, ale po 

rozłożeniu telefonu serwisant i tak będzie wiedział, czy urządzenie miało kontakt 

z cieczą. Trzeba być tego świadomym i nie oczekiwać nierealnego, idąc do serwisu. 

To podstawowa zasada: oczekujmy tego, co faktycznie powinno nam się należeć.

Skala doskonałości
Jednocześnie sam dostrzegam fakt, że coraz więcej wadliwych serii czy pojedyn-

czych sztuk nadgryzionego sprzętu trafia w ręce użytkowników. Problem z Apple 

jest taki, że tory, na które wprowadził firmę Steve Jobs, to droga do doskonałości. 

I to właśnie ona jest papierkiem lakmusowym dla Apple. Nawet nie cena, nawet 

nie argumentacja jej stosunku do jakości, ale to zakorzenione w naszych umy-

słach postrzeganie produktów z Cupertino jako idealnych.

Wielokrotnie powtarzam: nie ma produktu idealnego, idealnej aplikacji czy ideal-

nego życia. Rzeczy się psują, przy naszym udziale mniejszym lub większym, świa-

domym lub nieświadomym. Udziale ludzi. Nie jesteśmy nieomylni i warto o tym 

pamiętać. Jeśli zepsuty iPhone nie jest dla Ciebie problemem, to brak gwarancji 

również, a jeśli coś nie działa, to kupujesz nowe i nie ma sensu, żebyś czytał dalej 

ten tekst. Jeśli jednak jest inaczej, to teraz przedstawię Ci kilka ogólnych zasad, 

o których warto pamiętać, kupując nadgryziony sprzęt.

Zasada pierwsza brzmi: produkty Apple bardzo wolno się starzeją, są świetnym 

połączeniem oprogramowania z elektroniką i są delikatne. To ostatnie jest klu-

czowe. To nie są urządzenia pancerne. Drogie – nie znaczy doskonałe. Drogie 

– nie znaczy niewymagające dbałości. Drogie – w końcu, nie znaczy do wszyst-

kiego. Warto więc dbać o swój sprzęt. Zainwestować w dobre etui, torbę, futerał. 

Jeśli nie lubisz nosić telefonów w etui, to po prostu uważaj na niego albo zaak-

ceptuj fakt, że nawet najlepsze aluminium nie jest rysoodporne, a szkło – pan-

cerne. Serio, szukasz pancernego telefonu, kup model od firmy CAT; iPhone nie 

jest dla Ciebie. Szukasz idealnego telefonu? Stwórz taki; iPhone nie jest dla Ciebie.

Zasada numer dwa: pomyśl, zanim pobiegniesz do serwisu. Postawa: „Nosz ku*** 

nie działa to ***” jeszcze nikomu nie pomogła. Ani serwisantom, ani klientowi, ani 

zepsutemu urządzeniu. Celem serwisów nie powinno być szkodzenie klientowi, 

Produkt nieidealny
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ale pomoc. I wierzę, że tak właśnie jest. Kiedy reklamowałem iPhone’a 6, musia-

łem skorzystać z rękojmi, ponieważ telefon miał już półtora roku. Jeden z APR-ów 

nie robił absolutnie żadnego problemu, takie jest bowiem prawo i serwisy muszą 

go przestrzegać. Telefon miał uszkodzony przedni mikrofon, przy kamerze, odpo-

wiedzialny między innymi za Siri i wideorozmowy. Jeden z trzech w iPhonie. 

Bardzo zależało mi na wymianie na nowy egzemplarz, w protokole wpisałem 

więc również inne, zauważalne rzeczy, jak choćby trzaski podczas rozmów czy 

gubiący się co jakiś czas zasięg. Te drobne defekty obserwowałem już wcześniej.

Trzecia rada jest z tym związana. Jeśli widzicie, że z urządzeniem dzieje się coś 

niedobrego i jest to więcej niż jedna sprawa, jeden defekt, jedno podejrzenie 

– zapisujcie je sobie i kiedy rzeczywiście zaczną być uciążliwe, oddajcie sprzęt, 

gdy obejmuje go jeszcze roczna międzynarodowa gwarancja Apple. Szanse na 

wymianę na nowy egzemplarz są wówczas wyższe, ale nie jest to reguła. W przy-

padku rękojmi to Apple decyduje o tym, w jaki sposób rozpatrzy reklamację 

klienta. Po wcześniejszej wstępnej diagnozie autoryzowanego serwisu. Trwa to 

około czterech dni roboczych.

Czwarta rada: nie kupujcie nadgryzionych sprzętów w hipermarketach z elek-

troniką. Te oferują często zagmatwane prawnie ubezpieczenia, tańsze niż Apple 

Care, mające rzekomo chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, które w rze-

czywistości zapewniają refundację jedynie kilkudziesięciu procent ceny, wymiany 

urządzenia na nowe, a i to po kilku tygodniach wędrowania sprzętu z marketu do 

APR-u, od APR-u do Apple, od Apple do APR-u i od APR-u do marketu. Możecie 

więc otrzymać telefon z pytaniem, czy godzicie się na dopłatę w wysokości kil-

kuset złotych. Proces trwa zatem znacznie dłużej, a efekty bywają – przynajmniej 

wnioskując z tego, co piszecie – różne. Urządzenia Apple kupujemy u autoryzo-

wanych dystrybutorów, Apple Premium Reseller (APR). Tam je też serwisujemy.

Piąta i ostatnia rada: jesteście klientem i macie prawo do bycia traktowanymi nie 

gorzej niż w przypadku oficjalnego sklepu Apple Store. Jasne: to nadal utopia, 

Problem z Apple jest taki, że tory, na które wprowadził firmę Steve 
Jobs, to droga do doskonałości.

Produkt nieidealny
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ale sytuacja w ostatnich latach się naprawdę znacząco poprawiła. Jakość obsługi 

klienta w Polsce jest coraz wyższa, choć zdarzają się sytuacje, w których ręce opa-

dają. Jedna z czytelniczek na przykład zaniosła swojego wadliwego iPhone’a 5S 

do jednego z polskich APR-ów, gdzie usłyszała, że może być problem z serwiso-

waniem, ponieważ to model otrzymany jako nowy po reklamacji poprzedniego 

urządzenia u innego APR-a. Taki rodzaj konkurencji jest przykładem typowego 

polactwa. Niechlubnym przykładem. Jeśli więc ktoś by Was w ten sposób potrak-

tował, nie dajcie się omamić! Gwarancja jest międzynarodowa i nie ma znaczenia, 

który z autoryzowanych serwisów i gdzie wykonywał naprawę wcześniej. Innym 

przykład to reklamowanie akcesoriów. W Polsce ich wymiana jest dziś niemożliwa. 

W Londynie dostałem nowe etui, ponieważ poprzednie, kupione u jednego z pol-

skich APR-ów, dosłownie rozsypało się po pół roku normalnego użytkowania. 

OCR paragonu miałem w Evernote. Wystarczyło. Nikt nawet nie pytał, dlaczego 

powstała wada. Takiego traktowania oczekujemy i naprawdę rozumiem to, kiedy 

piszecie o swojej frustracji, Drodzy Czytelnicy.

Produkt nieidealny
Tylko czekam, aż użytkownicy zaczną narzekać na rysujące się brzegi iPhone’ów 

SE. To w końcu ta sama obudowa co w modelach 5 i 5S. Jeszcze raz jednak powtó-

rzę: jeśli oczekujesz ideału — musisz sam stworzyć taki produkt.

Proszę Was, Drodzy Czytelnicy, o to, abyście do sprawy serwisowania podchodzili 

z rozsądkiem. Żaden producent, a już na pewno nie przy takiej skali, nie ma na 

celu zaszkodzenia konsumentowi. Stara prawda mówi jednak, że o wiele więcej 

jest w stanie ugrać ten, kto potrafi opisać problem, niżeli ten, kto krzykiem pró-

buje wymusić jego natychmiastowe zniwelowanie.

Jeśli chcemy być traktowani jako klienci światowi, sami musimy prezentować taką 

postawę. Jeśli zaś ją prezentujemy, a sprzedawca zachowuje się jak handlarz z bazaru 

– mamy prawo reagować. Tak samo możemy przecież przestać używać nadgryzio-

nych sprzętów. A może właśnie nie możemy i to w tym jest główny problem?

Produkt nieidealny

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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A
Apple’u, zrób coś fajnego

APPLE’U, ZRÓB COŚ 
FAJNEGO

PAWEŁ LUTY
Apple potrzebuje czegoś, co w terminolo-

gii Google jest nazywane moonshotem – to 

ambitny projekt technologiczny, który ma 

szanse pozytywnie wpłynąć na życie milionów 

ludzi, zmieniając utarte schematy i status quo.

W przypadku Google są to soczewki, które będą 

umiały zmierzyć poziom insuliny, autonomiczne 

i samojezdne pojazdy mechaniczne czy zaawan-

sowana sztuczna inteligencja.

W przypadku Amazona jest to dostawa dronami 

czy wprowadzenie pod strzechy elektronicz-

nych asystentów z prawdziwego zdarzenia, ste-

rowanych głosem.

W przypadku Tesli jest to autonomizacja i elek-

tryfikacja całego transportu kołowego.

W przypadku SpaceX jest to kolonizacja Marsa.

W przypadku SolarCity jest to przestawienie 

świata na energię odnawialną.

Cholipka (Za przeklinanie odejmuję 10 punk-

tów Gryffindorowi! – przyp. korekty), w tej chwili 

nawet Facebook wydaje mi się firmą bardziej 

ambitną niż Apple. Zuckerberg przestawia waj-

Marka, która jeszcze kilka lat temu rozpalała 

moją wyobraźnię, która pokazywała 

urządzenia przełomowe, która rościła sobie 

pretensje do bycia nie tylko luksusową marką 

technologiczną, ale także firmą rewolucyjną, 

coraz bardziej mi obojętnieje. I wcale mi się 

to nie podoba.
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chę z „jesteśmy medium społecznościowym” na „jesteśmy platformą dystrybucji 

treści i chcemy, żeby te treści docierały do Ciebie w różnej formie – od trady-

cyjnego słowa pisanego po wirtualną rzeczywistość – a przy okazji to wszystko 

dostarczymy do Ciebie internetem z drona i zaczekaj jeszcze, nie odchodź, bo 

chyba nie wspomnieliśmy, że pracujemy nad sztuczną inteligencją, popatrz, oto 

nasze chatboty, tak, są jeszcze bardzo słabe, ale wiesz, pierwszy Mac też nie był 

idealny, daj nam zatem czas, tak z dziesięć lat, najwyżej, bo mamy plan na taki 

okres rozpisany i, stary mówię Ci, jest grubo, mierzymy wysoko”.

A co dostaję od Apple? 4-calowego iPhone’a z bebechami z 6S. Nie no, super 

sprawa, bo tego właśnie chcą iUserzy, mądry ruch i w ogóle, ale… Mark mówi 

o globalnym dostępie do informacji, a nie o tym, że mniejsze też jest fajne.

Fajnie się obserwuje Wasze wysiłki w Cupertino na rzecz edukacji ekologicz-

nej czy równouprawnienia różnych mniejszości. To super inicjatywy, bardzo 

potrzebne. Ale od walki z klimatem jest Al Gore, a od działania na rzecz społecz-

ności LGBT całe szpalery aktywistów i celebrytów.

Od firmy, która dała światu Macintosha, iPoda i iPhone’a oczekuję czegoś innego. 

Czegoś technologicznego. Nie musicie od razu razem z Hawkingiem i Milnerem 

lecieć na Alpha Centauri – bo tam, ekhm, leci już Zuck… Ale, na brodę Merlina 

(Kolejne 10 punktów odejmuję Griffindorowi, Harry! – powiedział profesor Snape. 

Następnym razem będzie 50. – przyp. korekty), zacznijcie chociaż próbować wydo-

bywać surowce z Księżyca… a nie, moment, tym zajmują się już dwie firmy 

– jedna należy do Larry’ego Page’a i Erica Schmidta, a druga do Jeffa Bezosa…

Dobra, nie ja tu jestem od wymyślania takich rzeczy, tylko Wy. Nie chcę usłyszeć 

na Waszej następnej ważnej konferencji, że wszystko, co macie mi do pokazania, 

to większy iPhone albo mniejszy iPad.

Weźcie, zróbcie coś fajnego.

Apple’u, zrób coś fajnego

PawelLuty

http://www.twitter.com/PawelLuty


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

Jedenaste: Nie aktualizuj

JEDENASTE: 
NIE AKTUALIZUJ

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Cofnijmy się kilka lat, gdy byłem młody i beztroski. Telefon służył mi tylko do 

rozrywki, zabawy. Był gadżetem. Ja z kolei byłem spragniony nowości. Brak 

zmian był szalenie wkurzający, cały czas coś się musiało dziać. Dlatego też swo-

jego pierwszego iPhone’a zjailbreakowałem jakieś trzy miesiące po zakupie. 

Wgrywałem motywy, podmieniałem elementy systemu, instalowałem rozsze-

rzenia. Obłęd. Ale byłem szczęśliwy. Sielanka trwała do momentu, w którym 

trafiłem na wideo naszego redakcyjnego Moridina o iOS 4. Nie śledziłem wtedy 

aż tak pilnie wiadomości o Apple, stąd też materiał mnie zaskoczył. Chciałem 

tego. Chciałem móc ustawić tapetę pod ikonami i mieć wielozadaniowość. 

Wtedy jeszcze czekałem na oficjalne wydanie systemu, ale później instalowa-

łem wszystkie wersje beta kolejnych aktualizacji. Jak łatwo się domyślić, brak 

jakiejkolwiek stabilności przeszkadzał mi w równym stopniu, co brak powietrza 

w prawym tylnym kole przejeżdżającego obok Volkswagena. Ważne, że było 

coś nowego. Gdy później instalowałem już finalne wydania czy to iOS, czy to 

OS X, byłem tak przyzwyczajony do nieskończonej liczby błędów, że wszelkie 

Pamiętacie, gdy za dzieciaka rodzice mówili nam, czego nie powinniśmy robić? Nie wolno było 

brać jedzenia od obcych ludzi, wsiadać z nimi do samochodów, bawić się po drugiej stronie 

ulicy i przeklinać. Gdy dorastaliśmy, te zakazy zmieniały się, dostosowywano je do nowych 

realiów i możliwości. Jest jednak pewna zasada, którą – przynajmniej ja – musiałem odkryć 

samodzielnie. „Nie aktualizuj”. Czego, zapytacie. Niczego, odpowiem.
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niedoróbki nie przykuwały mojej uwagi. Aż pewnego dnia stwierdziłem, że 

trzeba sobie dać z tym spokój. Było to bodajże przy okazji bety iOS 8, na któ-

rej większość aplikacji zwyczajnie nie działała. Mój iPhone stał się kompletnie 

bezużyteczny. Raz na zawsze dałem sobie spokój z betami. Chciałem pożegnać 

swoje wiecznie powracające problemy.

A potem przyszedł Yosemite i pokazał mi środkowy palec. Prosto w twarz. 

Widzicie, moje uwielbienie do nowości nie zniknęło, a nawet zostało spotęgo-

wane koniecznością czekania. Naturalnie więc OS X w wersji dziesiątej pojawił 

się na moim MacBooku w chwili, gdy został wydany. Oj, jak wtedy płakałem. 

Używałem wcześniej bety tego systemu i – nie ukrywam – było tragicznie. Ale 

finalna wersja nie różniła się praktycznie niczym! Aplikacje się wywalały, bateria 

znikała w oczach, a animacje klatkowały. Ze względu na zmiany wprowadzone 

w iCloud (oczywiście, że się na nie zgodziłem) powrót na Mavericksa był może 

nie niemożliwy, ale na pewno uciążliwy. No nic, przemęczyłem się.

Dosłownie kilka tygodni później Apple wydało uaktualnienie dla iOS 8. Coś 

pisali, że jest istotne, zainstalowałem je więc przed porannym wyjściem na 

zajęcia. „Co złego może się stać” – pomyślałem. Odpowiedź przyszła zaraz po 

ponownym włączeniu telefonu. Przepraszam, iPoda, bo z jakiegoś powodu 

przestała u mnie działać możliwość dzwonienia i transmisja danych. A, Touch 

ID? Też przestał działać. Łatka wyszła po kilku godzinach. Gdyby nie Wi-Fi 

obejmujące cały kampus, tych kilka godzin mogłoby się skończyć tragicznie. 

Doskonale pamiętam, jak niechętnie instalowałem poprawkę w obawie, że jesz-

cze coś innego się popsuje. Nie popsuło się, ale niesmak pozostał.

Od tego czasu do listy moich fobii dopi-

sałem aktualizacje. Autentycznie boję 

się je wykonywać, chyba że któraś z nich 

jest absolutnie niezbędna do odpalenia 

jakiejś funkcji. Wychodzę z założenia, że 

jeśli coś działa, to po co ryzykować, że 

zacznie być gorzej? Ta strategia spraw-

dza się od prawie roku. Tylko dlaczego 

dopiero teraz o tym piszę? Ponieważ zła-

małem swoją regułę i zaktualizowałem 

Jedenaste: Nie aktualizuj

Wychodzę z założenia, że 
jeśli coś działa, to po co 
ryzykować, że zacznie być 
gorzej? Ta strategia sprawdza 
się od  prawie roku.
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Windowsa na swoim Lenovo. Rano w pracy puściłem instalację i poszedłem 

zjeść śniadanie.

Gdy wróciłem, w komputerze nie działała mysz podpięta na USB. Ok, zdarza się. 

Rozładowała się, popsuła, może ma zły dzień. Spokojnym krokiem ruszyłem po 

jakąś inną, lepiej działającą. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że i ta 

nie dogaduje się z komputerem. Podpiąłem telefon pod USB. Cisza. Pendrive. 

Cisza. Znajomy rzucił okiem do jakiegoś zakopanego panelu w Windowsie. To 

sterownik USB nie dogaduje się z uaktualnionym systemem. Ręce mi opadły, 

uderzyły o podłogę, przebiły się przez posadzkę i wylądowały na kaskach gór-

ników. Następnego dnia odkryłem, że aktualizacja popsuła też ekran dotykowy. 

„Jedenaste: Nie aktualizuj”.

Pamiętajcie, że ta zasada nie dotyczy tylko oprogra-

mowania – można ją spokojnie przełożyć na sprzęt. 

Praktycznie wszystkie iPhone’y, które kupuję, pocho-

dzą z pierwszej partii. I praktycznie z każdym z nich 

byłem w serwisie na początku naszej przygody. 

Przypadek? Nie sądzę. Jeśli spojrzymy na większy 

obraz, to okaże się również, że nie ma co kupować 

pierwszych generacji sprzętów. Pierwszy iPhone 

był do niczego, pierwszy iPad też. Pierwszy Apple 

Watch nadaje się do wyrzucenia przez okno. Pierwszy 

MacBook (1) doprowadza mnie do szału.

Chcecie bezawaryjnej technologii? Pozwólcie ją innym przetestować za Was. 

A potem zgarnijcie udoskonaloną wersję. Taka na pewno się pojawi prędzej czy 

później.

PS. Przed chwilą zaktualizowałem iPhone’a do iOS 9.3. Nie mogę usunąć niektó-

rych powiadomień z Centrum Powiadomień, a ikona Wi-Fi gdzieś przepadła. 

Yay, aktualizacje!

(1)Ten 12” Retina

Ręce mi opadły, 
uderzyły o podłogę, 
przebiły się przez 
posadzkę i wylądowały 
na kaskach górników.

Jedenaste: Nie aktualizuj

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel
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MOJE WIELKIE 
GRECKIE WESELE 2

JAN URBANOWICZ

Pierwsza część filmu miała swoją premierę dość dawno temu, bo od tego czasu minęło już 

14 lat. Dla mnie to szmat czasu, bo pamiętam, jak jeszcze będąc nastolatkiem, zabrałem na 

ten film dziewczynę na randkę. Od tego czasu widziałem go jeszcze wielokrotnie i za każdym 

razem bawił mnie prawie tak samo, jak za pierwszym razem — w przeciwieństwie do randki, 

bo drugiej już nie było.

W kinie panuje moda na wznawianie serii, produkowanie sequeli, prequeli i wielu innych 

form odgrzewania dawno wystudzonych kotletów. Gdy kilka miesięcy temu dowiedziałem 

się, że powstaje kontynuacja „Mojego wielkiego greckiego wesela”, nie wiedziałem za 

bardzo, co o tym myśleć. Z jednej strony — po co? Z drugiej — chętnie znów zobaczę na 

ekranie bohaterów, których tak bardzo polubiłem lata temu. Wciąż ich lubię.

      

https://youtu.be/m2yed7ZrAPA


Film jest historią młodej kobiety pochodzącej z licznej i dość konserwatywnej greckiej rodziny, 

od której to często słyszy, że jest już stara i musi znaleźć sobie męża, oczywiście Greka. 

Postanawia zmienić nieco swoje życie, wyrwać się z rutyny i zapisuje się na rozmaite szkole-

nia, a także pomaga ciotce w biurze podróży, chcąc wyrwać się z pracy w restauracji rodzi-

ców. Niebawem na swojej drodze spotyka młodego mężczyznę, nie-Greka, w którym szybko 

się zakochuje i to z wzajemnością. Dalej to już szalona komedia kontrastów, w uroczy sposób 

wyśmiewająca rozmaite różnice istniejące między ludźmi. Ostatecznie wybranek naszej boha-

terki zostaje zaakceptowany przez jej rodzinę i zaczynają się przygotowania do ślubu, który 

kończy film.

Jesteśmy w części drugiej. Toula i Ian (bohaterowie pierwszego filmu) są od wielu lat małżeń-

stwem, a ich córka niebawem będzie wyjeżdżać na studia. W międzyczasie w rodzinie dochodzi 

do sytuacji, z którymi w przezabawny sposób będzie musiała sobie poradzić. Chciałem zoba-

czyć ten film. Nie czekałem na niego jakoś szczególnie, ale wiedziałem, że do kina się wybiorę. 

Jak wspomniałem wcześniej, bardzo lubię część pierwszą i byłem ciekaw, jak twórcy podejdą 

do jej kontynuacji. Pocieszał mnie fakt, że zarówno oni, jak i obsada zbytnio nie zmienili składu, 

co dawało nadzieję, że poziom sprzed lat zostanie zachowany. Czy tak się stało?

Nie do końca, ale nie mogę powiedzieć, że film jest zły. Jeśli podobała nam się pierwsza część, 

to również druga powinna nam przypaść do gustu, choć jest słabsza. Największym zarzutem, 

jaki mam do filmu, jest to, że właściwie nie pokazał nam nic nowego. Większość dialogów 
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i dowcipów opiera się na tych samych zasadach, bohaterowie nieraz 

bazują na starych tekstach, którymi przykuli naszą uwagę lata temu. 

Jest to o tyle błąd, że po takim czasie oczekiwałbym nieco świeżości, 

a właściwie dostałem niemal ten sam film, tylko ze starszymi akto-

rami. Może lepiej bym się na nim bawił, gdybym kilka tygodni przed 

premierą nie odświeżył sobie „Mojego wielkiego greckiego wesela” 

i po prostu nie czuł tej powtarzalności.

Nie jest to tak zabawna i świeża produkcja jak film z 2002 roku, ale 

wciąż można się dobrze bawić. Zapewne kupię go do swojej domo-

wej filmoteki, by raz na jakiś czas zrobić sobie podwójny seans. Nie 

będę chyba tego robił zbyt często, choć może przy drugim seansie 

film bardziej przypadnie mi do gustu.

yasiek_

Moje wielkie greckie wesele 2

http://www.twitter.com/yasiek_
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KSIĘGA DŻUNGLI

JAN URBANOWICZ

Za film odpowiedzialny jest Jon Favreau, twórca między innymi dwóch pierwszych części 

„Iron Mana” czy smakowitego filmu „Szef”. Wiedziałem, że jest to ciekawy wybór, gdyż w jego 

przypadku trudno się bać stworzenia filmu kiepskiego, a jednocześnie nie jest to na tyle bez-

pieczne, by obawiać się dzieła „zwykłego”. Tak, to pewne, że jak Favreau coś stworzy, to „coś” 

zapada w pamięć. Przecież pierwszy (drugi był ciut gorszy) „Iron Man” to film, którym Marvel 

zapoczątkował lawinę ogromnych sukcesów, jeśli chodzi o adaptacje komiksów. „Szef” jest pro-

Do naszych kin niedawno trafiła ekranizacja powieści „Księga dżungli”  Rudyarda 

Kiplinga. Na pewno kojarzycie klasykę animacji Disneya z 1967 roku pod tym samym 

tytułem. Tym razem to samo studio postanowiło zrobić wersję aktorską, choć to słowo 

nieco na wyrost, gdyż fizycznych aktorów tu zbyt wielu nie ma.

      

https://youtu.be/_oAaDaL_PQ8


dukcją mniejszą, która może nie biła rekordów popularności w kinach, ale każdy, kto 

ten film zobaczył, zapamięta go na zawsze. On i jego żołądek. Wiedziałem więc, że 

może być bardzo ciekawie w przypadku „Księgi dżungli”.

Jako że jest to produkcja Disneya, można było się spodziewać, że do filmu zostaną 

zaangażowane jedne z największych nazwisk Hollywood. Nie mogło być inaczej. 

Choć, jak wspomniałem wcześniej, fizycznych aktorów właściwie tu nie ma, poza 

młodym chłopcem, grającym główną rolę, to na liście obsady znaleźli się naprawdę 

rewelacyjni aktorzy, którzy udzielili głosów postaciom. Są to między innymi Bill 

Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o czy Scarlett Johansson. Chłopca 

Mowgliego zagrał Neel Sethi, dla którego był to debiut na dużym ekranie.

Historia jest tu chyba wszystkim dobrze znana. Chłopiec imieniem Mowgli został 

znaleziony i wychowany w dżungli przez wilki, po tym jak jego ojca zabito, gdy 

Mowgli był jeszcze niemowlęciem. Trochę jak w „Tarzanie”. Reszty nie ma chyba 

sensu opowiadać, gdyż jeśli nie wiemy, co jest dalej, to warto się o tym przekonać 

samemu w kinie. Od zawsze byłem fanem filmu animowanego sprzed pół wieku 

i choć bałem się nieco nowej wersji, to na pewno chciałem ją zobaczyć. Poszedłem 

do kina w dniu premiery i nie zawiodłem się.
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Film jest magiczny. Cała ta historia jest magiczna, ale tu została pokazana w naprawdę 

cudowny sposób. Większość filmu to animacja komputerowa, gdyż zwierzęta rozma-

wiają ludzkim głosem i wraz z naszym bohaterem przeżywają wspólnie przygody. 

Jednak poziom animacji jest niesamowity i jest jednym z lepszych, jakie dane mi było 

oglądać w życiu. Momentami łapałem się na tym, iż myślałem, że faktycznie żywe 

zwierzęta potrafią mówić. Dziwiło mnie tylko, dlaczego mają one głosy znanych akto-

rów. Na dodatek ci aktorzy wykonali niesamowitą pracę i niektórzy robią swoim gło-

sem więcej, niż wielu przez całe swoje kariery. Naprawdę. Doskonałym przykładem są 

Idris Elba oraz Bill Murray, którzy zagrali kolejno tygrysa Shere Khana oraz niedźwiedzia 

Baloo. Pierwszy jest głównym czarnym charakterem i faktycznie w wielu scenach jest 

przerażający, a drugi to przemiły, ale za to bardzo sprytny i cwany niedźwiedź, który 

wzbudza w nas niebywałą sympatię.

„Księga dżungli” jest filmem przede wszystkim fenomenalnie zrealizowanym. Poziom 

animacji i efektów komputerowych jest tu na takim poziomie, o jaki powinny zabiegać 

wszystkie filmy wykorzystujące komputery. Myślę, że wtedy nie byłoby tak powszech-

nej nienawiści do efektów CGI. Dodatkowo jest to świetnie zagrany film, w którym 

znani aktorzy muszą operować przede wszystkim własnym głosem i wychodzi im to 

rewelacyjnie, czym udowadniają poziom swojego warsztatu aktorskiego. Na pochwałę 

zasługuje również młody Neel Sethi, który sprawiał wrażenie, jakby był starym aktor-

skim wygą, a nie debiutantem. Całość filmu jest cudowną podróżą do świata „Księgi 

dżungli” i naprawdę udaną ekranizacją tej powieści. Choć chyba wciąż jestem więk-

szym fanem wersji animowanej sprzed lat, to ten film mogę zaliczyć do  bardziej uda-

nych w ostatnich miesiącach. Choć nie pochłonął mnie całkowicie, to wiem, że wielu 

osobom sprawi on naprawdę wiele radości i niejedna osoba wyjdzie z kina zachwy-

cona. Ja na pewno go sobie zakupię na Bluray za kilka miesięcy, by w domowym zaci-

szu udać się do dżungli ponownie i może na nowo odkryć jej magię.

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
MAJ 2016

JAN URBANOWICZ

Eddie Redmayne i Alicia Vikander w opartej na faktach 

historii malarza Einara Wegenera, który był pierwszą 

osobą na świecie dokonującą zmiany płci. Lili Elbe, takie 

imię nosił Wegener po zmianie, stała się pionierką i wzo-

rem walki o to, by być tym, kim się pragnie, bez względu 

na wszystko. To, iż rodzimy się osobą danej płci, nie musi 

być równoznaczne z naszą tożsamością i tego ten film 

dowodzi. Malownicze krajobrazy pięknej Kopenhagi 

i wspaniała muzyka to największe zalety tego filmu. No 

i oczywiście świetna rola Alicii Vikander.

Genialny film, który ukazuje nam, w jaki sposób doszło 

do wielkiego kryzysu finansowego w 2007 roku. 

Znakomite dialogi i role zagrane przede wszystkim 

przez Christiana Bale’a, Ryana Goslinga, Steve’a Carella 

oraz Brada Pitta. Co prawda wiele ekonomicznych ter-

minów i specjalistyczny język bohaterów nie wszyst-

kim przypadnie do gustu i wymaga naprawdę dużego 

skupienia, to niewątpliwie warto poświęcić ponad 

dwie godziny na seans — to jeden z lepszych filmów 

ubiegłego roku.

DZIEWCZYNA Z PORTRETU

BIG SHORT
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Kolejny film z serii o najpopularniejszym pięściarzu 

prosto z Filadelfii — Rockym Balboa. W tej części 

Rocky sam już nie zakłada rękawic, ale szkoli syna 

swojego dawnego przeciwnika i najlepszego przy-

jaciela, Apollo Creeda (w tej roli znakomity Michael 

B. Jordan). Bałem się kolejnego filmu z tej doskona-

łej (z jednym wyjątkiem) serii. Ileż można ciągnąć to 

wszystko? Poszedłem do kina i okazało się, że jest to 

jeden z najlepszych filmów w całej serii. Naprawdę 

warto zobaczyć, gdyż jest tu sporo nawiązań i hoł-

dów dla pierwszej części, jednak czuć również niesa-

mowicie orzeźwiający powiew świeżości.

CREED: NARODZINY LEGENDY

W 2015 roku pierwszy raz w historii wydarzyło się to, aby 

Pixar w jednym roku wypuścił do kin dwie animacje peł-

nometrażowe. Pierwszą z nich był znakomity, nagrodzony 

Oscarem, „W głowie się nie mieści”. Drugi to właśnie „Dobry 

dinozaur”. Mam nadzieję, że Pixar zrobił tak pierwszy 

i ostatni raz, gdyż film o wymarłym gadzie nie dorównuje 

w niczym poprzedniej, ani także żadnej innej wcześniej-

szej produkcji studia. Film zdecydowanie tylko dla naj-

młodszych, choć nawet im bym go zbytnio nie polecał. 

Pixar oraz Disney to zazwyczaj piękne animacje, które uczą 

i bawią. Tu nie ma nic z tych rzeczy. Niestety.

DOBRY DINOZAUR

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Gdy mówimy o rapie, najczęściej przed naszymi oczami 

staje MC, czyli raper. Człowiek przekazujący nam jakąś 

treść – na tym większość głównie się skupia. Jednak rów-

nie ważnym – a czasami nawet ważniejszym elemen-

tem tej rapowej układanki – jest producent. Ten, który 

jest odpowiedzialny za muzykę, a co za tym idzie – czę-

sto za finalny kształt każdego albumu. Nie ma lepszego 

momentu na taki wstęp niż album jednego z najbardziej 

rewolucyjnych i charakterystycznych producentów, jaki 

pojawił się kiedykolwiek na rapowej scenie. James Dewitt Yancey, czyli J Dilla lub Jay 

Dee niestety odszedł z tego świata po ciężkiej chorobie w 2006 roku. Jednak w czasie 

swojego zdecydowanie za krótkiego życia, zdążył stać się w oczach milionów ludzi 

najlepszym producentem na świecie. J Dilla był również świetnym raperem, ale to 

jego bity na stałe wpisały się w historię rapu. Wieści o tym, że zmarł, spowodowały 

niekończącą się falę „Tribute to J Dilla”, która, mam wrażenie, trwa do dzisiaj. Dlatego 

wydanie jego pośmiertnej płyty po dziesięciu latach nadal jest niezwykle gorącym 

tematem. Album pierwotnie miał ukazać się już w 2002 roku i nazywać „Pay Jay”, ale 

z różnych względów tak się nie stało. Dzięki temu teraz możemy usłyszeć numery, 

które były zakopane gdzieś w studiach nagrań. Po taki smakowity kąsek sięgnął inny 

wielki rapowy gracz, Nas. Przy pomocy równie wybitnych producentów co Jay Dee 

w jego wytwórni, Mass Appeal, postanowiono skończyć projekt, który nie wyszedł 

14 lat temu. „The Diary” mimo swoich lat nadal jest niesamowicie świeżym materia-

łem, co tylko świadczy o możliwościach J Dilla. Jego brzmienia nie da się opisać, jest 

wyjątkowe i niepowtarzalne. Mimo że „The Diary” zajmowali się również inni pro-

ducenci, tacy jak: Madlib, Pete Rock, Hi-Tek, Nottz, Supa Dave West, Karriem Riggins, 

Bink! oraz House Shoes, to w każdym numerze słychać ten specyficzny klimat, za 

który wszyscy kochali Jay Dee.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

J DILLA
THE DIARY
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Jestem pewny, że znajdzie się przynajmniej dwóch czy-

telników, którzy widzieli już nazwisko Spalding w dziale 

„Cała Muzyka”. Esperanza ma to niewątpliwe szczęście 

gościć u nas już trzeci raz. Na początku przykuła uwagę, 

zgarniając statuetkę Grammy za najlepszy debiut sprzed 

nosa samego Justina Biebera. Gdy do tego dodamy, że 

ta sztuka udała się za pomocą muzyki jazzowej, to sami 

widzicie, o jakim talencie mówimy. Kontrabasistka, woka-

listka i songwriterka z Portland trafiła wówczas do mojego 

koszyka nazwanego „Młode, piękne i niezwykle utalentowane”. Po debiutanckim 

albumie „Esperanza” artystka tylko potwierdzała swoje talenty i tym sposobem napi-

sałem ponownie o jej albumie „Radio Music Society”. Ten trzeci raz jest dla mnie nie-

zwykle wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ kolokwialnie mówiąc, wiedziałem na jakiego 

konia postawić. Esperanza jest jak sześć cyfr, które przez bardzo długi czas obstawiasz 

i w końcu, gdy pula nagród jest już olbrzymia, te cyfry wygrywają. Jej nowy album 

jest genialny, czuję się teraz, jakbym odebrał swoją wielką nagrodę. Artystka systema-

tycznie wychodziła coraz dalej poza ramy jazzowe. Na początku wybory były oczy-

wiste: soul, coraz częściej sięgała po funk, a czasami wędrowała nawet po ciemnych 

hip-hopowych ulicach. Nikt się jednak nie spodziewał tego, dokąd w końcu zajdzie 

Esperanza Spalding. Jak sama tłumaczy, „Emily’s D+Evolution” jest efektem jej alter 

ego i po pierwszych nutach, jak „W jaka to melodia”, wiemy, że to jedyne, słuszne 

wytłumaczenie. Esperanza, a raczej Emily nadal kocha posługiwać się żywymi instru-

mentami, przy których cały czas improwizuje swoim cudownym wokalem, ale paleta 

tych instrumentów jest sześć razy większa. Teraz to połączenie jazzu z rockowym 

pazurem i funkowym groovem. Jednak musicie wiedzieć, że Emily nie jest kobietą, 

w której zakochujemy się na pierwszej randce. Z taką osobowością musimy się zmie-

rzyć, trzeba poświęcić jej więcej czasu, aby ją dobrze poznać i finalnie zakochać się 

bez pamięci. Wtedy już przepadliśmy i chcemy spędzać z nią każdą chwilę. Wszystkie 

znaki na niebie mówią mi, że to nie jest ostatnia wizyta Esperanzy Emily Spalding na 

łamach iMagazine.

ESPERANZA SPALDING 
EMILY’S D+EVOLUTION

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka


„Lifestyle naukowca” 
	 - jak zyskałem 90 tysięcy na doktoracie

- historia o wytrwałości i dążeniu do celu 
- inspiracja do pracy nad sobą, przełamaniu słabości 
- jak tak na prawdę wygląda doktorat na uczelni 
- czym charakteryzuje się styl życia naukowca 
- w jaki sposób zarabia się na tej działalności 
- czy mity związane z pracą naukową to prawda

Nasz dziennikarz pisze nową książkę

www.lifestyledoktoranta.pl

https://www.youtube.com/watch?v=cMxCpzE_7ec&feature=youtu.be
https://secure.transferuj.pl/?id=24767&kwota=35&opis=Op%C5%82ata%20za%20preorder%20ksi%C4%85%C5%BCki%20Lifestyle%20Naukowca&online=1&opis_sprzed=Lifestyle%20naukowca&md5sum=f99f623ee89e2f1d187757811d375ac8
http://www.lifestyledoktoranta.pl
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MAŁGORZATA ŁADA

• 4 jajka

• 1 szklanka mąki

• 1 płaska łyżeczka proszku do 

pieczenia

• 1 szklanka cukru drobnego

• 4 lekko kwaśne jabłka

• ok. 1 czubata łyżeczka cukru 

waniliowego lub taka sama 

ilość esencji waniliowej

• 1 łyżeczka mielonego 

cynamonu

• cukier puder do posypania

• masło i bułka tarta do na-

smarowania i posypania 

tortownicy

Białka ubijamy z cukrem na bardzo sztywną pianę, dosypujemy 

proszek do pieczenia, a następnie dodajemy po jednym żółtku, 

cały czas miksując. Na koniec stopniowo dodajemy przesianą 

mąkę, bardzo delikatnie mieszając już ręcznie lub na bardzo wol-

nych obrotach.

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w ósemki.

Ciasto przekładamy do wysmarowanej masłem i posypanej mąką 

tortownicy o średnicy około 24 cm. Na wierzchu układamy jabłka.

Tortownicę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 

170 stopni i pieczemy 50–60 min, aż ciasto ładnie urośnie i będzie 

miało ładny złocisty kolor a patyczek wkłuty w ciasto będzie suchy.

Gotowe, lekko przestudzone ciasto posypujemy cukrem pudrem 

wymieszanym z cynamonem.

Smacznego!
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