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Najnowsze słuchawki Audio-Technica wyznaczają 
nowy poziom jakości dźwięku bezprzewodowego. 
Sięgając po najbardziej zaawansowane rozwiązania – 
układ Pure Digital Drive™, przetworniki True Motion, 
Bluetooth aptX HD – projektanci połączyli swobodę 
i niezależność konstrukcji bezprzewodowych z natu-
ralnością i czystością brzmienia, jaką dotychczas mogły 
zapewnić wyłącznie przewodowe słuchawki klasy hi-fi.

MUZYKA BEZ KABLI
NIGDY NIE BRZMIAŁA TAK CZYSTO

Salony firmowe Audio-Technica: www.tophifi.pl

ATH-DSR9BT

ATH-DSR7BT

http://www.tophifi.pl/catalogsearch/result/?q=ath-dsr&skey=products&action=search&site=list&utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=170730&utm_content=img-lp-full-page-ath-dsr7bt-ath-dsr9bt&utm_term=audio-technica
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OTOCZ SIĘ DŹWIĘKIEM,
NIE PRZEWODAMI.
HEOS AVR łączy w sobie bezprzewodowy dźwięk przestrzenny, doskonałą wydajność  
i najnowocześniejszy design. Rozszerz swój zestaw i połącz dotychczasowe głośniki przednie 
z dowolnymi głośnikami bezprzewodowymi HEOS i ciesz się filmami w technologii 4K Ultra HD 
lub strumieniuj muzykę do każdego z pomieszczeń w Twoim domu. Powiedz „tak“ doznaniom 
z HEOS, powitaj HEOS AVR.

www.denon.pl

HEOS AVR

http://denon.pl
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WODOODPORNY KIESZONKOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Bezprzewodowe stereo
z 2 głośników

Odporny na zachlapanie

CREATIVE Muvo 1c TO MINIATUROWY GŁOŚNIK NOWEJ GENERACJI O WYJĄTKOWYCH CECHACH:

  Zadziwiająco głęboki bas  |  Dzielenie się muzyką stereo - możliwość podłączenia
bezprzewodowo 2 głośników  |  Wodoodporność (IP 66) - sprawdzi się nawet

na szalonej imprezie nad basenem  |  Odbieranie połączeń
za pomocą  zestawu głośnomówiącego  | 

Dostępne w dwóch kolorach:
czarny i zielony

http://bit.ly/muvo_1c_imag082017_euro
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Oddajemy w Wasze ręce 80. numer iMagazine! 

Osiemdziesiąty! To niesamowite, jaka historia jest 

już za nami. Około 12 tysięcy stron i ponad 3000 

artykułów… Brzmi to nieźle. 

Cieszę się tym bardziej, że za dwa dni mam uro-

dziny, nie mówię o tym, aby komukolwiek cokol-

wiek przypominać, ale dlatego, że wreszcie będę 

mieć czas poczytać w spokoju ten numer, który, 

nie ukrywam, bardzo trafia w moje gusta. 

W numerze przeczytać możecie dwa świetne 

artykuły o dronach DJI, z czego drugi o rajdzie 

WRC w Mikołajkach. Dowiecie się, jak nagrywać 

podcasty #iPadOnly. Znajdziecie recenzje m.in. 

klawiatury Smart Keyboard do iPad Pro 10,5”, 

kamery samochodowej od Mio, świetnej Yamahy, 

mobilnego modemu TP-Link czy Seata Ateca. 

Na deser jak zwykle genialne felietony Kingi, Ani 

oraz Gracjana. Polecam Wam też szczerze pstrąga 

– mmhmmm… ledwo robiłem mu zdjęcia, bo tak 

pięknie pachniał… ale jeszcze lepiej smakował.

Zapraszamy do wakacyjnej lektury sierpnio-
wego numeru!
            Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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AKTUALIZACJA IOS DO 
WERSJI 10.3.3
Po sześciu betach i dwóch miesiącach od 

ostatniej oficjalnej aktualizacji Apple opu-

blikowało dziś kolejną dla iUrządzeń.

Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA 
WATCHOS DO WERSJI 
3.2.3 I TVOS DO 
WERSJI 10.2.2
Oprócz iOS i macOS Apple opublikowało 

również aktualizacje dla przystawki TV 

i smartzegarka tej firmy.

Czytaj dalej...

Aktualizacje

AKTUALIZACJA 
MACOS SIERRA DO 
WERSJI 10.12.6
W Mac App Store czeka na Was aktu-

alizacja macOS Sierra. Wersja 10.12.6 

poprawia bezpieczeństwo, stabilność 

i zgodność Maca i oczywiście jest zale-

cana dla wszystkich użytkowników. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/07/19/aktualizacja-ios-do-wersji-1033/
https://imagazine.pl/2017/07/19/aktualizacja-watchos-do-wersji-323-i-tvos-do-wersji-1022/
https://imagazine.pl/2017/07/19/aktualizacja-macos-sierra-do-wersji-10126/
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MALWARE FRUITFLY 
NIEWYKRYTY NA MACOS 
OD „BLISKO DEKADY”
Patrick Wardle, specjalista od bezpieczeństwa 

pracujący dla firmy Synack, poinformował, że 

odkrył wariant znanego malware, którego nie-

którzy nazwali FruitFly. Na wstępie zaznaczę, 

że tego malware użytkownicy musieli sobie 

sami zainstalować, potwierdzając to hasłem 

administratora.

Czytaj dalej...

NOWY, NIEBEZPIECZNY 
WIRUS NA MACOS
Komputery Apple są znane z tego, że są 

bezpieczne od wirusów. Oczywiście nie 

oznacza to, iż takie zagrożenie nie jest 

realne.

Pod koniec kwietnia tego roku pisaliśmy 

o wirusie typu malware – OSX/Dok, który 

na początku szpiegował ruch w sieci 

i próbował wykradać poufne informacje. 

Powstała jednak jego dużo bardziej nie-

bezpieczna mutacja, która potrafi na przy-

kład podstawić fałszywe strony imitujące 

serwisy bankowe.

Czytaj dalej...

SPECYFICZNY „ATAK” 
NA UŻYTKOWNIKÓW 
APPLE 
W ciągu kilku ostatnich tygodni firmy na 

całym świecie drżały ze strachu przed cybe-

ratakami, w wyniku których szyfrowane były 

komputery, uniemożliwiając normalną pracę. 

Jako osoby korzystające ze sprzętu Apple 

czujemy się pod tym względem nieco bez-

pieczniejsi. Co nie znaczy jednak, że żadnych 

zagrożeń nie ma.

Czytaj dalej...

Bezpieczeństwo

https://imagazine.pl/2017/07/25/malware-fruitfly-niewykryty-na-macos-od-blisko-dekady/
https://imagazine.pl/2017/07/17/nowy-niebezpieczny-wirus-na-macos/
https://imagazine.pl/2017/07/05/specyficzne-ataki-na-uzytkownikow-apple/
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To dwudniowe wydarzenie jest skierowane do programistów iOS, Android, Java, designe-

rów, managerów oraz tych, którzy każdego dnia tworzą rozwiązania mobilne. Tegoroczna 

edycja oferuje m.in. rekordową liczbę prezentacji – będzie ich aż 35 oraz masę atrakcji! 

Organizatorem wydarzenia jest Miquido, ceniony w branży mobile software house, którego 

projekty nagradzali w 2016 m.in. Google, TIME czy Webit Awards.

Mobiconf zapowiada się bardzo intensywnie i konkretnie. Wśród opublikowanych tematów 

można znaleźć takie perełki jak:

• „Music Discovery 2020: Relevance Engineering” – którą wygłosi Manan Vohra, Product 

Manager w 7digital, globalnego lidera rozwiązań end-to-end dla branży muzycznej;

• „Cool Constraint Layout” oraz „Pondering Android Performance” to dwa tematy zapro-

ponowane na ścieżkę Android przez Huyen Tue Dao z Trello;

• „User Onboarding for Mobile App”, w której Nick Babich Editor in Chief w UX Planet od-

powie m.in. na pytanie skąd czerpać inspiracje;

Tylko 5-6 października w Krakowie będzie można zdobyć wiedzę od najlepszych 

i najbardziej doświadczonych ekspertów z takich firm jak Facebook, Pinterest, 

7digital, Trello, Microsoft, Miquido czy Zalando. Za niespełna trzy miesiące, po raz 

czwarty, rusza Mobiconf, czyli największa mobilna konferencja w CE!

MOBICONF 2017 – ZNAMY AGENDĘ I LISTĘ 
PRELEGENTÓW

https://www.miquido.com/
https://2017.mobiconf.org/
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• „Writing Domain Specific Languages in Swift” – gratka dla programistów iOS, podczas tej 

prezentacji na scenie pojawi się Rahul Malik, iOS Engineer w Pinterest.

Na konferencji nie zabraknie także doświadczonych prelegentów z Polski, m.in. Mateusza 

Bilińskiego z Niebezpiecznika, który zgłębi temat bezpieczeństwa w aplikacjach mobilnych. 

Z kolei Paweł Lewiński, Product Owner w Miquido, przekaże uczestnikom wiedzę z zakresu 

ASO – App Store Optimization. Pośród prelegentów znalazł się także Tomasz Gebarowski 

– iOS Architekt w mBanku.

Ale to nie koniec! Johan Adda – UX Architekt, ex-Apple czy Paco Estevez – Software Engineer 

w Facebook także potwierdzili swój udział w tegorocznej edycji. Więcej informacji o prele-

gentach dostępne jest na stronie.

Rejestracja na Mobiconf trwa do 18 września, ale tylko do końca lipca można kupić znacznie 

tańsze bilety. Na zainteresowanych czekają także dwie promocje: przy rejestracjach grupo-

wych (za 10 osób) jeden dodatkowy bilet gratis, a dodatkowo uczestnicy Mobiconf 2016 mają 

zagwarantowaną zniżkę 15%. Szczegóły na stronie.

Sponsorzy:
• Grand Parade
• JetBrains

Media & Community Partners:
iMagazine, Android Weekly, Smashing Magazine, Business of Apps, Crossweb, Polish 
JUG, Marketer+, Mobile Click, Programistamag.pl, ADDC, Spotkania-IT, Think Apple, 
Warszawa Java User Group, What’s up Magazine.

Przydatne linki:

Oficjalny tag:
#mobiconf2017

facebook.com/mobiconf twitter.com/mobiconf

https://2017.mobiconf.org/speakers
https://2017.mobiconf.org/registration
https://www.grandparade.co.uk/
https://www.jetbrains.com/
http://facebook.com/mobiconf
http://twitter.com/mobiconf
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USB 3.2 WPROWADZI 20 
GBPS Z KABLAMI USB 
3.1 TYPU C
USB 3.0 Promotors Group, w składzie którego 

znajduje się między innymi Apple, zapo-

wiedziało standard USB 3.2, który podnosi 

prędkość przesyłu danych z 10 Gbps na 20 

Gbps. USB 3.2 jest obecnie w fazie finalizacji 

i powinno być oficjalnie ogłoszone w najbliż-

szych miesiącach.

Czytaj dalej...

NEWS O IPODACH NANO 
I SHUFFLE… OSTATNI
Gdy już myślałem, że nie będę pisał więcej o iPodach, Apple 

robi mi niespodziankę. Niestety niezbyt miłą. Z oferty sklepu 

online zniknęły dziś iPody Shuffle oraz Nano i tym samym 

podzielają los iPoda Classic, który został wycofany ze sprze-

daży prawie trzy lata temu. Nano i Shuffle będzie można 

jeszcze kupić w sklepach stacjonarnych, ale z nich też nie-

długo znikną, więc jeśli chcecie jakiś kupić na pamiątkę, to 

jest to ostatni moment.

Czytaj dalej...

ZNAK CZASÓW 
– FOXCONN BUDUJE 
FABRYKĘ W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH 
Gigant Foxconn, który przede wszystkim kojarzony 

jest z produkcją iPhone’ów, otwiera olbrzymią fabrykę 

w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie to jest 

naprawdę dużej wagi, ponieważ pokazuje obecną 

sytuację gospodarczą na świecie. Amerykanie długo 

zabiegali o powstanie takiej fabryki.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/07/28/usb-3-2-wprowadzi-20-gbps-z-kablami-usb-3-1-typu-c/
https://imagazine.pl/2017/07/27/news-o-ipodach-nano-i-shuffle-ostatni/
https://imagazine.pl/2017/07/27/znak-czasow-foxconn-buduje-fabryke-w-stanach-zjednoczonych/
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GIGANTYCZNE TELEWIZORY 
OLED MOGĄ POJAWIĆ SIĘ JUŻ 
ZA ROK
Jednym z największych wyzwań technologii OLED 

jest kwestia rozmiarów. Brakuje średnich przekątnych, 

chociażby do monitorów. Praktycznie nie ma też na 

rynku telewizorów powyżej 65 cali. Te 77-calowe jeśli 

są, to kosztują astronomiczne kwoty. Ma to się zmie-

nić w 2018 roku. LG inwestuje bowiem miliardy w nową 

fabrykę.

Czytaj dalej...

KONIEC TECHNOLOGII 
FLASH DOPIERO 
W 2020 ROKU
Wreszcie Adobe niemal całkowicie koń-

czy żywot technologii Flash. Dystrybucja 

plug-inu do przeglądarki oraz aktualiza-

cje będą dostępne jedynie do 2020 roku. 

Adobe zachęca do migracji na nowocze-

śniejsze i otwarte standardy jak HTML5, 

WebGL, WebAssembly.

Czytaj dalej...

BOND, JAMES 
BOND, POWRACA 
W LISTOPADZIE 2019
Wiedzieliśmy, że wróci, ale nie wiedzieliśmy, 

kiedy. Najbardziej znany szpieg Jej Królewskiej 

Mości – James Bond – powróci na wielki ekran 

po raz 25. już 8 listopada 2019 roku. Wszystko 

inne jest jednak jeszcze tajemnicą.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/07/26/gigantyczne-telewizory-oled-moga-pojawic-sie-juz-za-rok/
https://imagazine.pl/2017/07/26/koniec-technologii-flash-dopiero-w-2020-roku/
https://imagazine.pl/2017/07/25/bond-james-bond-powraca-w-listopadzie-2019/
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ROOMBA ZBIERZE DANE 
I PRZEKAŻE JE APPLE’OWI 
– TEGO CHCE CEO IROBOT
Wszechobecne sensory i coraz inteligentniejsze urzą-

dzenia to fantastyczne dobrodziejstwo naszych czasów. 

Jednym z takich użytecznych gadżetów są roboty odku-

rzające, między innymi popularna Roomba od iRobot. 

Firma zaczynająca od robotów wojskowych dziś rządzi 

w inteligentnych pomocach domowych. Teraz jednak 

chce sprzedać zebrane dane.

Czytaj dalej...

APPLE SZYKUJE SIĘ DO 
PRODUKCJI EKRANÓW 
OLED
Apple ponoć właśnie zakupiło maszyny CVD 

służące do produkcji wyświetlaczy OLED. 

Firma zamierza ruszyć z produkcją ekranów 

na Tajwanie, po to, by uniezależnić się od 

dostaw Samsunga. Zadanie jest nie łatwe, 

ale potrzeby firmy są bardzo duże.

Czytaj dalej...

THE ROCK I SIRI 
W KRÓTKOMETRAŻO-
WYM FILMIE APPLE 
Apple działa na coraz szerszą skalę marketin-

gowo, a kolejne promocje przybierają bardzo 

różnorodne formy. Właśnie światło dzienne 

ujrzał spot z udziałem Dwayne’a Johnsona. 

Amerykański gwiazdor promuje Siri.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/07/25/roomba-zbierze-dane-i-przekaze-je-appleowi-tego-chce-ceo-irobot/
https://imagazine.pl/2017/07/25/apple-szykuje-sie-do-produkcji-ekranow-oled/
https://imagazine.pl/2017/07/24/the-rock-i-siri-w-krotkometrazowym-filmie-apple/
https://www.youtube.com/watch?v=ufBLI6bB9sg
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Douszne słuchawki JBL T205 oferują legendarne brzmienie JBL Pure Bass, tak charakte-

rystyczne dla marki z ponad 70-letnimi tradycjami. Są lekkie, komfortowe i kompaktowe. 

Wyposażono je w wysokiej klasy metalizowaną obudowę i przetworniki o średnicy 12,5 mm. 

Generują potężne niskie tony, natomiast miękkie, ergonomicznie ukształtowane wkładki 

douszne pozwalają na komfortowe użytkowanie przez długie godziny. Ponadto jednoprzyci-

skowy pilot z mikrofonem umożliwia kontrolowanie odtwarzania muzyki, a także odbieranie 

połączeń telefonicznych. Dzięki tym rozwiązaniom słuchawki JBL T205 to codzienny towa-

rzysz w pracy, w domu i w podróży.

Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest nieplączący się płaski przewód. Charakteryzuje się on 

trwałością i funkcjonalnością. Dodatkowo miękkie, ergonomicznie ukształtowane wkładki 

JBL T205 to słuchawki douszne wyróżniające się doskonałym brzmieniem Pure Bass. 

Najlepszy towarzysz podróży, a także kompan długich rozmów telefonicznych.

JBL T205
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douszne zapewniają pełny komfort podczas 

słuchania muzyki czy prowadzenia rozmów 

telefonicznych.

Wysokiej klasy metalizowana obudowa jest wykoń-

czeniem nadającym słuchawkom wyrafinowany 

i stylowy wygląd. W zestawie znajdziemy również 

miękki futerał do przechowywania słuchawek, 

kiedy akurat nie są użytkowane. Całość dopełnia 

cena (89 zł). Słuchawki JBL T205 pojawią się na pol-

skim rynku na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wtyczka: 3,5 mm

Przetwornik dynamiczny: 12,5 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

Sugerowana cena detaliczna: 89 zł
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BALMAIN WSPÓLNIE 
Z BEATS TWORZY NOWE 
WARIANTY SŁUCHAWEK 
– PROMUJE JE KYLIE 
JENNER
Oferta słuchawek Beats poszerzyła się o dwa 

modele w nowych wariantach kolorystycz-

nych. Beats Powerbeats 3 Wireless oraz Beats 

Studio Wireless doczekały się nowego wykoń-

czenia sygnowanego marką Balmain. Nowe 

słuchawki promuje celebrytka Kylie Jenner.

Czytaj dalej...

JEDNĄ Z FUNKCJI WSPOMA-
GAJĄCYCH AR W NOWYM 
IPHONE 8 MOŻE BYĆ 
LASEROWY AF
Rocznicowy iPhone, którego powinniśmy zobaczyć za 

kilka miesięcy, według wcześniejszych plotek, ma posia-

dać „czujniki i funkcje” wspomagające rozszerzoną rze-

czywistość i ułatwić deweloperom życie przy korzystaniu 

z ARKit, dzięki czemu użytkownicy też zobaczą tego lep-

sze efekty. Jednym z nich może być laserowy autofocus.

Czytaj dalej...

THE (R)EVOLUTION OF 
STEVE JOBS – PREMIERA 
OPERY JUŻ 22 LIPCA 
Po książkach, filmach, dokumentach o Jobsie przyszła 

pora na operę. Premiera The (R)evolution of Steve Jobs 

będzie miała miejsce już w sobotę 22 lipca w Santa 

Fe. Spektakl raczej nie stanie się klasyką gatunku, ale 

zapewne fani Apple’a i Steve’a Jobsa będą zachwyceni.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/07/20/balmain-wspolnie-z-beats-tworzy-nowe-warianty-sluchawek-promuje-je-kylie-jenner/
https://imagazine.pl/2017/07/24/jedna-z-funkcji-wspomagajacych-ar-w-nowym-iphoniemoze-byc-laserowy-af/
https://imagazine.pl/2017/07/20/the-revolution-of-steve-jobs-premiera-opery-juz-22-lipca/
https://youtu.be/_IuI9z3LUIM
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NOTE 8 JUŻ 23 SIERPNIA
Za nieco ponad trzy tygodnie Samsung pokaże 

swój najnowszy smartfon. Kolejny Unpacked 

będzie miał miejsce znów w Nowym Jorku. 

Wszystko wskazuje na to, że będzie to Note 8. 

Telefon, który może okazać się genialny, ale 

zadanie przed koreańskim producentem jest 

naprawdę trudne.

Czytaj dalej...

WSPARCIE KLIENTA 
– NOWA ROLA W ITUNES 
CONNECT
W iOS 10.3 oraz macOS Sierra 10.12.4 Apple 

udostępniło wreszcie twórcom aplikacji moż-

liwość odpowiadania na opinie zamieszczone 

w App Store. Teraz firma z Cupertino dodaje 

kolejne usprawnienie w tej kwestii.

Czytaj dalej...

JRC BODY GUARD DLA MACBOOKA PRO 2016
Na rynku jest wiele akcesoriów ochronnych dedykowanych MacBookom. Osobiście zetkną-

łem się z mnóstwem różnych pokrowców, a nawet plastikowych obudów. Ze 4 lata temu 

w naszej redakcji Norbert testował produkt JCPal Mac Guard, czyli srebrną folię ochronną 

na MacBooka niezmieniającą jego wyglądu. Już wtedy to rozwiązanie mnie zaintereso-

wało. Nie miałem jednak okazji, aby zobaczyć, jak sprawdza się taka ochrona i nigdy się na 

nią nie zdecydowałem. JRC Body Guard to w zasadzie taki sam produkt, lecz dedykowany 

najnowszej linii MacBooków Pro.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/07/21/note-8-juz-23-sierpnia/
https://imagazine.pl/2017/07/18/wsparcie-klienta-nowa-rola-w-itunes-connect/
https://imagazine.pl/2017/07/18/jrc-body-guard-dla-macbooka-pro-2016/
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TAK PRAWDOPODOBNIE 
BĘDZIE WYGLĄDAŁ GOOGLE 
PIXEL 2 XL
David Ruddock, na łamach Android Police, opubliko-

wał zdjęcie smartfona, który najprawdopodobniej, być 

może z niewielkimi zmianami, zadebiutuje na rynku jako 

druga generacja Google Pixel XL. David wspomina, że 

ich źródło jest bardzo wiarygodne, więc finalne zmiany 

nie powinny być duże, ale nazwa nadal pozostaje 

niewiadomą.

Czytaj dalej...

MAPY DLA 
AUTONOMICZNYCH 
SAMOCHODÓW 
„GOTOWE” NA 
POLSKIE DROGI
Jeśli myślicie, że autonomicznym 

samochodem Apple’a będziecie 

mogli swobodnie podróżować 

po Polsce, to jesteście w błędzie. 

Z nowoczesnymi samochodami 

zaczyna być podobnie jak z telefo-

nami. W naszym kraju są lub będą 

wybrakowane.

Dobra wiadomość jest taka, że 

TomTom właśnie poinformo-

wał o tym, że w swoich mapach 

dla autonomicznych pojazdów 

pojawiły się polskie drogi. Zła 

jest taka, że mowa tu wyłącznie 

o autostradach.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/07/12/tak-prawdopodobnie-bedzie-wygladal-google-pixel-2-xl/
https://imagazine.pl/2017/07/12/mapy-dla-autonomicznych-samochodow-gotowe-na-polskie-drogi/
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ITUNES MOVIES MA SIĘ 
DOBRZE, CHOĆ ZMIANY 
SĄ KONIECZNE
Kolejny raz Apple się kończy – tym razem 

Wall Street Journal publikuje raport, z którego 

wynika, że iTunes Movies traci rynek wideo. Nie 

powinno to jednak nikogo dziwić, za to wciąż 

warto zastanawiać się, co dalej z wypożyczaniem 

i sprzedażą filmów przez Apple.

Czytaj dalej...

JOHN GRUBER: „IPHONE 
PRO MOŻE KOSZTOWAĆ 
NAWET 1399 USD”
John Gruber wczoraj napisał dosyć długi 

artykuł, argumentujący, dlaczego nowy 

iPhone może kosztować nawet 1299 USD za 

topowy model o największej pojemności.

Czytaj dalej...

WSZYSTKIE TAPETY Z OS X/MACOS, OD 
10.0 CHEETAH DO 10.13 HIGH SIERRA, W 5K
Nieznany z imienia designer @forgottentowel przygotował każdą tapetę, zaczynając 

od OS X 10.0 Cheetah, a kończąc na macOS 10.13 High Sierra, do pobrania w rozdziel-

czości 5K.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/07/11/itunes-movies-ma-sie-dobrze-choc-zmiany-sa-konieczne/
https://imagazine.pl/2017/07/08/john-gruber-iphone-pro-moze-kosztowac-nawet-1399-usd/
https://imagazine.pl/2017/07/11/wszystkie-tapety-z-os-x-macos-od-10-0-cheetah-do-10-13-high-sierra-w-5k/
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JAILBREAK, CZYLI JAK 
TO SIĘ ZACZĘŁO I JAK SIĘ 
SKOŃCZYŁO
Na początku był pierwszy iPhone. A potem nastąpił 

wielki wybuch…

Tym wielkim wybuchem w świecie iPhone’a było 

pojawienie się jailbreaka. Termin ten towarzyszył 

historii iUrządzeń przez wiele lat praktycznie od 

chwili, gdy się pojawiły. Osoby stojące za łamaniem 

zabezpieczeń iPhone’a bawiły się z Apple w nie-

ustanną gonitwę kota za myszą.

Czytaj dalej...

TRZECH 
PRACOWNIKÓW 
APPLE DOŁĄCZYŁO 
DO SPOŁECZNOŚCI 
PROJEKTU WEBVR
Jak ważna dla Apple jest wirtualna rze-

czywistość, mogliśmy zobaczyć na 

tegorocznym WWDC. I nie skończyło się 

tylko na tym.

Czytaj dalej...

ILUSTROWANA HISTORIA IOS-A
Na łamach Git-Tower, ciekawego klienta do obsługi Githuba, kilka miesięcy temu 

pojawiła się ciekawa, ilustrowana historia iOS-a.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/07/02/jailbreak-czyli-jak-to-sie-zaczeo-i-jak-sie-skonczyo/
https://imagazine.pl/2017/07/06/trzech-pracownikow-apple-doaczyo-do-spoecznosci-projektu-webvr/
https://imagazine.pl/2017/07/08/ilustrowana-historia-ios-a/
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Denon, jeden z wiodących na świecie producentów wysokiej jakości produktów domowej roz-

rywki, bazując na sukcesie swoich poprzednich amplitunerów sieciowych zapowiedział właśnie 

przybycie nowego członka tej rodziny, model 5-tej generacji: AVR-X3400H. Jest to najbardziej 

zaawansowany, 7.2-kanałowy amplituner AV w tegorocznej gamie Denona.  

Poza zdolnością do napędzenia zaawansowanych systemów głośnikowych kina domowego 

i zgodnością ze wszystkimi najnowszymi formatami dźwięku i obrazu, w tym Dolby Atmos i DTS: 

X, 4K Ultra HD z HDR (High Dynamic Range) i Dolby Vision, nowy model cechuje wysoce precy-

zyjna konfiguracja i optymalizacja Audyssey MultEQ XT32, a także kompatybilność z aplikacją 

Audyssey MultEQ Editor, która umożliwia użytkownikowi jeszcze większą kontrolę nad ustawie-

niami dźwięku.

AVR-X3400H posiada również możliwość bezprzewodowego przesyłania i odtwarzania muzyki 

w trybie multiroom dzięki funkcjonalności HEOS, umożliwiającej łączenie się z pozostałymi pro-

AVR-X3400H łączy w sobie potęgę prawdziwego kina domowego,  możliwością 

odtwarzania muzyki w trybie HEOS multiroom.

AMPLITUNER SIECIOWY NOWEJ GENERACJI 
TO WIĘCEJ MOCY I NOWE FUNKCJONALNOŚCI 



duktami marki HEOS w celu stworzenia obej-

mujących całe mieszkanie systemów rozrywki, 

kontrolowanych przy pomocy aplikacji. 

AVR-X3400H (w cenie 4195 PLN) będzie 

dostępny w lipcu 2017 u autoryzowanych deale-

rów sprzętu Denon.

AVR-X3400H firmy Denon: wię-
cej mocy, więcej elastyczności, 
więcej zabawy
Nowy model AVR-X3400H opiera się zarówno 

na bardzo popularnym modelu AVR-X3300W, 

którego jest następcą, jak i już wprowadzonych 

modelach AVR-X1400H i AVR-X2400H, zarówno w odniesieniu do oferowanych funkcji, wydaj-

ności, a także do nowatorskiej inżynierii dźwięku. Udoskonalenia i poprawki zostały dokonane 

w niemal każdym obszarze. 

W porównaniu z AVR-X3300W, który był jego pierwowzorem, AVR-X3400H zyskał dodatkowe 

wyjście HDMI. Trzy wyjścia umożliwiają przesyłanie dźwięku i obrazu do drugiej strefy przez 

HDMI, przy jednoczesnym wsparciu dwóch monitorów - na przykład telewizora i projektora - 

w głównym pomieszczeniu.

Podobnie jak wszystkie amplitunery sieciowe AV Denon, AVR-X3400H ma możliwość odtwarza-

nia muzyki zarówno ze źródeł sieciowych, jak i internetowych w wysokiej rozdzielczości - ale 
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teraz wraz ze zintegrowaną funkcjonalnością HEOS można dzielić się  muzyką we wszystkich 

pomieszczeniach domu, dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych w ofercie głośników bezprze-

wodowych HEOS i komponentów wyposażonych w system HEOS. Wszystko to można kontrolo-

wać za pomocą prostej, intuicyjnej aplikacji HEOS.

Nowy AVR-X3400H zyskuje jeszcze większą wydajność potrzebną w systemie zarówno kina 

domowego, jak i przy odsłuchu muzyki, dzięki ultra precyzyjnej kalibracji i konfiguracji Audyssey 

MultEQ XT32, kompatybilnego z nową aplikacją Audyssey MultEQ Editor (opcja odpłatna 

dostępna w Appstore), która umożliwia użytkownikowi dowolne dostrojenie urządzenia. Zestaw 

Audyssey obejmuje również Audyssey LFC, aby użytkownik mógł cieszyć się potężnym basem 

bez irytowania sąsiadów czy też domowników znajdujących się w innych pomieszczeniach, 

a SubEQ HT upraszcza użycie podwójnych subwooferów dla płynniejszych, bardziej zintegrowa-

nych basów.

AVR-X3400H został zaprojektowany jako urządzenie 7.2-kanałowe, z w pełni dyskretną kon-

strukcją wzmacniacza, zapewniającą maksymalnie 180 W dla każdego z siedmiu kanałów, oraz 

potężny, precyzyjny i niezwykle szczegółowy dźwięk dla muzyki i filmów. Ma wbudowaną możli-

wość dekodowania zarówno Dolby Atmos, jak i DTS:X, tworząc imponujące wrażenie trójwymia-

rowego kina domowego.

Osiem wejść HDMI, w tym jedno dogodnie umieszczone na panelu przednim, udostępnia sekcję 

wideo obsługującą technologię Full 4K Ultra HD, HDCP 2.2, HDR (High Dynamic Range), BT.2020, 

pełną gamę kolorów i podpróbkowanie 4:4:4 Pure Color, umożliwiające podłączenie wszystkich 

najnowszych urządzeń, takich jak konsole do gier, odtwarzacze Blu-ray lub zestawy dekoderów 

strumieniowych. Jest nawet gotowy na Dolby Vision i HLG (Hybrid Log Gamma) oraz posiada 

zaawansowany procesor wideo umożliwiający przekonwertowanie istniejącego już pliku w niż-

szej rozdzielczości na prawdziwe 4K, wraz z analogową konwersją sygnału HDMI i skalowaniem 

Full Rate 4K.

AVR-X3400H uzyska także funkcję kanału zwrotnego eARC (Enhanced Audio Return Channel) 

dzięki przyszłej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, umożliwiającej odbieranie dźwięku 

bazującego na obiektach, w tym Dolby Atmos i DTS:X, przez HDMI z aplikacji telewizyjnych.  

Jak przystało na produkt marki Denon, AVR-X3400H posiada również możliwość odtwarzania 

muzyki w bardzo wysokim standardzie, dzięki zastosowaniu nowego bloku konwertera analo-

gowo-cyfrowego z wykorzystaniem układu AKM AK4458VN  32bit/8 kan. dla wszystkich kanałów.
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Oprócz bezprzewodowej technologii Bluetooth, umożliwiającej odtwarzanie muzyki bezpo-

średnio z urządzeń przenośnych, amplituner dodatkowo zapewnia pełną łączność sieciową 

przez Ethernet lub Wi-Fi. Podwójne anteny i obsługa dwóch pasm gwarantują silny sygnał nawet 

w zatłoczonych środowiskach Wi-Fi. W momencie podłączenia do sieci, AVR-X3400H gwarantuje 

nam niemal nieograniczone możliwości odtwarzania muzyki. Są nimi na przykład Apple AirPlay, 

przesyłanie strumieniowe z sieciowych urządzeń pamięci masowej (NAS), radio internetowe 

i szeroka gama serwisów streamingowych, takich jak Tidal, Deezer, Spotify Connect (wymagane 

osobne subskrypcje). Urządzenie obsługuje również wysokiej jakości pliki audio, w tym FLAC, 

ALAC lub DSD (nawet do 5.6MHz) i gwarantuje odtwarzanie ich w nienagannie wysokiej jakości.

Mocne anteny sieciowe służą również do integracji  systemu HEOS, dzięki czemu urządzenie 

AVR-X3400H ma możliwość udostępniania swojej muzyki bezprzewodowo, przy pomocy gło-

śników HEOS i innych urządzeń z tą funkcjonalnością, korzystając z domowej sieci Wi-Fi. W ten 

sposób tworzymy kompletny, rozszerzalny i wielokanałowy system muzyczny działający w całym 

domu. Sterowanie odbywa się przy pomocy bezpłatnej aplikacji HEOS, umożliwiającej kontrolę 

systemu z dowolnego pomieszczenia oraz prostego dodawania dodatkowych „stref" lub kombi-

nacji urządzeń HEOS w celu stworzenia kompletnego systemu nagłośnienia multiroom.

Mimo wszystkich tych zaawansowanych funkcjonalności, AVR-X3400H jest prosty w konfiguracji 

i obsłudze dzięki wsparciu Setup Assistant firmy Denon, wyświetlającemu na ekranie czytelne 

elementy graficzne oraz komunikaty, znacznie ułatwiające przejście przez proces konfiguracyjny, 

a także optymalizację ustawień systemu w celu uzyskania jak najlepszej jakości dźwięku pod-

czas pierwszego uruchomienia. Cztery przyciski funkcyjne Quick Select pozwalają użytkowni-

kowi wybrać ulubione źródła dźwięku, oraz zapamiętać preferowane ustawienia brzmienia dla 

każdego z nich, aby zapewnić precyzyjne dopasowanie dźwięku do naszych potrzeb. Dla tych, 
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którzy chcą dokonać niestandardowej instalacji (Custom Installation) swojego AVR-X3400H , 

przygotowano szeroki zakres dodatkowych funkcjonalności, takich jak możliwość kontroli sys-

temu przy pomocy pilota działającego na podczerwień, wyzwalacza 12V, 7.2-kan. pre-out, połą-

czenie RS-232 i kompatybilność z Creston Connected.

Wreszcie, zaimplementowanie zaawansowanego trybu zasilania ECO firmy Denon umożliwia 

AVR-X3400H dostosowywanie zużycia energii elektrycznej do sposobu, w jaki w danej chwili 

sprzęt jest używany, tym samym zmniejszając zużycie energii nawet o 50% podczas odtwarzania 

przy niskim poziomie głośności. Użytkownik może włączyć tryb ECO, wyłączyć go w celu maksy-

malnego wykorzystania mocy na wysokim poziomie lub ustawić go na tryb na Auto i umożliwić 

AVR-X3400H podejmowanie decyzji w oparciu o odtwarzany materiał oraz poziom głośności. 

Dodatkowo na wyświetlaczu mamy możliwość wyświetlania miernika ECO, który na stałe będzie 

informował nas o poborze mocy, a tym samym pozwoli na monitorowanie zużycia energii 

elektrycznej. 

Łącząc wysoką wydajność z zaawansowanymi funkcjami audio i wideo oraz odtwarzaniem 

muzyki w trybie multiroom dzięki wbudowanej technologii HEOS, Denon AVR-X3400H pełni 

funkcję kompletnego rozwiązania dla  domowych systemów rozrywki.



Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem! 

JUŻ W PRZEDSPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

http://kursproduktywnosci.pl


EYETRACKING W RĘKACH 
APPLE – I CO DALEJ?

PAWEŁ OKOPIEŃ

Apple inwestuje w technologie AR, między innymi przejmując firmy zajmujące się tą 

technologią. Jedna z nich współpracowała blisko z polską firmą Neuro Device. Mieliśmy okazję 

zapytać jej przedstawicieli o to, jakie rozwiązania kupiło Apple i jak może zmienić się nasza 

rzeczywistość dzięki AR i VR.
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Przejęcia to codzienność świata start-upów. Apple co roku 

dokonuje akwizycji kilkudziesięciu firm. W przypadku giganta 

z Cupertino projekty są zwykle zamykane, a zespół i jego roz-

wiązania wchłaniane przez Apple i wykorzystywane w kolej-

nych urządzeniach. Takie przejęcie ma ciemne i jasne strony. 

Tą ciemną jest często porzucenie obecnych klientów i part-

nerów. Nawet bez wcześniejszych zapowiedzi. Jedno z tych 

cichych i stosunkowo niewielkich przejęć zdarzyło się pod 

koniec czerwca. Apple kupiło niemiecką firmę SensoMotoric 

Instruments. Większości zapewne ta nazwa nic nie mówi, 

a tymczasem wkrótce jej technologia może zawitać do gogli 

Apple’a wykorzystywanych do poszerzonej rzeczywistości. 

Szczegółowych planów firmy nie znamy. Wiemy jednak, że 

firma zaprzestała produkcji swoich urządzeń i rozwoju opro-

gramowania. Tym samym bez ważnego produktu zostali na 

przykład dystrybutorzy i firmy korzystające z tego rozwiąza-

nia. Miałem okazję porozmawiać z Ewą Ramus z Neuro Device 

Group – firmy będącej jedynym dystrybutorem produktów 

SMI na Polskę.

Z Neuro Device Group czy powiązanym z nią Instytutem Analizy Sensorycznej 

mogli się już zetknąć nasi stali czytelnicy. W czerwcu 2016 roku w iMagazine 

pojawił się artykuł „Wojna Brandów” – był on poświęcony badaniom na reak-

cje użytkowników sprzętów Apple’a i konkurencji na reklamy produktów i oce-

nie produktów. Zachęcam do powrotu do tego tekstu, chociażby po to, by 

przekonać się, co potrafi technologia zakupiona przez Apple. Neuro Device 

specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji innowacyjnych urządzeń 

medycznych i naukowych związanych z centralnym układem nerwowym. 

Portfolio Neuro Device obejmuje wiele pionierskich na skalę światową projek-

tów przygotowywanych we współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi 

i globalnymi przedsiębiorstwami.

Jednym z kluczowych narzędzi, jakie oferuje swoim klientom NDG, jest 

Eyetracker, czyli urządzenie pozwalające śledzić ruch gałki ocznej. W ofercie 

firmy był sprzęt produkcji SMI kupionej pod koniec czerwca przez Apple. SMI 

nie jest jedyną firmą oferującą taki sprzęt na świecie, jest kilka innych produ-
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centów. Urządzenia różnią się ceną, parametrami oraz zastosowaniem. Neuro 

Device wybrało SMI, ponieważ ich produkt wyróżnia się połączeniem intuicyj-

nej obsługi z wysokimi standardami parametrów technicznych. Wieloletnia 

współpraca obu firm była bardzo owocna

Technologię eyetrackingową, która śledzi ruchy gałki ocznej, wykorzystujemy 

w bardzo wielu projektach. Między innymi przy badaniu użyteczności produk-

tów i aplikacji, badaniach marketingowych powierzchni sprzedażowych, bro-

szur produktowych, opakowań, stron internetowych. Także przy projektach 

naukowych, na przykład zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

badających uwagę wzrokową, pozwalających poznać sposoby pobierania 

i przetwarzania informacji – mówi product menager z Neuro Device Group.

Informacja o zakończeniu produkcji eyetrackerów przez SMI dla jej partnerów 

była dużym zaskoczeniem, wcześniej nie było żadnych sygnałów, że może do 

tego dojść. Na szczęście współpraca z SMI nie kończy się z dnia na dzień. Przez 

kilka najbliższych miesięcy osoby zainteresowane urządzeniem nadal mogą 

składać zamówienia, wszystkie zaplanowane dostawy do NDG są realizowane 

bez zakłóceń. Firma zachęca zainteresowanych do zakupu. Jednocześnie wszy-

scy wcześniejsi nabywcy mogą spać spokojnie i liczyć na kontynuację wspar-

cia serwisowego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Firma też podjęła 

rozmowy z innymi producentami. NDG zapewnia więc, że klienci nie odczują 

zmian, a wszystkie projekty, które zostały rozpoczęte, będą prowadzone bez 

zakłóceń.

Ta sytuacja to cenna lekcja dla wszystkich osób zajmujących się biznesem 

i start-upami. Gdy zamierzamy porzucić jakiś rozwijany przez nas produkt, to 

warto pomyśleć o partnerach. Choć w tym przypadku sytuacja była zaskocze-

niem dla współpracowników SMI, to zapewniono pewne wsparcie i stopniowe 

wygaszanie sprzedaży. Znajdując się natomiast po drugiej strony barykady, 

warto mieć zawsze oczy dookoła głowy, uważnie śledzić rynek i być przygoto-

wanym na nagłe zwroty akcji. Niejedna firma znalazła się w tarapatach przez 

brak dywersyfikacji i ścisłe powiązanie z jednym partnerem. Na szczęście NDG 

to nie grozi.
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Moja rozmowa z Ewą Ramus nie skończyła się jednak na tematach związanych 

z sytuacją firmy. Postanowiłem zapytać także o teraźniejszość i przyszłość tech-

nologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, także w rękach Apple’a.

NDG niestety nie miało styczności przy okazji przejęcia z przedstawicielami 

Apple’a. Partnerzy też nie mogli pochwalić się, dlaczego Apple zdecydowało 

się na taki krok. Można się jednak domyślić, że chodzi o gogle do poszerzonej 

rzeczywistości.

Zastosowań technologii VR/AR jest coraz więcej i kolejne branże odkrywają 

w nich coś dla siebie. Jako dystrybutor systemów doświadczania wirtualnej rze-

czywistości, na co dzień widzimy, jak bardzo staje się ona wszechstronna. Coraz 

częściej wykorzystuje się wizualizacje projektów architektonicznych nie tylko na 

etapie przedstawiania projektu potencjalnemu nabywcy, ale również na etapie 

projektowania. VR zaczyna być używana przez międzynarodowe korporacje do 

prowadzenia szkoleń pracowników oddziałów położonych na różnych konty-

nentach, chirurdzy uczą się wykonywać operacje w wirtualnym świecie, a pro-

ducenci samochodów testują w nim nowe projekty – mówi product menager 

z Neuro Device Group.

Ewa Ramus dodaje – technologie VR/AR mają szeroki zakres zastosowań. Na 

przykład w edukacji, gdzie trudne treści podane w atrakcyjnej wirtualnej formie 

staną się bardziej przystępne. Są też przydatne we wspomaganiu rozwoju oso-

bistego, metodach bezpiecznego przełamywania lęków czy łatwych we wdro-

żeniu technikach relaksacyjnych. Z pewnością mogą ułatwić pracę kurierom, 

sprzedawcom, ochroniarzom czy nauczycielom. To tylko kilka przykładów, tak 

naprawdę zastosowanie tych technologii jest nieograniczone.

Pozostaje nam tylko czekać na kolejną konferencję Apple’a. Podczas WWDC 

zobaczyliśmy ARkit, wiele wskazuje na to, że na samym oprogramowaniu do 

iPhone’a się nie skończy. Gogle od Apple prędzej czy później prawdopodobnie 

się pojawią i to zapewne przy wykorzystaniu także rozwiązań produkcji SMI. Za 

to Neuro Device działa dalej, rozmawia z nowymi partnerami i dokonuje kolej-

nych pionierskich projektów związanych z centralnym układem nerwowym.
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10 DNI Z CANONEM M6 
NA ISLANDII 

ŁUKASZ MIROCHA

W efekcie poszukiwań lekkiego i małego aparatu, który rozszerzałby możliwości fotograficzne 

mojego iPhone’a Plus, na Islandię postanowiłem zabrać ze sobą Canona M6. Czy było warto? 
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Origin story
Przed pięcioma laty porzuciłem fotografowanie lustrzanką na rzecz iPhone’a. 

Z czasem, dzięki wykonaniu tysięcy zdjęć i przetestowaniu aparatu w różnych 

sytuacjach, byłem w stanie wykonać nim zdjęcia, które spełniały moje wyma-

gania. Pokornie zgodziłem się z twierdzeniem, że „najlepszy aparat to ten, który 

masz zawsze przy sobie”. Zabierając ze sobą tylko iPhone’a, odwiedziłem między 

innymi Nepal i Spitsbergen. Lata mijały, na rynku pojawiły się bezlusterkowce. 

Moje zainteresowanie wzbudził zwłaszcza stosunek masy i wymiarów do możli-

wości, jakie oferują tego typu aparaty. Dzięki uprzejmości Canon Polska miałem 

okazję przez kilka tygodni testować w mieście i terenie model M6 – najnowszy 

bezlusterkowiec w ofercie japońskiej firmy. 

Canon M6
Filigranowość M6 od razu przypadła mi do gustu. Aparat o tak niewielkich gaba-

rytach (11 × 7 × 4,5 mm i ok. 0,5 kg z obiektywem kitowym) nie tylko zajmuje mniej 
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miejsca w torbie czy plecaku, ale pozwala na dyskretniejsze fotografowanie, co 

docenią zwłaszcza podróżnicy i entuzjaści fotografii ulicznej. Urządzenie nie-

wiele większe od kompaktu czy smartfona oferuje możliwości lustrzanki – szeroki 

zakres ogniskowych, pełna kontrola nad ustawieniami wykonywanej fotografii, 

wysoka rozdzielczość (do 24 Mpix). W testowanym zestawie miałem dostęp do 

ogniskowych od 11 do 200 mm (obiektywy: 11–22 mm, 15–45 mm, 55–200 mm), co 

po kilku latach fotografowania wyłącznie szerokokątnym iPhone’em było praw-

dziwą rewolucją. W przypadku tego aparatu nie jesteśmy ograniczeni jedynie do 

kilku przeznaczonych do niego szkieł serii EM. Dzięki dostępnemu konwerterowi 

możemy sięgnąć do całej gamy innych obiektywów japońskiej firmy. Jeśli ktoś od 

lat pozostaje zadowolonym użytkownikiem ekosystemu Canona, będzie mógł 

wykorzystać swoje ulubione szkła w bardziej poręcznym body. 

Pora na łyżkę dziegciu. Gabaryty aparatu działają także na jego niekorzyść. 

Przełączniki i gałki rozmieszczone są w zbyt małych odległościach, co dla nie-

wprawionej dłoni wydłuża obsługę aparatu – zwłaszcza w wariancie fotogra-

fowania poprzez wizjer. W trybie RAW + JPEG aparat pożera baterię – po około 

250 zdjęciach urządzenie ma już dosyć. Referencyjna wytrzymałość baterii w try-

bie ECO wynosi około 450 zdjęć, a więc wszystko się zgadza, lepiej jednak zde-

cydować się na jeden tryb zapisu zdjęć lub od razu zabrać ze sobą na wyjazd 

kilka baterii. Byłoby świetnie, gdyby, podobnie jak niektóre bezlusterkowce Sony, 

aparat można było naładować z powerbanku. Nie pogardziłbym także obu-
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dową odporną na kurz i zachlapanie, co u konkurencji zaczyna być standardem 

(m.in. Nikon 1 AW1, Sony Alpha a7 II, Fujifilm X-T1). Małe gabaryty i dostępność 

szkieł czyniłyby z niego świetny aparat podróżny, tyle tylko, że kwestia zasilania 

i wytrzymałości na warunki zewnętrzne obniżają ten potencjał. Fotografowałem 

w różnych warunkach oświetleniowych obiektywami kitowymi (a więc raczej 

ciemnymi) i mam wrażenie, że aparat kiepsko radzi sobie z autofocusem i to nie 

tylko w słabiej oświetlonych lokacjach. W wariancie optymistycznym ostrzenie 

trwało kilka sekund, jeśli miałem mniej szczęścia – w ogóle nie ostrzył. iPhone 6 

Plus w tych samych okolicznościach nie miał z tym problemu. Jeśli pominiemy 

problemy z autofocusem, osiągi 

ciemniejszych szkieł kitowych można 

zrekompensować wyższym ISO bez 

dużego uszczerbku na jakości zdję-

cia. Nawet przy ISO rzędu 6000+ 

ziarno jest więcej niż akceptowalne. 

Ukłonem w stronę bardziej tradycyj-

nie nastawionych użytkowników jest 
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możliwość zamontowania wizjera elektronicznego. Korzystałem z niego właściwie 

przez cały czas – pozwalał na pewniejszy chwyt aparatu, a także zbliżał doświad-

czenie użytkownika do wykonywania zdjęcia lustrzanką.

Wyprawa 
Przez pierwsze dwa tygodnie testowałem aparat w warunkach miejskich, gdzie 

sprawdził się dobrze. Prawdziwym poligonem dla urządzenia miał być kilkuna-

stodniowy wyjazd na Islandię, w ramach którego zaplanowałem między innymi 

wyprawy pontonem i wędrówki po górach. Wiele obiecywałem sobie zwłaszcza 

po szkle 55–200, dzięki któremu mógłbym wyłuskać z bezkresu krajobrazu inte-

resujące mnie detale. Pogoda jednak nie rozpieszczała. Przez pierwszą połowę 

wyjazdu podróżowaliśmy w nieustającej ulewie potęgowanej porywami wiatru, 

który z łatwością mógł uszkodzić drzwi boczne samochodu. Nawet kilkunasto-

minutowe wyjście na zewnątrz wiązało się z koniecznością zmiany mniej odpor-

nych części garderoby po powrocie do auta. Nie chcąc narażać aparatu, południe 
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wyspy ze słynnymi wodospadami, górami, morenami i czarnymi plażami uchwy-

ciłem jedynie dzięki GoPro. Udało mi się wyjąć M6 z torby dopiero w okolicach 

zjawiskowego Jökulsárlón, jeziora powstającego „w czasie rzeczywistym” z wody 

Vatnajökull – jednego z trzech największy lodowców na świecie, gdzie wyko-

nałem kilka fotografii gór lodowych i czoła lodowca. Pełen zakres ogniskowych 

szkieł dołączonych do M6 przydał się także do uchwycenia księżycowego krajo-

brazu wokół jeziora Mývatn w północno-wschodniej części Islandii. Jezioro leży 

na obszarze złożonym z zastygłych pól lawowych, źródeł geotermalnych, czyn-

nych wulkanów tarczowych i kraterów. Dynamicznie zmieniające się warunki 

pogodowe – światło, wilgotność powietrza wymagała od aparatu stałego dosto-

sowywania parametrów – z czym zwykle radził sobie poprawnie, choć kilka razy 

przejmowałem ster, przełączając urządzenie w pełny tryb manualny. M6 dobrze 
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radził sobie z relatywnie małym ziarnem w ISO powyżej 1000 i dużą wilgotnością 

powietrza, która wprowadza specyficzną mgiełkę przy fotografowaniu dalekich 

obiektów. Na jednym ładowaniu udało mi się wykonać ponad 300 zdjęć (JPEG), 

a trzeba wziąć pod uwagę, że niskie temperatury i duża wilgotność nie wpływają 

najlepiej na baterię. M6 poradził sobie także z kilkoma kroplami deszczu i silnym 

wiatrem. Gdyby tylko można było go naładować z powerbanku, rozważyłbym 

zabranie bezlusterkowca Canona na ekstremalne wyprawy. 

Dla kogo? 
Możliwości Canona M6, podobnie jak innych bezlusterkowców, sytuują się 

w połowie drogi między kompaktem/smartfonem a pełnoprawną lustrzanką. 

Trudno zakwestionować potencjał urządzenia, które przy tak niewielkich gaba-

rytach potrafi wygenerować plik RAW o rozdzielczości 24 Mpix, mając dostęp 

do szerokiej gamy ogniskowych dzięki wymiennej optyce. iPhone pozwala na 

wiele, możliwości najlepszej nawet aplikacji fotograficznej nie sięgają jednak 

tak daleko. Aparat będzie także świetnym wyborem dla osób korzystających 

z ekosystemu japońskiej firmy, poszukujących urządzenia o mniejszych gabary-

tach, które jednocześnie pozwoliłoby im wykorzystać potencjał posiadanych już 

szkieł. M6 świetnie sprawdzi się w warunkach miejskich, fotografii wnętrz, czy 

podczas uprawiania konwencjonalnej turystyki, gdzie nie będzie narażony na 

skrajne warunki pogodowe, a dostęp do gniazdka także nie będzie problemem. 

Natomiast na kolejną backpackerską wyprawę w dzikie ostępy zabiorę jak zwykle 

iPhone’a w pancernej obudowie i GoPro.
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WRC 2017 Z LOTU DRONA
NAPOLEON BRYL

Na Samochodowe Mistrzostwa Polski WRC 2017 zostaliśmy zaproszeni przez DJI. Odbywały 

się w Mikołajkach. W redakcji znalazło się kilku chętnych, ale terminy i wypadki losowe 

spowodowały, że na bliskie spotkanie z dronami i zapachem benzyny pojechałem ja. 
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Przez dwa dni miałem okazję obserwować ekipę DJI filmującą wyścig WRC z lotu 

drona. DJI jest jednym ze sponsorów WRC, grupa drogowa jest jedną z sześciu ekip 

kamerzystów filmujących wyścigi. 

Przyjazd do hotelu w czwartek po południu, wieczorem kolacja, zapoznanie z ekipą 

DJI i spotkanie organizacyjne, wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa na trasie i w lokali-

zacjach, w których będziemy filmować. Piątek rano – wyruszamy na trasę – my, czyli 

czterech zaproszonych przez DJI dziennikarzy, Annika zajmująca się PR <imię>, odpo-

wiadająca za organizację i zarządzanie pomiędzy DJI a WRC, pilot drona, operator 

kamery. Spotkanie wyznaczono na 6:00 – musimy wyjechać odpowiednio wcześnie, 

ponieważ droga do pierwszej lokalizacji prowadzi przez trasę rajdu, który startuje 

o 9:15 i bramkę wjazdową na trasę trzeba minąć do 7:15. To znaczy na dwie godziny 

przed startem pierwszej załogi rajdowej. Jeżeli przyjedziemy później, nie zostaniemy 

wpuszczeni, nieważne, kim jesteśmy. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje 

godzina 7:15 i ani minuty później. 

Trochę niewyspany stawiam się o tej szóstej, pakujemy się do dwóch wynajętych 

SUV-ów i… w drogę. Droga po zjechaniu z asfaltu, nawet dla naszych Nissanów, była 
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wyzwaniem. Punkt kontrolny mijamy 

o 7:06, niewiele brakowało. Dojeżdżamy 

do lokalizacji, parkujemy samochody 

w wyznaczonej strefie, spotykamy się 

z asystentem organizatora, który pro-

wadzi nas już do celu, do miejsca, skąd 

możemy filmować. Pogoda nie dopisuje, 

cały czas lekko siąpi deszcz. Niestety, tuż 

przed startem wyścigu rozleje się bar-

dziej. Warunki nie sprzyjają lataniu, DJI 

Inspire 2 jest wprawdzie deszczoodporny, 

ale jednak w ograniczonym zakresie. 

Przede wszystkim deszcz obniża jakość 

filmów, zachlapany obiektyw nie wpływa 

dobrze na zarejestrowane obrazy. Musimy 

przeczekać, przepuszczamy kilka pierw-

szych załóg. 

W końcu pilot z operatorem podejmują 

decyzję, że można wystartować. Latającą 

kamerę obsługują dwie osoby, pilot i ope-

rator kamery/gimbala. Filmowanie tak 

dynamicznego sportu, jakim są wyścigi 

samochodowe, wymaga koncentracji. 

Warunki pogodowe nadal nie są najlep-

sze, ale udaje się zrobić ujęcia. Po prze-

jechaniu wszystkich załóg przyjeżdża do 

nas kurier na motocyklu po karty z mate-

riałem. W sytuacjach nagłych materiał 

bywa od ekip kamerowych odbierany 

przez śmigłowiec, żeby jak najszybciej 

trafić w ręce montażystów. Ekipa zaś tym-

czasem się pakuje i jedzie do następnej 

lokalizacji na kolejnym odcinku specjal-

nym. My podążamy za kurierem do cen-

trum dowodzenia WRC TV. 
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WRC TV jest jedynym producentem materiałów filmowych z rajdów WRC. To tu są 

produkowane relacje dla rozmaitych telewizji i internetu. Jakakolwiek telewizja może 

kupić „standardową” paczkę z relacjami lub zamówić przeznaczony dla niej materiał. 

Norwegowie na przykład zamawiają materiały z większą ilością informacji o kierow-

cach pochodzących z ich kraju. Machina organizacyjno-sprzętowa stojąca za produkcją 

relacji filmowych z wyścigów jest olbrzymia. Wspomnianych sześć ekip kamerowych, 

jeden lub dwa helikoptery, samolot, kurierzy na motocyklach, kilkunastu producentów, 

kilkunastu montażystów, grupa utrzymania IT, asystenci itp. 

Centrum dowodzenia zajmuje ogromną salę konferencyjną w hotelu w Mikołajkach. 

W jej wnętrzu za pomocą przenośnych ścianek stworzono pomieszczenia dla mon-

tażystów, pokój producencki i małą salę spotkań. Kilkadziesiąt osób pracuje, żeby 

przygotować relacje: jedni opisują materiały dostarczone przez kurierów, montażyści 

składają ujęcia, producenci czuwają nad całością. Wszystko to łączą niezliczone metry 

kabli, niepoliczalna liczba serwerów i macierzy dyskowych. Ponad 250 ton sprzętu. 

Większość komputerów ma nadgryzione jabłuszko na obudowie. Wszystko po to, żeby 

kibice wieczorem mogli obejrzeć relację w TV lub w sieci. Niektóre odcinki specjalne są 
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transmitowane na żywo do sieci, wtedy do wspomnianej konfiguracji dochodzi jeszcze 

drugi samolot lub łącza satelitarne do odbierania obrazu od kamerzystów, ale również 

z kamer zamontowanych w samochodach. Każdy samochód ma trzy kamery, który 

nagrywają i przesyłają materiał do realizatora. Tymczasem materiały z dzisiejszej pierw-

szej lokalizacji trafiły do opisu. My nie przeszkadzamy i idziemy odpocząć, a przy okazji 

wysuszyć buty. 

Dalsze atrakcje czekają. Dzięki uprzejmości DJI i WRC możemy wejść do parku serwiso-

wego dla załóg rajdowych i go obejrzeć. Następnie wreszcie mamy możliwość testo-

wania dronów DJI, w tym nowego profesjonalnego Inspire 2. Oczywiście mieliśmy 

do dyspozycji wszystkie modele dronów DJI, najmniejszego nowego Sparka, Mavica, 

Phantoma 4 i wspomnianego Inspire 2 oraz DJI Googles do FPV. Mnie najbardziej 

przypadł do gustu oczywiście Inspire 2, ze względu na profesjonalną jakość obrazu, 

zmienną optykę w kamerze i świetne właściwości lotne. Prędkość rozwijana w trybie 

sportowym to ponad 90 km/h, do tego zwrotność i świetnie działający gimbal robią 

z niego świetny sprzęt do zdjęć lotniczych. Zapał chęci posiadania ostudziła jednak 

cena. Pilotowałem go z lekką nieśmiałością, szczególnie nad jeziorem w Mikołajkach 

– utopienie było bardzo kosztowną opcją. Dronem w zasięgu amatora na pewno jest 

Mavick. Dobrej jakości kamera 4K, szczególnie w połączeniu z DJI Googles pozwala-
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jącymi obserwować świat z perspektywy drona, jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. 

W takiej konfiguracji gimbal jest sterowany ruchem głowy. Może się jednak zakręcić 

w głowie – nie polecam tej opcji osobom z chorobą lokomocyjną. Mały Spark jest naj-

bardziej kompaktowym produktem DJI, dzięki systemowi składania zmieści się nawet 

w damskiej torebce. Jest sterowany ze smartfona, ale również gestami i może być cie-

kawym kompanem wycieczek i wyjazdów. Zdjęcia z wysokości czy selfie z drona na 

pewno będą odmianą w naszych pamiątkach wakacyjnych. 

DJI z WRC gościli nas przez dwa dni, bardzo intensywne dni. Nie jestem zapalonym 

fanem wyścigów samochodowych, ale możliwość obserwacji profesjonalnej ekipy WRC 

TV i drużyny DJI była bardzo ciekawym doświadczeniem. Patrząc na efekt, nawet w 20% 

nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka i skomplikowana machina stoi za takim kilkunasto-

minutowym materiałem. Mimo że zawodowo jestem związany z branżą filmowo-telewi-

zyjną i widziałem niejeden plan filmowy, to jednak w Mikołajkach byłem zaskoczony. 

Dziękuję DJI za zaproszenie, chyba trochę złapałem bakcyla rajdowego, a na pewno 

lotniczego. 

WRC 2017 z lotu drona

napoleonbryl

https://twitter.com/napoleonbryl 


POTWÓR 
BOMBAJ METRO

ADALBERT FREEMAN
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Każdego dnia potwór budzi się o 4 rano. Jest niewyspany. Powolny. Nazywa się 

Mumbai Suburban Railway. Powoli czuje, jak prąd wtłaczany jest w jego ¬ciało. 

Ruszają pierwsi jego pomocnicy. „Pociągi”, bo tak ich nazywa. Ma ich aż 2342. 

Wysyła je wzdłuż znanych od 1853 roku szlaków po Ziemi ludzi. Na początku były 

ich 34 km, teraz – 465 km. Stworzyli go Brytyjczycy. 

Ludzie sami do „niego” przychodzą. Jest ich wielu. bardzo często przynoszą do 

„niego” dary. Znoszą „mu” wszystko. Od pakunków do swoich młodych.

By do niego wejść, ludzie często się przygotowują. Czyszczą ubranie. Kupują 

śmieszne karteczki w podarku dla niego zwane biletami. Dzięki tym darom ciągle 

naprawiają potem „jego” drogi. Karteczki są tanie. Każdego na nie stać. Nie muszą 

się martwić. Miejsc, gdzie wsiadają, jest wiele, bo aż 140 nazwanych jest stacjami 

i są przy wszystkich sześciu drogach. 

5151Potwór Bombaj Metro
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W „jego” wnętrzu jest ciasno. Musi być. Każdego dnia ma 7,5 miliona wyznaw-

ców. Każdego dnia tych 7,5 miliona poddanych wsiada do „jego” wnętrza. Tylko 

w samym Bombaju. Osobne jest miejsce dla samic i osobne jest miejsce dla sam-

ców. Dla spokoju sumienia. 

Potwór Bombaj Metro



Nigdy ludzie nie zamykają drzwi. Nie jest to bezpieczne. Chcą mieć jednak złudze-

nie, że mogą wyskoczyć. 

Wszędzie czekają na „niego”. Wyczekują na dwunasto- lub piętnastowagonowe 

pociągi. Jest miejsce wygodne, ale i dwa razy droższe zwane pierwszą klasą i zwy-

kłe. Pod sufitem wiszą wentylatory. Niewiele pomagają w czasie pory suchej. 

Otwarte drzwi i okna dają trochę orzeźwienia.
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Jest tłoczno. Najbardziej rano i wieczorem, gdy wszyscy z podmiejskich rejonów 

pędzą do pracy w centrum i potem do swoich domów. W ciągu dnia to najszyb-

szy sposób na przewożenie towarów. Nie ma tu korków. Można zobaczyć, jak 

kobiety obierają warzywa na obiad i wszystko przygotowują, by w domu tylko je 

ugotować. Wielu ludzi nadal pracuje.

O bezpieczeństwie tu się nie mówi. Jest sporo wypadków. Ale czy nie jest tak 

przyjemnie czuć wiatr we włosach? 
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Wszystko, co fajne, się kończy. Na końcu potwór wszystko oddaje. Przemieli 

wszystko i zwraca. Zostawia sobie ich energię.

Według statystyk przewozów pasażerskich „on” przewozi 2,64 mld osób rocznie. 

Jest to jedna z najbardziej ruchliwych linii kolejowych. 

Zasypia po 1:00 w nocy. Cały Bombaj wtedy śpi. Ogrom miasta wyludnia się, choć 

w ciągu dnia trudno znaleźć wolny jeden metr przestrzeni.

Potwór Bombaj Metro

FreemanAdalbert

https://twitter.com/FreemanAdalbert
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ZESTAW PODCASTOWY iPADONLY  
JAK PODRÓŻOWAĆ I NAGRYWAĆ PODCASTY W PODRÓŻY

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Ostatnio wrzuciłem powyższe zdjęcie na Instagram. Trochę osób pogratulowało mi tego 

zestawu i zaczęło dokładnie dopytywać, jak to możliwe, że nagrywam podcasty w trasie, mając 

do dyspozycji tylko iPhone’a i iPada. To częsty problem, szczególnie podczas wakacji, gdy 

trudno nam zgrać się urlopowo, a chcemy nagrywać regularnie, żeby podcast nie ucierpiał. 
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The Podcast – mój podcast z Radkiem z Nozbe
Dwa lata temu wraz z moim iOS deweloperem z Nozbe zaczęliśmy nagry-

wać podcast po to, by powymieniać się wskazówkami, pomysłami i podzielić 

się z szerszą publicznością tym, co robimy w Nozbe i nie tylko. Zaczęło się od 

naszego (już zamkniętego obecnie) Productive! Magazine, potem było o Nozbe 

i później już o wskazówkach produktywnościowych i dalej o książkach, jakie 

czytamy (a raczej słuchamy), technologii (jesteśmy oczywiście fanami Apple’a) 

i nawet o diecie. Jednym słowem po dwóch latach nagrywania podcastu tematy 

nam się nie wyczerpują, a liczba słuchaczy rośnie, nagrywamy więc co tydzień, 

regularnie jak w zegarku. Tak powstał i działa: „ThePodcast.fm”.

Nasz podcast jest po angielsku, co daje nam dodatkową motywację, aby ćwi-

czyć język i pracować nad słownictwem i unikać „you know”, „kind of”, „and 

so on”. Dla mnie dochodzi szczególne wyzwanie, aby mówić wolno. Ostatnio 

występowałem z Wojtkiem w „Nadgryzionych”, opowiadając o #iPadOnly 

i WWDC2017, możesz więc posłuchać, jak szybko mówię.

Tyle słowem wstępu – lubię słuchać podcastów i od ponad dwóch lat lubię je 

nagrywać, dlatego zależy mi, abym mógł w każdym momencie nagrać nowy 

odcinek w dobrej jakości. Pierwsze odcinki nagrywaliśmy tylko na EarPodsach 

i to było słychać – teraz jest dużo lepiej.

Mój zestaw domowo-biurowy
Zanim przejdziemy do zestawu „iPad Only”, zacznę od tego, jak na co dzień 

nagrywam podcasty w moim biurze domowym (krótkie wyjaśnienie: wszyscy 

w Nozbe pracujemy z domu, nie mamy centralnego biura).

Tutaj główną rolę odgrywa u mnie iMac 5K, do którego mam podłączony mikro-

fon Audio-Technica AT2005USB. Nagrywam za pomocą aplikacji QuickTime, 

a łączę się z Radkiem przez aplikację Zoom.

W Nozbe do wszystkich spotkań używamy Zooma, bo działa lepiej i stabil-

niej niż Skype oraz można podłączyć się do konferencji video na każdym 

urządzeniu.

Zestaw podcastowy iPadOnly 
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I to wszystko. Pokój mam zamknięty na czas rozmowy na klucz, nagrywam 

w ciszy swoją ścieżkę w QuickTime, mówiąc do mikrofonu i wszystko działa 

rewelacyjnie. W uszach mam słuchawki AirPods, dzięki czemu słyszę, co mówi 

do mnie Radek, a do tego widzę go przez Zoom. Potem nasze dwie ścieżki „do 

kupy” składa Marcin z Nozbe i po wstępnym odsłuchaniu odcinka i poprawie-

niu ewentualnych błędów, puszczamy podcast w eter.

Zestaw podcastowy podróżny #iPadOnly
Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że od dawna nie mam MacBooka i podróżuję 

tylko z moim iPadem (obecnie iPad Pro 10,5" – więcej o nim i moich wraże-

niach w poprzednim wydaniu iMagazine) – i telefonem, iPhone’em 7 Plus.

Niby są to dwa urządzenia mobilne, ale z mojego punktu widzenia to dwa 

komputery i obu używam do nagrywania podcastu, gdy jestem w trasie. 

W skrócie: nagrywam ścieżkę dźwiękową na iPhonie, a iPada używam do roz-

mowy z Radkiem.

SPRZĘT POTRZEBNY DO NAGRYWANIA PODCASTU 
MOBILNIE

Mikrofon Rode iXY oraz iPhone
Przede wszystkim biorę ze sobą mikrofon Rode iXY, który podłączam do 

iPhone’a za pomocą złącza Lightning. Ważne, żeby na iPhonie mieć zainsta-

lowaną aplikację Rode Rec do nagrywania w jak najwyższej jakości, a w iPho-

nie włączyć tryb samolotowy, aby żadne powiadomienia nie przeszkodziły 

w nagrywaniu.

Podstawka pod telefon
Aby mikrofon był na wysokości ust, trzeba go jakoś ustawić – na szczęście 

iPhone jest płaski, mogę więc go położyć na jakimkolwiek podwyższeniu 

i działa to doskonale.

iPad i AirPods do kontaktu...
Do rozmowy z Radkiem znowu używam aplikacji Zoom, tylko tym razem 

na iPadzie. Z nim mam spięte słuchawki AirPods. Oczywiście można podłą-

Zestaw podcastowy iPadOnly 



   /   PRODUCTIVITY   /   60

czyć jakiekolwiek słuchawki, bo iPad Pro ma jeszcze wejście „jack”, ale ja wolę 

AirPods, bo i tak zawsze mam je przy sobie.

Po nagraniu…
Po skończeniu nagrania wyłączam w iPhonie tryb samolotowy i od razu pro-

sto z aplikacji Rode Rec wysyłam plik audio do Dropboxa do folderu współ-

dzielonego z Marcinem, naszym magikiem audio.

Wystarczy tak niewiele!
Tak naprawdę oprócz iPada i iPhone’a, które zawsze i wszędzie mam ze sobą, 

wystarczy dorzucić ten mały i sprytny mikrofonik Rode i mam podróżny 

zestaw podcastowy.

Oczywiście ważne jest też miejsce, w którym nagrywam, czyli znalezienie 

spokojnej i cichej sali lub po prostu ustawienie się w pokoju hotelowym tak, 

by zminimalizować efekt echa i jakość jest całkiem OK! Jest trochę gorsza niż 

w biurze domowym, ale bez przesady – i tak jest nieźle.

Co więcej, podczas nagrywania setnego, jubileuszowego odcinka, byliśmy 

wyjątkowo w tym samym pomieszczeniu. A tu Radkowi zepsuł się mikro-

fon. Wtedy nagraliśmy wszystko za pomocą tego jednego mikrofonu Rode! 

Możesz to zobaczyć na stronie thepodcast.fm/100. Wybierz opcję „listen on 

YouTube” – tam znajdziesz odcinek nagrany na video i zobaczysz ten mikrofon 

w akcji.

Jakich podcastów słuchasz, jakie nagrywasz?
Przy okazji tego felietonu zapraszam do wymiany zdań na Twitterze (@

MSliwinski) – daj mi znać, jakich podcastów słuchasz i jakie polecasz! Daj znać, 

czy słuchasz naszego ThePodcast.fm, „Nadgryzionych”, a jeśli jesteś podcaste-

rem, to jakie nagrywasz, a chętnie posłucham. No i jakiego sprzętu używasz 

do nagrywania. Do usłyszenia w eterze!

MSliwinski

Zestaw podcastowy iPadOnly 

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

OKULARY NOOZ OPTICS – CENA OKOŁO 80 PLN
Nie zazdroszczę osobom, które noszą okulary, 

szczególnie tylko te do czytania. Zazwyczaj 

gubią się w torebce w najmniej oczekiwanym 

momencie. Gdyby tak mieć okulary, które zawsze 

będą pod ręką w kieszeni, bez ryzyka, że się 

uszkodzą. Francuska firma Nooz Optics właśnie 

takie rozwiązanie wprowadziła na rynek. To 

kompaktowe, designerskie, nowoczesne, proste 

i dyskretne okulary, które możesz mieć cały czas 

przy sobie. Konstrukcja jest wykonana z wyso-

kiej jakości poliwęglanów charakteryzujących 

się niezwykłą odpornością na zmiany kształtów. 

Okulary mają też ochronę przed zadrapaniem. 

Dzięki niewielkiej wadze, zaledwie 6 g, utrzymu-

jące się jedynie na nosie szkiełka są prawie nie-

wyczuwalne. Nooz Optics są dostępne w dwóch 

wzorach – owalnym i prostokątnym oraz w sze-

ściu wersjach kolorystycznych. Do każdej pary 

jest dołączone cienkie, lekkie, plastikowe etui, 

którego zadaniem jest skuteczna ochrona. Na 

stronie producenta możemy też samodzielnie 

wykonać badanie wzroku, dzięki czemu możliwe 

będzie właściwe dobranie szkieł.

FOODIE GARDEN – CENA OK. 75 PLN 
Kult zdrowego odżywiania opanował świat na dobre. 

Wszystko powinno być naturalne, najlepiej z własnego 

ogrodu. Gorzej, jak ogrodu brak, a i zdolności dział-

kowicza mamy na miernym poziomie. W takiej sytu-

acji możemy skorzystać z gotowych zestawów, takich 

jak Foodie Garden. W zestawie znajdziemy meta-

lową doniczkę, włókno kokosowe, nasiona i instrukcję. 

Wyhodować możemy sobie pomidory w trzech różnych 

gatunkach, papryczki – od mega ostrych Habanero, przez 

Pepperoni, na Cayenne kończąc, a na koniec pozostaje 

bazylia, na przykład egzotyczna Siam Queen o lekko 

anyżowym smaku. Całość jest zapakowana w pudełko 

wykonane z papieru typu kraft, a znakiem szczególnym 

są ręcznie malowane, humorystyczne obrazki. Ich auto-

rem jest znany nowojorski ilustrator Joel Holland, którego 

wielokrotnie nagradzane prace znalazły się w licznych 

publikacjach. Po wyhodowaniu roślin można je oczywi-

ście przesadzić do ogródka lub większej doniczki.
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https://www.nooz-optics.com/en/3-reading-glasses 
http://www.notedco.com/products/foodie-garden/ 


TORBY KNOMO – CENY OD 300 PLN  
Styl życia, praca, różnorodność zadań sprawia, że nasz sprzęt komputerowy 

lubimy mieć przy sobie. Skoro już mamy wymarzonego laptopa, to pozostaje 

nam jeszcze znaleźć dla niego wygodne schronienie na czas podróży. Na rynku 

jest dostępnych wiele toreb i plecaków, ale rzadko możemy je spotkać w kobie-

cym wydaniu. Brytyjska firma Knomo pomyślała także o nas, kobietach, w jej 

ofercie znajdziemy stylowe i funkcjonalne torby i plecaki, wyposażone w niezli-

czoną ilość kieszonek, w których swoje miejsce znajdzie każdy kobiecy drobiazg. 

Wybierać możemy spośród niewielkich torebek codziennych, w których zmieści 

się tablet oraz wszystko, co nam – kobietom – jest potrzebne, jak również ple-

caków i teczek w kolorach, które idealnie zgrają się z aktualnym wizerunkiem. 

Materiał wykorzystywany do produkcji to skóra, idealna na bardziej oficjalne oka-

zje oraz poliester, który dzięki wysokiej wytrzymałości doskonale sprawdzi się na 

przykład w podróży.
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https://www.knomobags.com/eu/women/bags-by-material/fabric-bags
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KSIĄŻKA CABIN PORN. PODRÓŻ PRZEZ 
MARZENIA – LASY I CHATY NA KRAŃ-
CACH ŚWIATA – CENA OD 39 PLN
Kogo z nas nie fascynowały domy 

ukryte w lesie, na drzewach, mikro-

domy? Każda z tych budowli niesie za 

sobą ogromną dawkę wrażeń i opowie-

ści. Książka „Cabin porn” to rozwinięcie 

internetowego projektu grupy przyja-

ciół, którzy budowali własne domy i szu-

kali inspiracji. W miarę powiększania się 

kolekcji zdjęć strona internetowa przy-

ciągała coraz to nowych właścicieli cha-

tek, którzy dzielili się swoimi historiami. 

Z tych opowieści powstała książka, 

która opowiada historie ponad 200 

domów, podzieloną na kilka rozdziałów, 

w tym domy Nowoczesne, Na drzewie, 

Ziemne, Odzyskane. Dodatkowo mamy 

w książce kilka opowieści – poradników, 

na przykład jak zamieszkać na drzewie. 

W sumie to książki nawet nie trzeba czy-

tać, wystarczy ją obejrzeć.

CLASSICAUTO MARKET – CENA: 0 PLN 
Kolekcjonowanie klasycznych samochodów to 

coraz popularniejsze hobby. Największym pro-

blemem jest chyba wybór odpowiedniego 

samochodu. Z jednej strony ofert w internecie 

nie brakuje, z drugiej – czasem trzeba pojeździć 

po całej Polsce, aby wyszukać tę jedyną okazję. 

Classicauto zamierza to ułatwić i rozpoczyna 3 

września cykl imprez Classicauto Market. Pierwsza 

giełda odbędzie się w dawnej Fabryce Norblina. 

Na giełdzie będzie można nabyć i sprzedać kla-

syczne samochody, motocykle, skutery, motoro-

wery i rowery (minimum 25 lat), części do pojazdów 

zabytkowych, gadżety, prospekty, literaturę, kasety, 

modę i dodatki w stylu vintage. Dodatkiem jest 

I Ogólnopolski Zlot Miłośników Marki Tatra oraz 

Zlot Zabytkowych Foodtrucków. Zwiedzający nie 

płacą nic, a sprzedający symboliczne opłaty od 

5 złotych w górę. Tam trzeba być.

http://sklep.smakslowa.pl/cabin-porn-podroz-przez-marzenia-lasy-i-chaty-na-krancach-swiata.html
https://www.facebook.com/events/1544727115600549
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PIWO BEOBREW B&O PLAY & MIKKELLER – CENA OKOŁO 40 PLN
To chyba jedna z najdziwniejszych kooperacji, jakie znam. Dobrze znany Wam produ-

cent sprzętu grającego Bang & Olufsen i duński browar rzemieślniczy Mikkeller zapre-

zentowali wspólnie piwo Beobrew. Piwo, które jest podobno przesycone muzyką. 

W czasie warzenia piwa do tanku włożono głośnik Beoplay A1, który grał podczas 

dwutygodniowego procesu fermentacji. „Przez odtwarzanie muzyki w zbiorniku fer-

mentacji dodajemy piąty składnik, który wynosi piwo na nowy poziom”. Przynajmniej 

tak twierdzi główny piwowar. Rezultatem jest orzeźwiające piwo w stylu American IPA, 

pełne aromatów owoców cytrusowych i kwiatowych nut. Beobrew będzie dostępny 

w barach Mikkeller w Danii, Szwecji, Niemczech, Hiszpanii i USA. Można je też kupić na 

mikkeller.dk lub zrobić duże zakupy w polskim salonie i dostać w prezencie.

https://shop.mikkeller.dk/products/beobrew-ipa


Tysiące audiobooków w Twoim telefonie Wypróbuj
przez 14 dni
za darmoZarejestruj się na storytel.pl/imagazine i słuchaj 

audiobooków, gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Słuchaj na telefonie, tablecie i komputerze. 
Za jedyne 29,90 zł miesięcznie.

http://storytel.pl/imagazine
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SMART KEYBOARD DLA
iPADA PRO 10,5" – RECENZJA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Smart Keyboard dla iPada Pro 10,5" – recenzja

Jestem zboczony na punkcie klawiatur. Piszę bardzo dużo, jak zapewne zauważyliście, 

a klawiatura to moje podstawowe narzędzie. Jeśli nie jest wygodna, nie zapewnia mi 

możliwości szybkiego i bezproblemowego pisania, to unikam takowej.
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Swojego czasu, jeszcze przed romansem z Macami, korzystałem z klawiatur mechanicznych. 

Miałem bardzo specyficzne upodobania w tym zakresie – nie przepadałem za przełączni-

kami, które „klikały” ani za tymi, które stawiały opór przy wciśnięciu. Najbardziej lubiłem te 

o liniowej sile potrzebnej do ich wciśnięcia, czyli odpowiednik Cherry MX Red. MX Brown 

akceptowałem, ale wszystkie hałasujące, jak MX Blue, u mnie odpadały w przedbiegach. 

To się zmieniło po przesiadce na laptopy, które korzystały z innych rozwiązań, a jeśli prze-

winiemy taśmę (kiedyś taśmy magnetofonowe trzeba było przewijać…) o dziesięć lat, to 

otrzymamy konstrukcje jak nowe klawiatury w MacBookach i MacBookach Pro oraz te prze-

znaczone dla iPada – Smart Keyboard.

Smart Keyboard dla iPada Pro 12,9"
Jednym z powodów, dla których uwielbiam iPada 12,9", 

jest to, że ma pełną klawiaturę. Dziwną, ale pełną roz-

miarowo. Jej klawisze są ultrapłaskie o bardzo nie-

wielkim skoku i na początku spodziewałem się, 

że ją znienawidzę. Okazało się jednak coś 

innego – przez półtora roku napisałem za 

jej pomocą setki tysięcy słów i nigdy nie 

żałowałem, że z niej korzystam. Co cie-

kawe, przez ten niewielki skok mia-

łem wrażenie, że potrafię za jej 

pomocą pisać szybciej. Nigdy 
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tego nie testowałem, ale 80 słów na minutę nie sta-

nowiło specjalnego problemu – głównym ograni-

czeniem była zdolność mojego mózgu do układania 

słów w sensowne zdania.

Smart Keyboard dla iPada Pro 9,7"
Miałem też okazję testować klawiaturę dla małego 

iPada Pro. Dominik Łada radzi sobie na niej zadziwia-

jąco sprawnie, ale dla mnie była zdecydowanie za 

mała i po prostu nie potrafiłem na niej pisać. Co wię-

cej, wolałem w takiej sytuacji korzystać z klawiatury 

ekranowej! Ja! Ekranowej!

Ale potem pojawił się iPad Pro 10,5"…

Smart Keyboard dla iPad Pro 10,5"
Nowy iPad Pro jest niby tylko o centymetr szerszy 

w ustawieniu poziomym, ale to wartość, która robi 

różnicę. Nie wiecie o tym, ale przez ostatnie pięć dni 

każde słowo, jakie napisałem, zostało napisane na niej. 

Zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika i dowie-

działem się, że są pewne zasady dotyczące tego, czy 

klawiatura może być nazwana „pełnowymiarową”, 

czy nie. Okazuje się, że ta przeznaczona dla 10,5" iPada 

mieści się w tych granicach… Ledwo, ale jednak. Fakt, 

że boczne klawisze są mniejsze niż w innych, ale jed-

nak większość czasu spędzam na klawiszach od Q 

w lewym górnym rogu do M w dolnym prawym.

Jeszcze większym zaskoczeniem jest to, że potrafię 

płynnie przesiadać się pomiędzy Smart Keyboard 

dla 10,5" iPada a pełną klawiaturą w moim MacBooku 

Pro bez żadnych problemów. To nie było możliwe 

w przypadku modelu przeznaczonego dla ekranu 

9,7". Nadal nie rozumiem, jak centymetr na szerokość 

i pół centymetra na wysokość robią tak dużą różnicę, 

ale ją robią. Przynajmniej dla mnie.
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Smart Keyboard dla iPadów 12,9'' (górne zdj.), 
10,5'' (środkowe) i 9,7'' (dolne).
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Smart Keyboard dla iPada Pro 10,5" w Polsce jest dostępny w dwóch układach – angielski 

(USA) i angielski (międzynarodowy). Korzystałem w swoim życiu z obu układów na różnych 

klawiaturach i w zasadzie preferuję ten pierwszy. Testowana klawiatura jest jednak w tym 

drugim, co na początku mnie trochę zniechęcało. Wprawne oko zauważy, że klawisze sku-

pione wokół Entera są ciaśniejsze niż w układzie amerykańskim i wciśnięto też dodatkowy 

klawisz obok lewego Shifta. Pomimo tych niedogodności szybko się do tego układu przyzwy-

czaiłem, chociaż nie ukrywam, że sam wybrałbym układ angielski (USA) – często korzystam 

z tyldy podczas pisania w Markdown, wolę więc, aby ten klawisz znajdował się nad Tabem.

Magnesy!!!
Jest jeszcze jedna ogromna różnica względem Smart Keyboard dla iPada Pro 12,9". Rzekomo 

taką samą cechę miała klawiatura dla 9,7", ale nigdy tego osobiście nie zauważyłem. Otóż jak 

korzystam z klawiatury jako Smart Cover i odwrócimy ją na plecy, bo na przykład czytamy, 

to w największym iPadzie nie trzyma się ona jego pleców w żaden magiczny sposób – jeśli 

chwycimy samego iPada, to klawiatura będzie wisiała bezwładnie na zawiasie.

W przypadku modelu 10,5" iPad i klawiatura mają magnesy, dzięki czemu po zawinięciu jej na 

plecy przykleja się do nich automagicznie. Ta drobna zmiana robi (dla mnie) ogromną różnicę 

w komforcie używania iPada jedną ręką, szczególnie podczas czytania. W modelu 12,9" wola-

łem ją odczepić (chociaż w tym wypadku sporą rolę odgrywała też sama waga iPada), a teraz 

już tego nie robię.

Detal, a jak bardzo cieszy.

Smart Keyboard dla iPada Pro 10,5" – recenzja

Smart Keyboard dla iPada Pro 10,5'': układy angielski (USA) po lewej i angielski (międzynarodowy) po prawej
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Stabilność i jakość wykonania
Zaraz po tym, jak te klawiatury trafiły do pierwszych użytkowników, na Twitterze widziałem 

spore narzekania na to, że klawiatura nie stoi płasko na biurku. Śpieszę powiadomić, że w przy-

padku mojego egzemplarza „wszystko gra” – stoi płasko, tak jak powinna. Jakościowo nie 

mam do niej większych zastrzeżeń. Zresztą widzę po mojej półtorarocznej, z której korzystam 

przy iPadzie 12,9", że nic z nią się nie dzieje, chociaż mógłbym ją trochę przetrzeć z kurzu…

Obawiałem się też, że nie będę mógł korzystać z niej w mojej ulubionej pozycji – rozwalony 

na fotelu, nogi w górze, a iPad z klawiaturą na udach. Niepotrzebnie – tak właśnie klepałem 

wszystkie moje litery z ostatnich pięciu dni.

Myślałem, że jej nie kupię, tej klawiatury
Zamawiając iPada Pro 10,5", celowo nie brałem Smart Keyboard. Wiedziałem, że jest „mniej-

sza” i spodziewałem się, że będzie tak samo nieodpowiednia dla moich potrzeb, jak model 

dla 9,7" iPada. Myliłem się i wkrótce ten błąd naprawię – oczywiście wezmę model w układzie 

USA. Pomimo że cała seria Smart Keyboards nie jest tania, to uważam je za najlepsze rozwią-

zanie dla osób korzystających z iPada mobilnie – normalnie służą jako Smart Cover, a w razie 

potrzeby mamy pełną klawiaturę. To znacznie wygodniejsze niż wożenie ze sobą pełnej kla-

wiatury jak na przykład Apple Wireless Keyboard w Origami Workstation lub Apple Magic 

Keyboard w Canopy.

Smart Keyboard dla iPada Pro 10,5" – recenzja

http://www.cortland.pl/nowy-ipad-pro.html?utm_source=article&utm_medium=ebanner&utm_campaign=iMagazine_Nowy_iPad_Pro


YAMAHA MUSICCAST WXAD-10 
JAROSŁAW CAŁA

Jestem przekonany, że WXAD-10 przekona do siebie wielu klientów i pozwoli 

im zaoszczędzić sporo pieniędzy. Niepozorne, małe urządzenie może okazać się 

kluczowym produktem w stajni Yamaha, dzięki niemu zadowoleni użytkownicy będą 

chcieli poszerzać swoje domowe audio o kolejne produkty. Wtedy wybór będzie już 

tylko jeden, Yamaha.
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Ostatnie lata w muzycznym świecie były, delikatnie 

mówiąc, szalone. Z jednej strony oczywisty skok tech-

nologiczny, czyli wysokiej jakości bezstratne pliki, które 

możemy wysyłać do urządzeń bezprzewodowo, oraz 

opcje multiroom. Z drugiej strony niewiarygodnie wielkie 

zmiany w sprzedaży muzyki, które zaskoczyły wszystkich. 

Nagle głównym graczem stały się portale streamin-

gowe oraz największe zaskoczenie, czyli płyty winy-

lowe. Niesamowicie szybko zapomnieliśmy o płytach CD 

i wszystko wskazuje na to, że kupowanie plików audio, 

które możemy ściągnąć na dysk, również przejdzie do 

lamusa. W tych nieco szalonych czasach ciężko nadążyć za 

sprzętem do odtwarzania muzyki, szczególnie jeśli wyda-

jemy na niego dużo pieniędzy. Wyobraźcie sobie sytuację 

Yamaha – MusicCast WXAD-10 

Umówmy się, przewód jack 
walający się po podłodze 
jedynie denerwuje żonę. 
W takich sytuacjach 
z pomocą przychodzi 
Yamaha i ich sprytne 
urządzenie o nic niemówiącej 
nazwie WXAD-10.
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osoby, która ma cudowny zestaw stereo wart tyle, co dosyć młody Passat 1.9 TDI, ale zaku-

piony dziesięć lat temu. Świetny japoński sprzęt podłączony do gramofonu potrafi zagrać 

genialnie, jest jednak jedno ale. Chodzi o połączenia, a właściwie o ich brak. Umówmy się, 

przewód jack walający się po podłodze jedynie denerwuje żonę. 

W takich sytuacjach z pomocą przychodzi Yamaha i ich sprytne urządzenie o nic niemówią-

cej nazwie WXAD-10. Nieco więcej zdradza umieszczony na pudełku napis MusicCast. Każdy, 

kto uważnie czyta iMagazine, na bank spotkał się już z tym systemem. Yamaha wiele zro-

biła, żeby zapadł nam on w pamięć. Możliwościami systemu MusicCast zajmiemy się póź-

niej, a teraz wróćmy do przedstawienia urządzenia dostarczonego przez Top Hi-Fi & Video 

Design. 

WXAD-10 to w wielu przypadkach zbawienne urządzenie, które jest bezprzewodowym 

odtwarzaczem sieciowym z możliwością podłączenia do dowolnego urządzenia audio. Takie 

rozwiązanie idealnie sprawdzi się w sytuacji opisanej przeze mnie wcześniej. Nasze starsze 

kino domowe albo właśnie klasyczny zestaw stereo nagle może okazać się nowoczesnym 

urządzeniem zgodnym z wszystkimi najnowszymi trendami. Wszystko za sprawą małej 

puszki gabarytami przypominającej Apple TV. 

Powiedzenie „mały, ale wariat” idealnie pasuje do 

WXAD-10. Ogromne wrażenie robi łatwość, z jaką 

to urządzenie zamienia stare na nowe. Inteligentną 

zagrywką ze strony japońskiego producenta było 

wykorzystanie do zasilania przewodu USB. Dzięki 

temu możemy uruchomić odtwarzacz nie tylko 

z gniazdka sieciowego, ale również na przykład 

ze złącza USB we wzmacniaczu. Później wystarczy 

połączyć odtwarzacz za pomocą przewodu „RCA 

cinch” z dowolnym sprzętem i skonfigurować. 

W tym miejscu pojawia się klucz do sukcesu, czyli 

Yamaha – MusicCast WXAD-10 

WXAD-10 to w wielu 
przypadkach zbawienne 
urządzenie, które jest 
bezprzewodowym 
odtwarzaczem sieciowym 
z możliwością podłączenia do 
dowolnego urządzenia audio.
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aplikacja. Na niej opiera się cały system MusicCast; od momentu jej ściągnięcia nasz telefon 

zyskuje moc pilota do każdego zestawu audio. 

Przebieg konfiguracji WXAD-10 nazwałbym klasycznym podejściem do tematu. Ustalamy, 

pod jaką siecią domową Wi-Fi odtwarzacz ma działać i już po chwili jesteśmy gotowi do 

zabawy. W razie potrzeby na tyle urządzenie znajdziemy port LAN, który pozwoli na połą-

czenie z siecią za pomocą przewodu. Gdy już wszystko podłączymy i skonfigurujemy, to 

czeka nas odkrywanie tego, co przygotowała Yamaha. Sporo tego jest, nagle świat stoi 

otworem i naprawdę trudno będzie znaleźć coś, z czym nie będziemy mieli integracji. 

Połączenia są priorytetem systemu MusicCast. Ta mała puszka zaskakuje na każdym kroku, 

jest niczym wkurzony Jarosław Kaczyński na mównicy. Mam wrażenie, że WXAD-10 jest 

w stanie połączyć nawet telewizor z pralką, nie ma przed nim żadnych barier. W dużym skró-

cie napiszę tak: Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi, DLNA. Gdy już zdecydujemy się na któreś z połą-

czeń, to wtedy zaczyna się wybór źródła, z którego możemy czerpać muzykę. Pamiętajcie, 

że wszystko znajduje się w jednej aplikacji. Portale streamingowe (Spotify, Tidal, Deezer, 

Juke, Qobuz, Napster), domowy dysk z serwerem, internetowe radio albo po prostu muzyka 

Yamaha – MusicCast WXAD-10 
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umieszczona na telefonie. Możliwości jest cała masa. W moim przypadku idealnie można 

sprawdzić wszystkie funkcje urządzenia. Odtwarzacz podpiąłem do aktywnych monito-

rów, które dodatkowo posiadają złącze USB, przypadek? Nie sądzę. W ten sposób wycisną-

łem z WXAD-10 absolutnie wszystkie zalety, jakie posiada. Nagle głośniki zyskały całą masę 

możliwości czerpania muzyki, a dzięki dobrze napisanej aplikacji mogę z jednego miejsca 

sięgnąć po tę muzykę. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nagrania z Tidal Hi-Fi wędrują do gło-

śników bez straty jakości, co niewątpliwie jest kolejną rewelacyjną zaletą tego małego pude-

łeczka. Na koniec pozostaje przypomnieć, że MusicCast jest również multiroomem, a to 

otwiera przed nami kolejne drzwi. Integracja z innymi urządzeniami w całym naszym domu. 

Jestem przekonany, że WXAD-10 przekona do siebie wielu klientów i pozwoli im zaoszczę-

dzić sporo pieniędzy. Niepozorne, małe urządzenie może okazać się kluczowym produk-

tem w stajni Yamaha, dzięki niemu zadowoleni użytkownicy będą chcieli poszerzać swoje 

domowe audio o kolejne produkty. Wtedy wybór będzie już tylko jeden, Yamaha. 

calamuzyka

Yamaha – MusicCast  
WXAD-10             

Dane techniczne:
• Złącza: USB, RCA, AUX

• Certyfikat DLNA: Tak

• Bezprzewodowy streaming: 
Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth

• Odtwarzane formaty plików: 
AAC, ALAC, FLAC, MP3, WAV, 
WMAFLAC, WAV 192/24 

• Wymiary (S × W × G) 
mm: 130 × 45 × 106

• Waga: 0,226 kg

• Dołączone kable: RCA 
1,5 m; 3,5 mm stereo

Cena: 799 PLN

Yamaha – MusicCast WXAD-10 

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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DJI SPARK – PIERWSZY 
SELFIE DRON

MACIEJ NOWAKOWSKI

DJI Spark – pierwszy selfie dron

Nad zakupem drona zastanawiałem się już od dwóch lat. Ze względu na jakość 

wykonania i oprogramowanie w zasadzie od początku rozważałem jedynie produkty 

firmy DJI. Drony z serii Phantom były jednak dla mnie stanowczo za duże. Sprzęt ten 

powinien być według mnie jak najmniejszy, abyśmy mogli go zabierać ze sobą wszędzie. 



Mówi się, że najlepszy aparat to taki, który mamy zawsze przy sobie. W przypadku drona, któ-

rego zamierzałem traktować jako latający aparat fotograficzny, myślę, że jest podobnie. Musi 

być to sprzęt ultramobilny, aby za bardzo nie konkurował o miejsce z innymi rzeczami w czasie 

podróży. Urządzenie wymagające osobnego plecaka do jego transportowania po kilku tygo-

dniach zabawy zaległoby gdzieś w domu i było używane od święta.

Pod koniec zeszłego roku pojawił się pierwszy bardziej kompaktowy produkt DJI – Mavic Pro. 

Sądziłem wtedy, że prawdopodobnie będzie to mój pierwszy dron. Zima jednak nie jest najlep-

szą porą na taki sprzęt i postanowiłem poczekać z zakupem do wiosny. W maju tego roku został 

zaprezentowany nowy produkt – Spark, określany jako „selfie dron”. Idealny sprzęt dla mnie!

DJI Spark to najmniejszy dron w ofercie DJI. Jego gabaryty są na tyle małe, że korpus bez więk-

szego problemu mieści się w dłoni. Jest mniejszy od obecnej generacji iPhone'a. Całe urządzenie 

waży zaledwie 300 g. Ma to duże znaczenie w kontekście tego, że w zeszłym roku zostały złago-

dzone przepisy dotyczące latania dronami. Wprowadzono nową kategorię wagową dla małych 

modeli do 600 gramów. W skrócie sprawa wygląda tak, że Sparkiem, w przeciwieństwie do jego 

starszych braci, można latać w miastach do wysokości zabudowy bez jakichkolwiek dodatko-

wych zezwoleń. Oczywiście, jeśli w odległości mniejszej niż kilometr nie znajduje się lotnisko. 

Myślę, że to argument, który dla większości osób będzie przesądzał o wyborze. Dronem chcieli-

byśmy latać nie tylko w czasie pozamiejskich wypraw.

Jest on sprzedawany w dwóch wariantach w wersji podstawowej, w skład której wchodzi 

sam dron z jedną baterią oraz droższej wersji Fly More Combo. Zestaw rozszerzony poza dro-
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nem zawiera dwie baterie, szybką ładowarkę 

pozwalającą ładować do trzech baterii jedno-

cześnie, zapasowe śmigła, osłonki na nie do lata-

nia w pomieszczeniach, kontroler oraz torbę. 

Oczywiście wszystkie te akcesoria można dokupić 

osobno, w zestawie jest jednak o około 800 zło-

tych taniej.

Porównując specyfikację do jego poprzedników, 

widać, że nie obyło się bez kilku kompromisów. 

Spark na jednej baterii może utrzymywać się 

w powietrzu do około 16 minut, a więc prawie 

o połowę krócej. Jego kamera został wyposa-

żony jedynie w dwuosiową stabilizację. Rejestruje 

ona wideo w maksymalnej rozdzielczości 1080 p 

przy 30 klatkach, poprzednicy pozwalali na zapis 

materiału 4K. W trybie zdjęć matryca pozwala na 

uzyskanie rozdzielczości 12 megapikseli, czyli nie 

odbiega to od tego, do czego zostaliśmy przyzwy-

czajeni przez DJI. Niestety zabrakło jedynie zapisu 

zdjęć w formacie RAW. Myślę jednak, że kwestia 

rozdzielczości wideo czy brak możliwości zapisu 
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zdjęć w formacie RAW nie mają większego znaczenia w przypadku, gdy rejestrowane materiały 

będą trafiać zazwyczaj jedynie do mediów społecznościowych.

Wiele jest takich produktów, które pomimo pewnych niedoskonałości wzbudzają swoją formą 

pozytywne emocje. Ostatnim takim produktem, który zakupiłem, były AirPodsy. Grają zauważal-

nie gorzej niż moje słuchawki Beoplay H5, ale to je wszędzie ze sobą zabieram. Tak samo należy 

podejść do Sparka, ważniejsze od specyfikacji technicznej są emocje, które budzi ten produkt.

DJI Spark został wyposażony w nowy tryb sterowania gestami. W tym trybie może on wystarto-

wać, jak i wylądować bezpośrednio na naszej dłoni. Zatem do zrobienia sobie selfie nie musimy 

łączyć go z żadnym kontrolerem czy smartfonem. Sterowanie gestami przypomina trochę czaro-

wanie, a dron, reagując na nasze komendy, wydaje się jak żywy.

Poza trybem gestów sterowanie może odbywać także przez Wi-Fi. Dzięki temu do sterowania 

możemy użyć smartfona z zainstalowaną aplikacją DJI Go 4. Podczas lotu na żywo transmito-

wany jest obraz z kamery. Samo pilotowanie jest dziecinnie proste i nie powinno sprawić pro-

blemu nawet początkującym. Połączenie Wi-Fi ze smartfonem ma jednak jedną wadę. W mieście 
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realny zasięg będzie oscylował w okolicach 50 metrów od osoby pilotującej. Maksymalna wyso-

kość, na jaką udało mi się go wznieść przy połączeniu ze smartfonem, to około 45 metrów. 

Zasięg poprawia się znacznie przy wykorzystaniu dodatkowego kontrolera, który jest dodawany 

w zestawie rozszerzonym, ale można go dokupić także osobno do wersji podstawowej. Z jego 

użyciem teoretyczny zasięg to 2 km, w Europie ograniczony do 500 metrów. Po kilku lotach 

stwierdziłem jednak, że w mieście będzie to realnie około 200–250 metrów.

Przy każdym starcie jest zapisywany punkt domowy. W momencie, gdy połączenie z dronem 

zostanie zerwane, to po 20 sekundach przystępuje on do procedury bezpiecznego powrotu 

do domu, czyli wylądowania w miejscu, z którego wystartował. W dotarciu do tego punktu ma 

pomóc mu kilka czujników zbliżeniowych, które w połączeniu z kamerą pozwolą mu na ominię-

DJI Spark – pierwszy selfie dron
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cie napotkanych przeszkód. Do automatycznego 

lądowania przechodzi on również w momencie 

osiągnięcia krytycznego stanu baterii.

Odnośnie trybów pilotowania mamy do dyspozy-

cji kilka możliwości. Pierwszą z nich jest sterowa-

nie w pełni ręczne, odbywa się ono za pomocą 

dwóch wirtualnych drążków w aplikacji czy dwóch 

fizycznych na kontrolerze. Jedynie z wykorzysta-

niem dodatkowego kontrolera możemy przejść do 

trybu Sport, który pozwala rozpędzić Sparka do 

50 kilometrów na godzinę. Jest to jednak tryb dla 

doświadczonych użytkowników, gdyż wówczas ze 

względu na dużą prędkość nie są dostępne żadne 

opcje unikania przeszkód.

Pozostałe tryby są dostępne w ramach Inteligent 

Flight Modes. Należą do tego QuickShot, TapFly, 

Tripod, ActiveTrack oraz wspomniany już wcześniej 

tryb sterowania gestami.

QuickShot to zestaw czterech ujęć, w czasie któ-

rych dron wykonuje automatyczny lot – po nim 

otrzymamy krótkie nagranie. Dronie, podczas któ-

rego dron odlatuje do tyłu, wznosząc się i cały czas 

utrzymując obiekt w kadrze. Circle, w którym nastę-

puje okrążenie wskazanego celu. Helix – leci do 

góry, zataczając spiralę wokół obiektu oraz Rocket, 

w którym wznosi się do góry, kierując kamerę pio-

nowo w dół. W ostatniej aktualizacji pojawiła się 

możliwość zdefiniowania kierunku obrotu dla ujęć 

Circle i Helix.

Kolejnym trybem jest TapFly – sprawdza się to 

doskonale w przypadku osób początkujących. 

Latanie odbywa się przez wskazanie na ekranie 

DJI Spark – pierwszy selfie dron
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za pomocą kliknięcia punktu, do którego dron ma 

się udać. Przemieszczanie odbywa się w sposób 

w pełni automatyczny.

Tryb Tripod służy do wykonywania płynnych stabil-

nych nagrań. Maksymalna prędkość drona zostaje 

wtedy obniżona do 3,6 km/h, podobnie jak czułość 

drążków w celu osiągnięcia jak najpłynniejszych 

ruchów.

Ostatnim z trybów automatycznych jest ActiveTrack. 

Umożliwia on ciągłe śledzenie wybranego obiektu. 

W trybie tym za pomocą drążka możemy jedynie 

okrążać śledzony obiekt.

Z aplikacji DJI GO 4 jest dostęp do wszystkich 

materiałów, które dron zapisuje na karcie microSD. 

Możliwe jest pobieranie ich w pełnych rozdzielczo-

ściach przez Wi-Fi. Wbudowany Edytor pozwala 

z poziomu aplikacji na montaż krótkich filmów, 

które następnie można wysłać na konta w porta-

lach społecznościowych. Jest też historia wszystkich 

przelotów, które odbyliśmy.

Obecnie mam już za sobą ponad 3,5 godziny 

w powietrzu. Głównie latałem, robiąc zdjęcia, które 

z powietrza wyglądają świetnie. Fotografowanie 

z lotu ptaka daje zupełnie odmienne wrażenia. 

Jedną z wad jest to, że niemożliwe jest wykonywa-

nie zdjęć w trakcie nagrywania filmów. Należy uwa-

żać też na inteligentne tryby lotu. Wydaje mi się, 

że wykrywanie przeszkód nie do końca działa, gdy 

dron oddala się od nas bokiem czy tyłem. Zdarzyło 

mi się zderzenie z gałązkami drzew, choć innym 

razem podczas powrotu z ujęcia Dronie zatrzy-
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mał się przed drzewem. Dla bezpieczeństwa jednak nie zalecam korzystania z tych trybów, jeśli 

w pobliżu znajdują się jakieś przeszkody.

Z pozytywnych rzeczy świetnie działa stabilizacja. DJI Spark jest bardzo lekki, zdarzało mi się 

latać przy niemałym wietrze. Dron zauważalnie bujał się na wietrze, a mimo to nagranie było 

w pełni stabilne. Dwuosiowy gimbal spełnia swoje zadanie, a trzecia oś jest doskonale stabilizo-

wana cyfrowo.

DJI Sparka został mi pierwotnie użyczony na tydzień przez jego oficjalnego polskiego dystrybu-

tora RCpro. Był to egzemplarz demo, bez dodatkowych akcesoriów. Cena samego drona wynosi 

2599 złotych. Tydzień po odesłaniu postanowiłem zakupić własnego w wersji Fly More Combo 

za 3499 złotych. Myślę, że jest to najlepsza rekomendacja tego urządzenia.

Fizyczny kontroler uważam za element obowiązkowy, jeśli zamierzacie się wznosić wyżej niż 

40 metrów. Korzystając ze smartfona, zdarzało mi się wielokrotnie gubić zasięg i wtedy poja-
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wiał się stres, czy na pewno Sparkowi uda się bezpiecznie wylądować. W przypadku kontrolera 

nawet przy zerwaniu połączenia jest ono niemal natychmiast wznawiane. Obsługa za pomocą 

fizycznych przycisków jest też znacznie wygodniejsza. Do zestawu dokupiłem w cenie 299 zło-

tych DJI Spark Refresh Care, czyli roczne ubezpieczenie od uszkodzeń. Obejmuje ono dwie 

płatne wymiany urządzenia na nowe, pierwsza wymiana kosztuje 49 euro, a druga 69 euro. 

Dzięki temu latanie, zwłaszcza w trybie Sport, jest odrobinę mniej stresujące.

Widziałem dyskusje, czy nie warto dołożyć do Mavica Pro. Z mojej perspektywy absolut-

nie nie. Mavic Pro kosztuje 1700 złotych więcej w wersji podstawowej. Waży prawie 800 g. 

Wymaga zatem uprawnień i zezwoleń do latania w miastach. Do celów półprofesjonalnych 

może ma to sens. Jeśli to Wasz pierwszy dron i chcecie używać go, aby nagrywać krótkie 

sekwencje filmowe i robić zdjęcia podczas wyjazdów, to myślę, że mały Spark będzie znacz-

nie ciekawszym wyborem.

DJI Spark – pierwszy selfie dron

macnow

https://twitter.com/macnow
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TP-LINK LB130

JAROSŁAW CAŁA

TP-LINK LB130

Zdalna możliwości sterowania oświetleniem to przede wszystkim wygoda, ale 

również oszczędność i bezpieczeństwo. Coraz więcej firm zaczyna swoją przygodę 

z inteligentnymi rozwiązania do domu, a świetnym przykładem może być TP-LINK.
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„Inteligentny dom” to hasło, którego używamy coraz czę-

ściej przy budowie bądź remoncie naszego domostwa. 

Przedrostek „i” widnieje już praktycznie przy każdym urządze-

niu gospodarstwa domowego i do tego musimy się przyzwy-

czaić. Jednym z najważniejszych elementów inteligentnego 

domu jest oświetlenie, które najczęściej staje się podstawą 

i początkami zabawy z automatyzacją obiektu. Zdalna możli-

wość sterowania oświetleniem to przede wszystkim wygoda, 

ale również oszczędność i bezpieczeństwo. Coraz więcej firm 

zaczyna swoją przygodę z inteligentnymi rozwiązaniami do 

domu, a świetnym przykładem może być TP-LINK. Do tej 

pory producent rozwiązań sieciowych, ale od jakiegoś czasu 

ta prężnie rozwijająca się firma zaczyna wchodzić na nowe 

rynki. Jednym z nich jest właśnie inteligentny dom. Na tar-

gach Mobile World Congress, które odbyły się w tym roku 

w Barcelonie, to właśnie „Smart Home” zajmował największą 

przestrzeń stoiska TP-LINK. Taka sytuacja daje do myślenia 

– widać, jak duży potencjał ma ten rynek. 

TP-LINK LB130

Żarówka może być 
dopełnieniem ciekawego 
klosza czy dizajnerskiej 
lampy albo, wręcz 
przeciwnie, może ją 
znacznie oszpecić. W tym 
przypadku TP-LINK zrobił 
wszystko, żeby jej produkt 
był właśnie ciekawym 
dodatkiem, a nie szpetnym 
elementem wystroju.
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Chiński producent na wspomnianych wcześniej targach 

zaprezentował router SR20, który, poza standardowymi roz-

wiązaniami dla sieci, odgrywa również rolę centrum stero-

wania domową automatyką. SR20 zarządza inteligentnymi 

gniazdkami, żarówkami czy nawet kamerami, a dzięki dotyko-

wemu ekranowi LCD możemy w każdej chwili zobaczyć stan 

tych urządzeń i nimi sterować. 

Do naszej redakcji trafił produkt, od którego idealnie możemy 

rozpocząć naszą przygodę z automatyką domową. Żarówka 

LB130 to flagowy model, który w pełni pokazuje zaangażowa-

nie producenta na nowym dla siebie rynku. Już samo opako-

wanie świadczy o dobrym podejściu do klienta i wypakowanie 

naszej żarówki należy do przyjemności. Dalej jest równie 

dobrze, oprócz aspektów czysto praktycznych, w tych czasach 

w dużym stopniu liczy się również sam wygląd. Żarówka może 

być dopełnieniem ciekawego klosza czy dizajnerskiej lampy 

albo, wręcz przeciwnie, może ją znacznie oszpecić. W tym 

przypadku TP-LINK zrobił wszystko, żeby ten produkt był wła-

TP-LINK LB130



śnie ciekawym dodatkiem, a nie szpetnym elementem wystroju. Wszystko za sprawą ładnego 

wykończenia miejsca między gwintem a mlecznym kloszem żarówki. Ciekawie zaprojektowany 

plastik, na którym znajdziemy logo producenta, przykuwa uwagę i jest po prostu ładny. 

Jedną z najcenniejszych cech tego produktu jest niezwykła łatwość w instalacji, konfiguracji 

i ostatecznie w samym używaniu. LB130 wkręcamy dokładnie tak samo, jak zwykłą żarówkę, 

a resztę załatwi specjalnie napisana aplikacja. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych odbior-

ników, mostków i tym podobnych urządzeń, żarówka TP-LINK wszystko ma w sobie. Oczywiście 

musimy w domu mieć router i sieć bezprzewodową, to tyle. Instalujemy darmową aplikację 

o pięknie, polsko brzmiącej nazwie Kasa. Niestety to nie oznacza magicznych wpływów na 

nasze konto, ale – tylko i aż – możliwość sterowania żarówkami. Sama konfiguracja przebiega 

bezproblemowo i przyznam, że Kasa wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie. Świetnie napi-

sana, szybka i przejrzysta – wszystkie cechy moich ulubionych aplikacji. Żarówkę konfigurujemy 

z naszą domową siecią, nazywamy ją w zależności od miejsca instalacji i możemy dodać własne 

zdjęcie do ikony. 

Teraz czas na techniczne możliwości LB130, a jest o czym pisać. Żarówka ta może świecić 

w dowolnym z 16 milionów kolorów. Poza opcją zmiany koloru możemy też ustawić dowolną 

jasność oraz wybrać temperaturę, z jaką ma świecić (2500–9000 k). Żarówkami można też stero-
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wyimek

calamuzyka

wać za pomocą asystenta głosowego Alexa oraz włączyć tryb, który dostosowuje temperaturę 

kolorów i jasność świecenia do danej pory dnia. Aplikacja daje nam mnóstwo możliwości zwią-

zanych z czasem działania żarówek, to od nas zależy, o której mają się uruchamiać i wyłączać, 

a wszystko ustawiamy w specjalnie napisanym kalendarzu. Inteligenta żarówka to nie tylko 

wygoda i zabawa kolorami, ale również oszczędność i kontrola. W aplikacji mamy podgląd na 

zużycie energii każdej żarówki. Dzięki zastosowaniu LB130 możemy zmniejszyć zużycie energii 

nawet o 80% bez ograniczania jasności i jakości w porównaniu ze zwykłą żarówką 60 W. 

Mam wrażenie, że kluczem do sukcesu 

TP-LINK może być bardzo przemyślana 

aplikacja, którą chwalę kolejny raz. Reakcja 

żarówki na zadania, które przekazuje 

aplikacja, jest błyskawiczna i byłem mile 

zaskoczony, jak wszystko działa bezpro-

blemowo. Niewątpliwie dużą zaletą jest 

możliwość zarejestrowania się w chmu-

rze TP-LINK, dzięki czemu możemy stero-

wać oświetleniem nawet poza domem. 

Nie mogę się już doczekać integracji 

z kolejnymi inteligentnymi produktami 

tego producenta. TP-LINK jest w stanie 

namieszać w walce o klienta, który chce 

zautomatyzować swój dom. Następnym 

dobrym krokiem chińskiego producenta 

byłaby integracja z Home Kit i mam 

nadzieje, że do tego w końcu dojdzie. 

TP-LINK LB130             

Dane technicznie:
• Strumień świetlny: 800 lm

• Pobór mocy: 11 W

• Pobór mocy w trybie czuwania: 1,5 W

• Zakres temperatury 
barwowej: 2500–9000 K

• Napięcie zasilania: 220–240 V 50 Hz

• Kąt świecenia: 180 stopni

• Kontrola jasności: Tak (za 
pomocą aplikacji)

• Zmiana koloru światła: Tak 
(za pomocą aplikacji)

• Żywotność (do poziomu 50% jasności): 
Minimum 25000 godzin @Ta=25 C

• Trzonek: E27

• Waga: 175 g

Cena: 249 PLN

TP-LINK LB130

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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MIO MIVUE 792 
WIFI PRO

Mio MiVue 792 WiFi Pro

Kamerki samochodowe nagrywające, co się dzieje na drodze przed nami, to nigdy 

nie była moja bajka. Trzeba coś montować na szybie, ciągnąć kabelki, a przy tym tak 

naprawdę jest to urządzenie przez większość czasu nieprzydatne. Coś jak lotniskowa 

straż pożarna, w której można przesłużyć kilkanaście lat i nie brać udziału w prawdziwej 

akcji. Lecz czasem jest ten jeden raz, w którym się przydaje.

NORBERT CAŁA 



Pewnie jednak nigdy bym się nie zgodził na test takiej kamerki, gdyby nie słowo klucz w cza-

sie rozmowy z przedstawicielem firmy Mio Technology – ma aplikację na iOS. Dwa razy nie 

trzeba mi było powtarzać. Kilka dni później montowałem kamerę, tfu, wideorejestrator Mio 

MiVue 792 wraz z opcjonalną kamerą tylną MiVue A20.

Wszystkie kamerki, tfu, wideorejestratory, wyglądają tak samo. W tym przypadku nie jest 

inaczej. Czarne, małe urządzenie z ekranem 2,7" i kamerą z przodu, oraz przyciskami steru-

jącymi z boku. W zestawie długi kabel zasilający zakończony złączem do zapalniczki oraz 

przyssawka do szyby. Kabel jest na tyle długi, że 

nie powinno być problemu z instalacją w żadnym, 

nawet dużym samochodzie. Zawsze mnie wku-

rzał sposób instalacji kamerki – na szybie walał 

się kolejny kabel, który ograniczał widoczność. 

Tym razem postanowiłem poświęcić godzinę 

i zrobić to naprawdę porządnie, czyli pozdejmo-

wać plastikowe elementy wnętrza i ukryć kabel 

tak, aby nigdzie nie był widoczny. Dzięki temu, 

że jest długi, nie ma żadnego problemu z takim 

Bardzo wysoko oceniam też jakość 
przyssawki. Po pierwsze, daje spore 
możliwości regulacyjne, a po drugie, po 
przeczyszczeniu szyby, raz przyczepiona 
trzyma się u mnie już prawie miesiąc.
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poprowadzeniem. U mnie pracy było więcej niż 

przy standardowej instalacji, bo musiałem pocią-

gnąć kabel na tył samochodu do opcjonalnej 

kamery zainstalowanej na tylnej szybie. Mimo 

to dałem sobie radę dość szybko. Jeśli więc tego 

się obawiacie, to nie powinniście. Bardzo wysoko 

oceniam też jakość przyssawki. Po pierwsze, daje 

spore możliwości regulacyjne, a po drugie, po 

przeczyszczeniu szyby raz przyczepiona trzyma 

się u mnie już prawie miesiąc. Jest przy tym 

bardzo stabilna i kamera nie drży na nierówno-

ściach drogi. Tyle o szczegółach instalacyjnych. 

Przejdźmy do samej kamery.

Głównym elementem jest matryca Sony Starvis, 

która w połączeniu z sześciowarstwowym obiek-

tywem o jasności F/1.8 i kącie widzenia 140 stopni 

ma rejestrować wyraźny obraz, zarówno przy 

dobrych warunkach oświetleniowych, jak i tych 

gorszych. Zapisywany obraz ma rozdzielczość 

1920 × 1080p przy 60 fps – kamera tylna nagrywa 

tylko 30 fps. Nagrania umieszczane są na karcie 

microSD o pojemności do 128 GB, karty nie ma 

niestety w zestawie. Wideorejestrator nagrywa 

25-sekundowe filmy aż do zapełnienia karty, 

a następnie nadgrywa najstarsze, oprócz tych 

oznaczonych jako „zdarzenie”.

Oczywiście tak wysoki model jest wyposażony 

też w GPS i czujnik przeciążeń. Ten pierwszy 

pozwoli na zapisanie pliku tekstowego z loka-

lizacją wykonania filmu, a drugi pozwoli na 

automatyczne dodanie znacznika „zdarzenie” 

w momencie wykrycia kolizji lub na przykład 

próby otwarcia samochodu, gdy stoi on zaparko-

wany – kamera ma specjalny tryb parkingowy.
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Najbardziej kłopotliwe jest obsługiwane kamerki czterema przyciskami na bocznej krawędzi. 

Menu jak na mój gust jest zbyt skomplikowane, przyciski mają różne funkcje w zależności 

od miejsca, w którym jesteśmy. Pewnie zastosowanie wyświetlacza dotykowego byłoby tu 

lepsze. Z drugiej strony przycisków używamy w sumie tylko podczas konfiguracji, a potem 

nie są specjalne potrzebne, poza największym, pomarańczowym. Ten przycisk dodaje do 

aktualnie nagrywanego materiału znacznik „zdarzenie”, a to oznacza, że nawet jeśli szybko 

nie zgramy materiału na iPhone'a lub komputer, to nie zostanie on zastąpiony nowym 

nagraniem.

Nagrywany obraz jest naprawdę dobrej jakości, a tryb 60 fps pozwala na lepszą analizę 

nagranego materiału. Jasny obiektyw robi swoje i filmy są naprawdę jasne, nawet pomimo 

zmroku lub dużego zachmurzenia. Gorzej wypadają te kręcone już po zmroku, ale to chyba 

nic dziwnego. Jedyną wadą, jaką zauważyłem, jest takie dziwne „mruganie” obrazu. Raz na 

jakiś czas obraz minimalnie ściemnia się na ułamek sekundy, dokładnie tak, jakby ktoś mru-

gnął. Może to moment, w którym kamera kalibruje oświetlenie, nie przeszkadza to bardzo. 

Problem zgłosiłem do producenta, a ten obiecał to sprawdzić i poprawić w kolejnej wersji.
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Przejdźmy do tego, co lubimy w naszej redakcji 

najbardziej. GADŻETY! MiVue 792 jest ich pełny 

i pokazuje, że wideorejestrator to może być coś 

zdecydowanie bardziej przydatnego, niż nam się 

wydaje. Na początek wyjaśnijmy, co w nazwie robi 

Wi-Fi. Kamera ta działa trochę na podobnej zasa-

dzie do GoPro. Tworzy swoją własną sieć Wi-Fi, 

a my po pobraniu na nasze iPhone'y specjalnej 

aplikacji oraz podłączeniu pod tę sieć, będziemy 

mogli bezprzewodowo pobrać wybrany mate-

riał filmowy do telefonu. Koniec z przekładaniem 

karty do czytnika, zdejmowania jej z szyby. Prosto 

i przyjemnie pobieramy nagrany materiał, z któ-

rym w smartfonie możemy zrobić już wszystko, 

czyli np. w prosty udostępnić w mediach społecz-

nościowych. Co ciekawe, producent przygotował 

też program dla macOS do obsługi kamerki. Po 

jej podłączeniu kabelkiem możemy zgrywać film 

oraz widzimy dodatkowe informacje o momencie 

nagrania. Widać położenie na mapie, przeciążenia, 

szybkość i jeszcze kilka informacji. Niestety, przy 

tym programie aplikacja na smartfony to tylko 

ubogi krewny. Mam nadzieję, że to się zmieni.

To jednak ciągle dopiero początek bajerów w tej 

kamerce. Dzięki wbudowanemu GPS-owi może 

ona ostrzegać nas przed fotoradarami – bazę 

można za darmo aktualizować na stronie produ-

centa. Gdy zbliżamy się do radaru, a nasza pręd-

kość jest za duża, dostaniemy powiadomienie 

głosowe oraz na ekranie kamery. Kolejną pomocą 

dla kierowcy jest informacja o zbyt szybkim zbli-

żaniu się do samochodu przed nami (FCWS) lub 

zjechaniu z naszego pasa jezdni (LDWS). To funk-

cje, które często znajdziemy w nowych samo-

chodach, ale jeśli Wasz samochód nie jest w nie 

Mio MiVue 792 WiFi Pro

Nagrywany obraz jest naprawdę 
dobrej jakości, a tryb 60 fps 
pozwala na lepszą analizę 
nagranego materiału. Jasny 
obiektyw robi swoje i filmy są 
naprawdę jasne, nawet pomimo 
zmroku lub dużego zachmurzenia.
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wyposażony, to dzięki tej kamerze dostaniecie nowe narzędzie zwiększające nasze bezpie-

czeństwo. Te powiadomienia również mogą być dźwiękowe oraz pokazywać się na ekranie 

kamerki. Niestety jak na mój gust systemy są zbyt restrykcyjne i powiadomienia pojawiają 

się nawet w sytuacji, gdy tylko bardzo nieznacznie zjechaliśmy z naszego pasa jezdni. 

Czekam w tym miejscu na aktualizację, która przyniesie, mam nadzieję, lepszą kalibrację 

tych powiadomień oraz na przykład na rozpoznawanie znaków drogowych, z czym chyba 

nie powinno być problemu. Oprócz tego mamy system wykrywający zmęczenie kierującego 

oraz raportujący jazdę ekologiczną.

Ostatnią fajną cechą jest współpraca MiVue 792 z czujnikami TPMS, czyi mierzącymi ciśnienie 

oraz temperaturę w kołach. Te czujniki muszą pochodzić od firmy Mio i niestety nie są jesz-

cze dostępne w Polsce.

Po teście Mio MiVue 792 WiFi Pro wiem, że wideorejestrator to może być coś więcej niż 

kamerka z dyndającym kablem na szybie. W tym zastosowano bardzo dużo wodotrysków, 

które są jednak bardzo przydatne w codziennej eksploatacji auta. Oczywiście jest to okupione 

wysoką ceną 799 złotych za główny moduł i 349 złotych za opcjonalną kamerę tylną. Łatwiej 

sobie uzasadnić taki wydatek: w końcu Mio MiVue 792 będziecie używali na co dzień, a nie 

czekali na moment, w którym akurat nagra Waszą kolizję, czego Wam z całego serca nie życzę.

Ocena iMagazine:        

Kolejną pomocą dla kierowcy 
jest informacja o zbyt szybkim 
zbliżaniu się do samochodu 
przed nami (FCWS) lub 
zjechaniu z naszego pasa 
jezdni (LDWS).

norbertcala

Mio MiVue 792 WiFi Pro

http://www.twitter.com/norbertcala


TP-LINK M7650: 
PODRÓŻNY MOCARZ

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Odkąd urządzenia mobilne na dobre zagościły pod strzechami Polaków, kwestia 

dostępności internetu mobilnego nabrała na znaczeniu. W sierpniu 2017 roku Polska jest 

niekwestionowanym liderem w Europie i jednym z najlepszych krajów na świecie o najbardziej 

zaawansowanej i najszybszej infrastrukturze mobilnego internetu LTE. Gdy rozmawiam 

z Amerykanami oraz gdy widzą oni prędkości, które osiągamy, spacerując nad Wisłą, w lwiej 

części przypadków nie są w stanie ukryć zazdrości. LTE jest tanie. Bardzo tanie, a pokrycie mapy 

Polski zasięgiem szybkiego internetu mobilnego z roku na rok większe.
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Przy tym wszystkim sporo osób decyduje się na wybór mobilnego dostępu do sieci jako pod-

stawowego i jedynego. Tutaj pojawia się często problem cięcia kosztów przez telekomy, które 

w zamian za wielogigabajtowe pakiety danych oferują w abonamentowych lub prepaidowych 

ofertach internetu LTE bardzo niskiej jakości przenośne modemy. Urządzenia te często oferują 

ograniczone standardy przesyłu danych, działają niestabilnie, a bateria wystarcza raptem na 

trzy godziny pracy. Mało. Za mało. Podróż z Krakowa do Gdańska zajmuje około pięciu godzin.

Z pomocą od ponad dwóch lat przychodzi na szczęście firma TP-Link z serią swoich mobilnych 

modemów LTE. Do testów trafiła kolejna ich generacja, model M7650.

Kontrola wydatków
Modemy z serii „M” charakteryzują trzy cechy: niezawodność, prędkość i stabilność. 

M7650 zapewnia nam dostęp do sieci LTE w pełnej przepustowości 600 Mbps pobierania 

i 50 Mbps przesyłu danych w najwyższej z dostępnych kategorii – cat11. To wszystko przy 

pracy na baterii przez co najmniej dziesięć godzin (zakładając, że się przemieszczamy, a urzą-

dzenie przełącza się pomiędzy masztami operatora). W domowych zastosowaniach modem 

osiąga deklarowane przez producenta piętnaście godzin ciągłej pracy. To wszystko przy baterii 

o pojemności 3000 mAh i kolorowym wyświetlaczu informującym nas o podstawowych para-
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metrach łącza oraz – no właśnie, o najważniejszym – o ilości GB, które pozostały nam do wyko-

rzystania w ramach aktualnego planu taryfowego lub pakietu danych.

Funkcjonalność „Data Usage” pozwala zdefiniować graniczną ilość danych, którą chcemy zużyć 

w danym miesiącu oraz procentową wielkość zużycia danych, przy której urządzenie ostrzeże 

nas, że zbliżamy się do zdefiniowanej granicy. Możemy także ustawić dzień miesiąca, w któ-

rym przyznawana jest nam nowa pula gigabajtów, dzięki czemu wyświetlany na wbudowanym 

w urządzenie wyświetlaczu wykres kołowy licznika danych zresetuje swój stan w wybranym 

dniu. Pełna kontrola kosztów! Jeśli więc chodzi o software modemu M7650, to jedna z jego naj-

ważniejszych funkcji.

Wszystkim zarządzamy z poziomu webowego panelu administracyjnego oraz aplikacji mobil-

nej tpMiFi App. W porównaniu do poprzedników z serii „M” interfejs graficzny panelu webo-

wego 7650 został odnowiony – jest spójny ze zaktualizowaną nie tak dawno aplikacją mobilną.

Pracownia, maleństwo i LTE
M7650 pozwala na pracę w standardzie 2,4 oraz 5 GHz. Przełączenie między nimi jest moż-

liwe z interfejsu samego modemu oraz aplikacji mobilnej. Możemy także wybrać tryb pracy: 

11n, 11bg oraz ustawiony domyślnie standard 11bgn. Gdy zainstalujemy wewnątrz modemu 

kartę pamięci (maksymalnie 32 GB) i skorzystamy z trybu „Storage Sharing”, do danych na niej 

będziemy mogli dostać się zdalnie.

Nowością w M7650 jest wsparcie dla „UPnP servers 

virtual” (Universal Plug and Play) – protokołu siecio-

wego umożliwiającego łatwy dostęp do sieciowych 

urządzeń, takich jak: komputery, tablety, drukarki czy 

punkty dostępu. Jednocześnie do modemu TP-Link 

może być podłączonych aż trzydzieści urządzeń. One 

wszystkie otrzymają od urządzenia dostęp do mobil-

nego internetu w maksymalnej dostępnej prędko-

ści. Dzięki urządzeniu wielkości iPhone’a 6S możemy 

więc zapewnić dostęp do sieci sporej pracowni 

informatycznej. Testowałem podobne zastosowanie 

na grupie piętnastu osób – a więc połowie deklaro-

wanej wartości. Praca z M7650 nie powodowała naj-

mniejszych problemów na żadnym z nich.

Funkcjonalność „Data 
Usage” pozwala zdefiniować 
graniczną ilość danych, którą 
chcemy zużyć w danym 
miesiącu oraz procentową 
wielkość zużycia danych, 
przy której urządzenie 
ostrzeże nas, że zbliżamy się 
do zdefiniowanej granicy.

TP-Link M7650: Podróżny mocarz
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Wyciągnięte wnioski
TP-Link uczy się na błędach. Poprzedni modem z serii „M” borykał się z kilkoma problemami. 

A to puchnąca bateria, a to wykończenie bryły urządzenia, gdzie polerowany na wysoki połysk 

plastik w okolicach gniazda ładowania rysował się od samego patrzenia na niego. M7650 jest 

pozbawiony obu tych wad. Narażony na najczęstsze zarysowania tył urządzenia oraz połowa 

wierzchu są wykonane z gumy. Dobry wybór! Do minusów, które udało mi się zaobserwować 

podczas testów, należy zaliczyć ciągle niedziałające aktualizacje firmware’u urządzenia przez 

serwery producenta. Bardzo irytujący błąd, który z pewnością można łatwo wyeliminować. 

Liczę, że to wkrótce nastąpi.

M6750 to mobilny router LTE, który jest bliski ideału. Niezawodne, szybkie i nade wszystko 

stabilne urządzenie, na którym śmiało można polegać podczas zagranicznych wakacji lub 

podróżny służbowej. Internet jest wszędzie. TP-Link to rozumie, a ja szanuję ich podejście, które 

stawia nade wszystko na jakość.

TP-Link M7650: Podróżny mocarz

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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RECENZJA SANDISK 
ULTRA DUAL DRIVE USB-C

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja SanDisk Ultra Dual Drive USB-C

Lubię firmę SanDisk – napiszę to już na starcie – głównie za ich karty do aparatów 

fotograficznych. Korzystam z nich od tak dawna, że nawet nie pamiętam, jak nośniki flash 

przyspieszyły przez te wszystkie lata. Najważniejsze jednak dla mnie jest to, że żaden 

produkt tej firmy mnie nie zawiódł, a w przypadku zdjęć jest to szczególnie istotne.
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USB-A mamy od tak dawna, że przesiadka na USB-C, który jest lepszym standardem w każdej 

kwestii, jest dla wielu z Was bolesna. Są jednak produkty, które mogą nam tymczasowo uła-

twić życie, wspierając oba standardy jednocześnie. To właśnie robi SanDisk Ultra Dual Drive USB 

Type-C – trudna nazwa – oferując w jednym pendrivie USB-A i USB-C.

Specyfikacja
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C jest dostępny w kilku wersjach:

• 16 GB – prędkość odczytu do 130 MB/s,

• 32 GB – prędkość odczytu do 150 MB/s,

• 64 GB – prędkość odczytu do 150 MB/s,

• 128 GB – prędkość odczytu do 150 MB/s,

• 256 GB – prędkość odczytu do 150 MB/s.

Wspiera USB 3.1 (Gen 1), jego wymiary to 9,4 × 38,10 × 20,07 mm i waży 9,1 g. Jest oczywiście kom-

patybilny z wszelkimi wersjami Windows (Vista lub nowsze) oraz macOS (10.6 Snow Leopard 

lub nowszy). Ciekawostką jest jednak to, że można go również wykorzystać z nowymi table-

tami i smartfonami, które mają port USB-C, pod warunkiem, że wspierają OTG. Pełną listę zwe-

ryfikowanych urządzeń znajdziecie tutaj, ale podpowiem, że jest wśród nich HTC M10, Nexus 

6P, Huawei P9, LG G5, Nexus 5X, Microsoft Lumia 950 i 950 XL, Xiaomi Mi 4c, Google Pixel C, 

Samsung Galaxy Note 7 i Samsung Galaxy Tab Pro S.

W praktyce
Pendrive SanDiska wykonano z plastiku i metalu. W pozycji zamkniętej jest zaskakująco nie-

wielki, a wystarczy lekko nacisnąć suwak i przesunąć go w lewo lub prawo, aby wysunąć złą-

Recenzja SanDisk Ultra Dual Drive USB-C

https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/17189
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cze USB-A lub USB-C. Potem pozostaje już 

go tylko włożyć do komputera i cieszyć się 

odczytem na poziomie 142 MB/s (MacBook Pro 

Escape late 2016) oraz zapisem około 73 MB/s.

Ultra Dual Drive USB Type-C od tygodnia 

noszę ze sobą w torbie, z kluczami, przej-

ściówkami i wieloma innymi twardymi 

przedmiotami – na razie wizualnie nie widać 

absolutnie żadnych szkód ani rys, oceniam 

więc jego trwałość na wzorową. Najsłabszym 

punktem wydaje się sam suwak i prawdo-

podobnie komuś kiedyś uda się go urwać, 

ale nie martwiłbym się nim – wspominam tylko o tym dlatego, że jeden z moich przyjaciół ma 

zdolność niszczenia pendrive'ów. Nikt nie wie, jak to robi – nawet on sam – ale jeśli pendrive ma 

suwak, to on go urwie.

Gdzie go kupić?
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C dostępny jest w wielu sklepach w Polsce. Online znajdziecie 

go na przykład w X-Komie, gdzie kosztuje:

• SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 16 GB – 55 PLN,

• SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 32 GB – 75 PLN,

• SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64 GB – 139 PLN,

• SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 128 GB – 209 PLN.

Model 256 GB jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży. Pozostałych dystrybutorów znajdziecie 
tutaj.

Warto?
Jeśli macie potrzebę korzystania z pendrive'a i korzystacie z komputerów (w tym smartfonów), 

które mają USB-A i USB-C, to warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Niewątpliwie w naj-

bliższych latach wszystkie nowe komputery będą już miały wyłącznie USB-C, ale jestem prze-

konany, że przez najbliższe pięć lat (jeśli nie dłużej), będziemy regularnie napotykali modele 

jeszcze wyposażone w USB-A. Sam szukałem takiego rozwiązania od paru tygodni i właśnie roz-

wiązałem swój problem.

morid1n

https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/ultra-dual-drive-usb-type-c
https://www.x-kom.pl/p/331930-pendrive-pamiec-usb-sandisk-32gb-ultra-dual-usb-type-c-150mb-s.html
https://www.x-kom.pl/p/331932-pendrive-pamiec-usb-sandisk-64gb-ultra-dual-usb-type-c-150mb-s.html
https://www.x-kom.pl/p/331933-pendrive-pamiec-usb-sandisk-128gb-ultra-dual-usb-type-c-150mb-s.html
https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/ultra-dual-drive-usb-type-c
https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/ultra-dual-drive-usb-type-c
http://www.twitter.com/morid1n
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ADATA AI920 FLASH

PAWEŁ HAĆ

ADATA AI920 Flash

Chmura jest dobra, póki mamy do niej szybki dostęp. Przy kiepskim połączeniu bądź 

całkowitym braku internetu pozostają więc klasyczne, ale sprawdzone rozwiązania.
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Obecna pojemność iPhone’ów pozwala zasza-

leć w kwestii ilości przechowywanych na nich 

danych. Mają jej przynajmniej 32 GB i daje to 

użytkownikowi swobodę w instalowaniu apli-

kacji i robieniu zdjęć oraz filmów. Moment 

zapełnienia pamięci można przewidzieć, ale 

to, w jaki sposób będziemy współdzielić jej 

zawartość, już niekoniecznie. Chmura nadaje 

się świetnie do małych plików, ale nie spraw-

dzi się przy zgrywaniu naraz biblioteki kilku 

tysięcy zdjęć, szczególnie jeśli sieć nie pozwoli 

na szybki transfer. Przykładów jest zresztą wię-

cej (zdjęcia robi jednak każdy). Rozwiązanie 

to oczywiście pamięć zewnętrzna, fizyczna, 

z wtyczką. A najlepiej z dwiema.
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ADATA zrobiło chyba najmniejszego pendrive’a z wtyczką Lightning i USB-A jedno-

cześnie. Urządzenie składa się właściwie tylko z nich, nie licząc składanej osłony na 

pierwsze ze złącz oraz otworu w niej do przyczepienia smyczy. Konstrukcja jest abso-

lutnie minimalistyczna, ale pomimo to udało się jej nadać wiele elegancji. Wszystko za 

sprawą wykończenia Jet Black, czyli błyszczącej czerni, dokładnie takiej, jak w iPhone-

’ach 7. Dostępne są też inne warianty, ale ten zdecydowanie się spośród nich wyróżnia. 

Pendrive jest też wodoodporny i pyłoszczelny (ADATA nie podaje jednak klasy szczelno-

ści IP, opis sugeruje przynajmniej IP65). Urządzenie występuje w trzech pojemnościach: 

32 GB, 64 GB oraz 128 GB.

Choć iPhone’a noszę w etui, pendrive’a ADATA 

podłączam bez problemu. Wtyczka wystaje 

bowiem na tyle mocno, że mieści się nawet 

w grubszych obudowach ze stosunkowo małą 

ilością przestrzeni wokół wtyczki. Do obsługi 

urządzenia wykorzystywana jest ta sama apli-

kacja, co w przypadku innych pamięci pro-

ducenta, dzieli więc jej zalety i wady. Działa 

bardzo szybko, jedynie wczytanie pendri-

ve’a po podłączeniu zajmuje chwilę. Pozwala 

na wygodne przeglądanie danych według 

kategorii (muzyka, filmy, zdjęcia, dokumenty 

i inne pliki), odtwarza też mnóstwo formatów 

(w tym bezstratne formaty dźwięku, doku-

menty z Microsoft Office i pakietu iWork, 

a także wiele formatów wideo, i to z napisami, 

o ile nie są w osobnym pliku). Ciekawostką jest 

też obsługa Live Photos z iOS’a, chociaż działa 

tylko ze zdjęciami w pamięci telefonu i jest 

dość toporna, wymaga każdorazowego otwie-

rania fotografii, by odtworzyć Live Photo (nie 

działa 3D Touch). Jest też opcja nakładania fil-

trów na zdjęcia, ta jednak dotyczy tylko tych, 

które zostaną zrobione za pośrednictwem apli-

kacji i-Memory. Filtrów jest zaledwie kilka, nie 

ma też innych opcji edycji, nie trzeba jednak 

ADATA AI920 Flash

Zrobione zdjęcie (bądź film) jest 
zapisywane bezpośrednio na 
pamięci zewnętrznej.
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z nich korzystać. Istotne jest to, że tak zrobione zdjęcie (bądź film) jest zapisywane bez-

pośrednio na pamięci zewnętrznej, co może być bardzo pomocne, gdy telefon jest już 

zapełniony, a zależy nam na nagraniu dłuższego wideo.

Oprogramowanie ADATA umożliwia też bezpośredni streaming do Chromecasta, o ile 

tylko znajdujemy się w odpowiedniej sieci Wi-Fi. To drobiazg, ale bardzo przydatny, 

zwłaszcza że w App Store nie ma zbyt wielu bezpłatnych programów, które pozwa-

lają wygodnie wyświetlać na nim multimedia z iOS. Dane aplikacji da się zaszyfrować 

(pendrive nie jest wtedy w ogóle widziany przez komputer) i zabezpieczyć za pomocą 

hasła, niestety tylko czterocyfrowego. Program wykonuje również kopie zapasowe 

danych, w tym kontaktów, zdjęć i filmów, można jednak ograniczyć się do samych kon-

taktów w formacie VCF. Na koniec zostaje sam wygląd aplikacji – jest dość przejrzysta, 

choć opcje związane z robieniem zdjęć i nagrywaniem są ukryte w osobnym menu. 

Najbardziej przeszkadza jednak brak dopasowania jej do ekranu 4,7-calowego iPho-

ne’a oraz wersji Plus (tak, te telefony są na rynku niemal trzy lata).

Prędkość działania pendrive’a nie pozostawia wiele do życzenia – dzięki zastosowaniu 

USB 3.1 przenoszenie danych z komputera (i w drugą stronę) jest całkiem szybkie, tro-

chę gorzej jest z Lightning, ale to złącze ma po prostu swoje ograniczenia. Standardowo 

już przyjąłem do testu dwa zestawy plików: pierwszy zawierał 1156 plików o łącznej 

wielkości 2 GB, drugi natomiast był pojedynczym plikiem o wielkości 3,3 GB. Pendrive 

sformatowany był do exFAT. Skopiowanie pakietu małych plików z komputera na pen-

drive’a zajęło 3 minuty i 58 sekund, w drugą stronę trwało to natomiast 3 minuty i 48 

sekund. Skopiowanie dużego pliku zajęło z kolei odpowiednio 1 minutę i 38 sekund 

na pendrive’a oraz 1 minutę i 27 sekund z powrotem. Podczas pracy obudowa pendri-

ve’a bardzo się nagrzewa, wręcz parzy, ale i szybko stygnie.

Choć ADATA ma już sporo doświadczenia w opracowywaniu zewnętrznych pamięci 

do urządzeń Apple, wciąż miewa problemy z oprogramowaniem. Sprzętowa strona 

AI920 jest doszlifowana niemal pod każdym względem, niedostosowany do większych 

ekranów program oraz ubogie opcje zarządzania plikami powodują jednak, że praca 

Dane aplikacji da się zaszyfrować i zabezpieczyć za pomocą hasła.

ADATA AI920 Flash
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jest po prostu wolniejsza. Zamiast dodat-

ków w postaci filtrów na zdjęcia wolałbym 

dostać opcję szybkiej edycji katalogów za 

pomocą podręcznego menu, zaznaczania pli-

ków gestem czy też implementacji 3D Touch. 

Obawiam się, że wraz z premierą iOS 11 i wpro-

wadzeniem aplikacji Pliki od Apple różnica 

stanie się jeszcze wyraźniejsza i bardziej nie-

korzystna dla ADATA. Nie jest źle, ale oprogra-

mowanie wyraźnie nie nadąża za sprzętem, 

któremu jest dedykowane.

ADATA AI920 Flash             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 3,5/6

• Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• piękna i minimalistyczna obudowa

• wysoka prędkość transferu danych

• obsługa wielu formatów plików

• nagrywanie bezpośrednio 
na pamięć zewnętrzną

Minusy:
• przestarzała aplikacja

• obudowa się nagrzewa

Cena:  32 GB – około 180 PLN,   
    64 GB – około 220 PLN,  
         128 GB – około 360 PLN

pawelhac

ADATA AI920 Flash

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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HYPER-MOŻLIWOŚCI
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Odkąd jesienią ubiegłego roku Apple zaprezentowało nową konstrukcję MacBooków Pro, 

a wcześniej 12-calowego MacBooka z jednym portem USB-C, ilość wszelkiej maści przej-

ściówek i adapterów zaczęła przyrastać w zawrotnym tempie. Jedne wyglądają tandetnie 

(większość), inne wpasowują się w stylistykę i poziom jakości produktów z Cupertino. Taki 

właśnie jest hub USB-C marki HyperDrive.

To, co wyróżnia ten hub na tle konkurencji, to pełne wsparcie dla przesyłania obrazu 

w standardzie 4K z wykorzystaniem złącza HDMI, dyskretnie wbudowanego w produkt. 

W testach, które przeprowadziłem, transmitowany na 27-calowy panel 4K marki LG, model 

UHD 27UD88-W obraz był krystalicznie czysty. Podobnie jak dźwięk, który MacBook Pro 

przesyłał na wbudowane w monitor głośniki.

Producent wyposażył urządzenie w dwie porty USB 3, które pracują z przepustowością do 

10 Gbit/s, oraz port USB-C, z którego naładujemy nasz komputer. Do tego kolory odpowia-

Hyper-możliwości
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dające kolorystyce MacBooków (a więc także 

Gold oraz Rose Gold) – w tym przypadku Space 

Grey, które są identyczne, jak nadgryzionych 

produktów.

Niewielkie wymiary i najwyższa jakość zasto-

sowanych materiałów sprawiają, że produkt 

HyperDrive zdecydowanie warto rozważyć jako 

alternatywę dla przejściówek oferowanych przez 

giganta z Cupertino. Cena detaliczna produktu 

została ustalona na 369 złotych. Można go nabyć 

na www.zgsklep.pl.

kolaczkrzysztof

Hyper-możliwości

http://www.zgsklep.pl/product-pol-1006-HyperDrive-USB-C-Hub-with-4K-HDMI-Support-2016-MacBook-Pro-12-MacBook-Space-Gray.html
https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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KABLE FUSE CHICKEN

NORBERT CAŁA

Kable Fuse Chicken

Są ludzie, którzy mają ogromny dar psucia kabelków do ładowania smartfonów. Mamy 

nawet w redakcji kilku tego typu, wybitnych specjalistów. Ja może nie należę do elity tej 

grupy, ale również kilka kabelkowych wpadek mam na swoim koncie.
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U mnie najczęstszym źródłem problemów było 

używanie kabla w samochodzie. Kabel zwisa sobie 

z ładowarki, a ja, wsiadając do samochodu, nisz-

czę go przez najechanie na niego fotelem. Drugim 

problemem był robot odkurzacz, który zjadł już 

kilka kabelków, co dla niego kończyło się zazwyczaj 

zacięciem, a dla kabelka oskalpowaniem z izolacji.

Podobno rozwiązaniem wszystkich moim proble-

mów z kablami raz na zawsze mają być produkty 

firmy Fuse Chicken. Do testów trafiły trzy produkty 

ze złączem Lightning: Armour Charge, Titan, Bobine 

Auto. Każdy z kabelków ma certyfikację Applową 

MFi (Made for iPhone) – czyli nie będzie sprawiał 

żadnych problemów przy ładowaniu. Dodatkowo 

dwa pierwsze mają dożywotnią gwarancję. 

Sprawdźmy.

Armour Charge to najsłabszy zawodnik z całej trójki, 

ale najbardziej elastyczny. Kabel ma metr lub dwa 

długości i jest w oplocie ze stali nierdzewnej. Złącza 

kabla są zabezpieczone aluminiowymi obudowami. 

Robi rewelacyjne wrażenie, jest bardzo elastyczny, 

a jednocześnie praktycznie się nie plącze. Można go 

bez problemu zwinąć w mały kłębek i wrzucić do 

torby. Stalowy oplot jest na tyle odporny na uszko-

Kable Fuse Chicken

Stalowy oplot jest na tyle odporny 
na uszkodzenia, że raczej stępicie 
nożyczki, niż go przetniecie, 
próbowałem go przeciąć nożykiem 
do tapet i nie dałem rady.



   /   SPRZĘT   /   114Kable Fuse Chicken

dzenia, że raczej stępicie nożyczki, niż go przetniecie, 

próbowałem go przeciąć nożykiem do tapet i nie 

dałem rady. Kabel oczywiście przeszedł certyfikację 

MFi oraz ma dożywotnią gwarancję. To doskonały 

zamiennik klasycznego kabla do ładowania. Używam 

go od trzech miesięcy w ekstremalnych warunkach, 

nie dbam o niego, wrzucam luzem do torby, leży na 

ziemi, jeżdżę po nim krzesłem biurowym, a na nim 

nie ma żadnego śladu zużycia. Kosztuje 149 złotych 

i jest to doskonała cena za kabel na całe życie.

Titan to podobno najbardziej wytrzymały kabel ładu-

jący na świecie. Titan jest zdecydowanie mniej ela-

styczny niż Armour Charge, a to dlatego, że pokryto 

go aż dwoma warstwami elastycznej, odpornej 

stali. Jest też mocno plastyczny, możemy ułożyć go 

w jakiś kształt, a on sam nie zmieni ułożenia. To bar-

dzo wygodne na przykład na zagraconym biurku. 

Z niczym się nie poplącze. Ale oczywiście nie to jest 

jego największa zaleta, bo tą jest praktycznie nie-

zniszczalność. Złącza Lightning i USB przyspawano 

bezpośrednio do metalu i schowano w trwałej, jed-

noczęściowej obudowie z odpornego plastiku. Ten 

kabel możecie podpalić i nic mu nie będzie, może-

cie na nim powiesić kilkadziesiąt kilogramów – uległ 

dopiero, gdy się na nim na dłuższą chwilę powie-

siłem, przejechać samochodem, dać do zjedze-

nia rottweilerowi, a nawet próbować przeciąć piłą 

mechaniczną. Ja tego ostatniego nie próbowałem, 

ale całą resztę tortur mu zapewniłem (zamiast rot-

tweilera był owczarek niemiecki). Titan jest nieznisz-

czalny i ciężko mi sobie wyobrazić warunki, w których 

mógłby zawieść. Ten kabel też przeszedł certyfikację 

MFi i ma dożywotnią gwarancję. Cena za wersję jed-

nometrową to również 149 złotych.
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Bobine Auto – mój ulubieniec. Ten kabel jest zbudowany podobnie do Titana. Ma 0,6 m dłu-

gości, pokryto go również dwoma warstwami elastycznej, bardzo odpornej stali, a końcówki 

są przyspawane bezpośrednio do obudowy. Jednak ta wersja ma złącze Lightning ze specjalną 

końcówką zapewniającą większą stabilność po podłączeniu. To dlatego, że sam kabel może 

być swojego rodzaju stacją dokującą do samochodu. Dzięki swojej konstrukcji i podatności na 

kształtowanie możemy go dowolnie wygiąć do kształtu deski rozdzielczej oraz dodatkowo przy-

czepić do deski za pomocą dwóch dołączonych klipsów z dwustronną taśmą klejącą – bez obaw, 

po odklejeniu nie zostawi żadnego śladu. Uzyskujemy wtedy minimalistyczny uchwyt na tele-

fon, który jednocześnie cały czas ładuje. Telefon w tym uchwycie jest zaskakująco stabilny, a ela-

styczny kabel przejmuje na siebie drgania w czasie jazdy. Dzięki temu telefon się nie trzęsie. To 

jeden z fajniejszych uchwytów, z jakimi miałem do czynienia. Jest przy tym w warunkach samo-

chodowych raczej niezniszczalny. Oczywiście również ma certyfikację MFi, ale niestety nie ma 

dożywotniej gwarancji. Cena to 169 złotych.

norbertcala

Kable Fuse Chicken

http://www.twitter.com/norbertcala
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TWELVE SOUTH 
RELAXEDLEATHER

PAWEŁ HAĆ

Twelve South RelaxedLeather

Choć dla klientów polskich banków Apple Pay wciąż jest niedostępne, to od pewnego 

czasu płatności dokonuję przez zbliżenie telefonu do czytnika. I nie, nie mam żadnej 

aplikacji – wystarcza odpowiednie etui.
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Idea noszenia karty płatniczej razem z telefo-

nem jest bardzo stara, banki od dawna oferują 

nawet naklejki zbliżeniowe pozwalające płacić. 

Połączenie portfela z etui na smartfona umożliwia 

jednak zabranie nie tylko karty, ale też dokumen-

tów, których telefon nie może zastąpić. W przy-

padku RelaxedLeather od Twelve South możemy 

zabrać maksymalnie dwie karty (a przynajmniej 

tyle mamy kieszonek), chroniąc przy okazji iPho-

ne’a i dodając mu wiele elegancji. Owszem, 

uroda wystających z tyłu kart jest dyskusyjna, ale 

uwierzcie, komfort niezabierania ze sobą portfela 

w pełni to rekompensuje.

Nie do końca wiem, jaki cel postawiło sobie 

Twelve South, projektując RelaxedLeather. Etui 

Twelve South RelaxedLeather
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występuje w dwóch podstawowych wersjach: 

z dwiema kieszonkami bądź bez nich. Każde jest 

dostępne w tej samej palecie kolorów, nie różnią 

się też dopasowaniem pod konkretne modele 

smartfonów. O ile RelaxedLeather bez kieszeni 

wygląda w dużej mierze jak pokrowiec od Apple, 

to już wersja z kieszonkami jest znacznie bardziej funkcjonalna, ale nie wygląda przy tym 

gorzej. To właśnie na taką, w kolorze koniakowym, się zdecydowałem. Etui jest w pełni 

skórzane, jedynie aparat otacza czarna, plastikowa ramka. Oznacza to, że przyciski rów-

nież przykryto skórą, co nie było najlepszą decyzją. Bardzo ciężko się je wciska, a podczas 

tej czynności etui skrzypi (jest bowiem odrobinę luźne). Z bocznych przycisków korzystam 

pewnie przynajmniej kilkadziesiąt razy dziennie, a pomimo to przez kilka tygodni etui sta-

wia dokładnie taki sam opór. Zdecydowanie wolałbym poświęcić estetykę na rzecz plastiko-

wych, ale poruszających się niezależnie od obudowy przycisków. Przełącznik wyciszenia jest 

natomiast schowany zbyt głęboko, otwór na niego powinien być trochę większy, by dało się 

go wygodnie używać. Dobrze natomiast, że spód odsłonięto niemal całkowicie, bez trudu 

podpinam telefon do doku.

Zastosowana skóra jest lekko błyszcząca i bardzo jednolita, przynajmniej na początku. Po 

około tygodniu noszenia etui powycierało się na krawędziach, a z czasem efekt ten się 

Twelve South RelaxedLeather

Etui jest w pełni skórzane, jedynie 
aparat otacza czarna, plastikowa ramka.



pogłębiał. To zamierzony zabieg producenta, RelaxedLeather ma naturalnie „zużyć się” wraz 

z eksploatacją, finalnie osiągając zacienione brzegi i naturalne ślady zrobione przez użyt-

kownika. Proces ten ma trwać do około ośmiu tygodni, a po tym czasie etui nie powinno 

się już tak znacznie zużywać. Mojego używam od około trzech tygodni, dorobiło się w tym 

czasie kilku lekkich zadrapań (w pełni z mojej winy, nie oszczędzam go), a jego narożniki 

i miejsca przy szwach wyraźnie pociemniały. Efekt bardzo się mi podoba – przypomina cie-

niowanie skóry na butach. Zastosowanie ścieralnej warstwy nie wpływa jednak na wytrzy-

małość, powierzchnia wciąż jest tak samo gładka i równa, jak po wyjęciu z pudełka. Tu etui 

od Apple zdecydowanie przegrywa, jaśniejsze pokrowce mają bowiem tendencję do moc-

nego brudzenia się na krawędziach przy ekranie. W przypadku RelaxedLeather jedynym pro-

blemem jest kurz zbierający się przy złączu 

Lightning, tego jednak nie sposób uniknąć.

Twelve South uwolniło mnie od portfela. 

Oczywiście, wciąż go mam i noszę, ale już nie 

zawsze. Dwie kieszenie wystarczają w zupeł-

ności na kartę płatniczą i dowód osobisty, 

pozostałe dokumenty zabieram wraz z dowo-

dem rejestracyjnym samochodu. Etui nie 

zabezpiecza kart przed odczytaniem, ale do 

Zdecydowanie wolałbym 
poświęcić estetykę na 
rzecz plastikowych, ale 
poruszających się niezależnie 
od obudowy przycisków.
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płacenia musiałem wysuwać je lekko z kieszo-

nek, bo nie były prawidłowo rozpoznawane 

przez terminal. Winny jest temu najprawdo-

podobniej moduł NFC iPhone’a, który nawet 

nieskonfigurowany do płacenia również jest 

odczytywany. Karty trzymają się pewnie w kie-

szonkach, nie ma mowy, że z nich wypadną. 

Brzegi kieszeni są też dobrze obszyte, także 

z czasem nie powinny stawać się luźniejsze.

Z RelaxedLeather trudno się mi będzie rozstać. 

Telefon i portfel noszę ze sobą zawsze, połą-

czenie tych dwóch przedmiotów pozwala mi 

oszczędzić sporo miejsca w kieszeniach. Fakt, 

etui jest nieco niedopracowane, komfort byłby 

znacznie większy, gdyby miało oddzielone 

od reszty przyciski. Nadrabia za to elegancją 

i efektem zużywania się, szybkim, ale tylko 

dodającym mu uroku.

Twelve South RelaxedLeather

Twelve South    
RelaxedLeather           

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: N/D

• Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• efekt starzenia się

• wygodne chowanie 
i wyciąganie kart

• bardzo dobrej jakości skóra

Minusy:
• kiepsko działające przyciski

Cena: 
wersja bez kieszonek – 39,99 USD, 
wersja z kieszonkami – 49,99 USD

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac
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GEARMAX: 
ELEGANCJA NA MAKSA

GearMax: Elegancja na maksa



Odkąd jestem posiadaczem nosidła z Cupertino, 

zdecydowanie częściej zwracam uwagę na 

dodatki, które na co dzień dobieram do odzieży. 

Wielokrotnie już pisałem, że możliwość wyboru 

paska, tarczy czy koloru wskazówki w Apple 

Watch jest fantastyczna. Zdania nie zmieniłem, 

lecz im dalej w las, tym więcej drzew. Nie do każ-

dego bowiem stroju pasuje sportowy plecak 

Hershell czy moja ukochana torba brytyjskiej 

marki Knomo.

Gdy dostałem do testów aktówkę londyńskiej 

marki GearMax, wiedziałem, że będzie mi paso-

wać do kilku zestawów. Nie to jest przecież naj-

ważniejsze. W przypadku torby największą rolę 
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odgrywają zawsze dwa czynniki – pakowność i jakość wykonania. Aktówka ze swojej defi-

nicji ma pomieścić MacBooka o przekątnej do 13 cali, niewielki portfel, klucze, słuchawki, 

okulary i niewielką ilość dokumentów drukowanych. Do tego najlepiej, aby wszedł do niej 

jeszcze krótki parasol i 10-calowy iPad Pro.

GearMax spełniła wszystkie powyższe wymagania! Kryterium pierwsze zaliczone w 100%. 

Jeśli chodzi o jakość wykonania – jest poprawna. Niestety, nic ponadto. Błękitne wykończe-

nie wnętrza dla mnie jest akceptowalne, ale zdaje sobie sprawę, że nie wszystkim przypad-

nie do gustu. Podobnie jak welurowe wykończenie przegrody na MacBooka – można było 

użyć bardziej wyszukanego materiału. Skóra syntetyczna wysokiej jakości, jednak – no wła-

śnie, nie jest prawdziwa. Nie pachnie jak prawdziwa. Nie czaruje jak prawdziwa.

Za 269 złotych, bo na tyle produkt wycenił dystrybutor – ZGSklep, nie można oczekiwać 

jednak więcej. Na plus należy zdecydowanie zaliczyć stalowe mocowania oraz klamry paska, 

które powinny długo służyć bez zarzutu oraz miękkość samego paska, który nie uwiera 

w ramię, nawet gdy torba jest dość mocno dociążona.

GearMax: Elegancja na maksa

kolaczkrzysztof

http://www.zgsklep.pl/product-pol-1001-GearMax-London-Brief-Case-torba-do-MacBooka-13-szara.html
https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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LOWEPRO PROTACTIC 450 AW 
POSZUKIWANIA CODZIENNEGO PLECAKA

NAPOLEON BRYL

Lowepro protactic 450 AW – poszukiwania codziennego plecaka



   /   SPRZĘT   /   125125

Moje EDC* jest dość skomplikowane i mam specyficzne wymagania co do plecaka na co 

dzień. Mój stary wysłużony LowePro Fastpack dobiegał swoich dni, zamek zaczynał się 

wypruwać, ramiączka się powyciągały i już przestały być wygodne. Cechowała go poza 

tym jedna paskudna wada: kieszeń na komputer zapinana z boku, przez co mój MBP zali-

czył bliskie kontakty z betonem. Rozpocząłem zatem poszukiwania nowego, wedle zało-

żeń, które musiał spełnić plecak:

1. kieszeń na 15" MBP,

2. regulowane miejsce na DSLR ze stałoogniskowym obiektywem,

3. miejsce na dwa dodatkowe obiektywy,

4. miejsce na notes (A5) i drobiazgi,

5. miejsce na akcesoria (ładowarki, kabelki, mały dysk etc.),

6. przestrzeń na rzeczy na jednodniowy wyjazd, butelkę z wodą,

7. miejsce na dodatkową DSLR lub ewentualnie kamerę,

8. miejsce na przytroczenie małego statywu byłoby plusem.

Przejrzałem dostępne na rynku plecaki i skończyło się na PeakDesigne i… LowePro 

Protctic 450 AW. Który to plecak na początku poszukiwań omijałem. Chciałem odmiany. 

Lowepro protactic 450 AW – poszukiwania codziennego plecaka
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Po obejrzeniu w sklepie jednak PeakDesigne 

Everyday Backpack odpadł, choć wrażenie 

w internecie sprawiał atrakcyjne. Ujawnił tro-

chę nieintuicyjny system przegród i moje 

d800 ledwo się mieściło. Cena też za nim nie 

przemawiała. Skończyło się jak zawsze… 

Kolejne LowePro w domu. Mam już torbę z serii 

Protactic, o której pisałem w jednym z poprzed-

nich numerów, 10/2016

Czterysta pięćdziesiątka na pierwszy rzut oka 

wydawała się trochę za duża na codzienny 

miejski plecak. Patrząc na moje wymagania 

wypisane wyżej, nie dało się jednak znaleźć nic 

mniejszego. Trudno. Plecak na zewnątrz ma sys-

tem pasków Slip-lock (odpowiednik wojskowego 

MOLE), za pomocą którego możemy dopinać 

kompatybilne akcesoria, dodatkowe organizery 

itp. Razem z plecakiem dostajemy małą saszetkę, 

dwa paski mocujące, uchwyt na statyw i uchwyt 

na kubek. Ramiączka i plecy mają system 

ActiveZone, dzięki któremu nawet obciążony 

plecak nie daje nam się we znaki podczas dłuż-

szego spaceru. Do tego w upale przepuszczają 

powietrze i uniemożliwiają sklejenie się z pleca-

kiem. Po bokach są dwie małe kieszonki – jedna 

z siatką na drobiazgi, druga z karabińczykiem 

na klucze. Całość jest bardzo dobrze wykonana, 

szwy i zamki są mocne. 

Do wnętrza są cztery drogi. Po pierwsze, cały 

tył – plecy – są jedną wielką klapą, w której 

umieszczono kieszeń na komputer. Po jej otwar-

ciu mamy dostęp do całej zawartości plecaka. 

Dodatkowo są trzy drogi szybkiego dostępu 

do aparatu czy też aparatów. Dwie na dole po 

Lowepro protactic 450 AW – poszukiwania codziennego plecaka
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obu bokach i trzecia od góry. Czyli wnętrze możemy tak skonfigurować, żeby mieć w nim 

trzy aparaty z założonymi obiektywami pod ręką, w tym jeden może mieć średniej dłu-

gości teleobiektyw. Wnętrze jest w ogóle w pełni konfigurowalne za pomocą przegródek 

na rzepy, znanych z innych produktów LowePro i innych toreb/plecaków foto. Możliwości 

konfiguracji jest wiele. Na zdjęciach widzicie dwie wersje, których używam regularnie. 

LowePro ma pas biodrowy, który w pierwszej chwili chciałem odpiąć, bo poza dużymi ple-

cakami turystycznymi nie używam pasów biodrowych. Ten jednak wyjątkowo został, ma 

dwie malutkie kieszonki, które w mojej codziennej konfiguracji służą na klucze. 

Po ponad czterech miesiącach użytkowania w różnych warunkach mogę powiedzieć, 

że plecak się sprawdza jako codzienny towarzysz w mieście, ale również na krótkich 

wyjazdach i wędrówkach w górach. Dzięki paskom SlipLock możemy doczepiać dodat-

Lowepro protactic 450 AW – poszukiwania codziennego plecaka
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kowe organizery czy termos z kawą. Po całym 

dniu chodzenia z ciężkim sprzętem nie mamy 

zmiażdżonych ramion. Spełnia też wymaga-

nia wymiarowe większości linii lotniczych dla 

bagażu podręcznego. Jeżeli potrzebujecie śred-

niego, wygodnego plecaka fotograficznego, to 

zerknijcie na 450 AW. Są też mniejsze modele 

– 350 z kieszenią na komputer 13". 

*EDC – every day carry, po polsku: ekwipunek dźwi-

gany codziennie. Popularne określenie na drobny 

sprzęt codziennego użytku, który zawsze warto 

mieć przy sobie. Będzie o tym następnym razem. 

napoleonbryl

Lowepro protactic 450 AW – poszukiwania codziennego plecaka

https://twitter.com/napoleonbryl 


   /   SPRZĘT   /   129

HANDPRESSO AUTO

PAWEŁ HAĆ

Handpresso Auto

Przyjemność picia dobrego espresso to domena kawiarni i domowego zacisza oraz… 

wnętrza mojego samochodu, który może z powodzeniem konkurować ze Starbucksem.
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Kawa to tak popularny napój, że można dostać go wszędzie, zarówno w restauracji, jak i na 

stacji benzynowej. Konieczność umożliwienia przygotowania jej wszędzie doprowadziła nie-

stety do ogromnych dysproporcji w smaku, a w efekcie również do spadku jakości nie tylko 

we wszelakich sklepikach osiedlowych, gdzie nalewana jest z automatu, ale nawet w siecio-

wych kawiarniach, które dostosowały się do gustu większości, przesładzając napoje. Krótko 

mówiąc: trudno wypić dobrą kawę, zwłaszcza gdy nie zna się okolicy. Handpresso to zmienia, 

bo pozwala parzyć ją wszędzie tam, gdzie dojedziemy samochodem.

Firma Handpresso nie jest w Polsce szczególnie znana, trudno jednak, by było inaczej, skoro 

jej produkty są drogie, a na ofertę składają się tak naprawdę trzy podstawowe urządzenia 

i kilka akcesoriów. Handpresso Auto to wizytówka firmy: zbudowany z niesamowicie solidnych 

materiałów ekspres o surowym wzornictwie, doskonale wywiązujący się ze swojego zada-

nia. I, oczywiście, nie mógłby być przy tym tani. 

Urządzenie zrobiono z plastiku, na spodzie zna-

lazła się guma, a owijany wokół niego kabel ma 

gruby, bawełniany oplot. Ekspres jest ciężki, waży 

880 g, i całkiem duży; wymiarami przypomina pół-

litrowy kubek termiczny. Z powodzeniem mieści 

się do uchwytu w samochodzie, chociaż wygod-

130Handpresso Auto

Urządzenie dostosowane jest 
zarówno do saszetek E.S.E., jak i do 
parzenia z kawy mielonej
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niej transportować go w schowku (można 

też dokupić przeznaczoną do niego wali-

zeczkę, która pomieści dodatkowe akceso-

ria). Pomimo wymiarów jest to kompletny 

ekspres, który po wlaniu wody i dodaniu 

kawy parzy espresso. Jak dokładnie to robi?

Urządzenie dostosowane jest zarówno do 

saszetek E.S.E., jak i do parzenia z kawy 

mielonej – w zależności od tego, który 

sposób wybierzemy, konieczne jest zasto-

sowanie odpowiedniej końcówki (obie są 

w zestawie). Osobiście jestem zwolennikiem 

E.S.E., o wiele lepiej sprawdzają się w trasie, 

gdy chcę zaparzyć więcej niż jedną kawę. 

W przypadku kawy mielonej musiałbym 

opróżnić i wyczyścić pojemnik przed zrobie-

niem drugiej filiżanki, a następnie nasypać 

kolejną porcję, a zazwyczaj nie ma do tego 

warunków. Kawa z saszetek smakuje zresztą 

bardzo dobrze, nie są to bowiem napoje 

o smaku kawy, jak w niektórych syste-

mach (jak na przykład Tassimo), ale zwy-

czajna zmielona kawa. Każda saszetka 

pakowana jest zresztą hermetycznie, by 

nie stracić aromatu. W komplecie z eks-

presem dostajemy plastikową filiżankę 

z podziałką na 50 ml – dokładnie tyle 

wody trzeba wlać do ekspresu, można ją też odmierzyć na podstawie wskaźnika przy wlewie. 

Następny krok to założenie saszetki, dokręcenie wieczka i ustawienie w uchwycie bądź na innej 

płaskiej powierzchni. Wystarczy podpiąć ekspres do gniazda zapalniczki i przycisnąć włącznik 

– od tego momentu rozpoczyna się sprężanie powietrza, by wygenerować ciśnienie, a także 

nagrzewanie wody do temperatury około 80 stopni Celsjusza (wskazuje ją analogowy termo-

metr na obudowie). Po około dwóch minutach Handpresso piszczy, a tym samym wszystko jest 

gotowe do parzenia. Trzeba już tylko odwrócić ekspres o 180 stopni i ustawić nad filiżanką, a na 

koniec wcisnąć przycisk (który jest zablokowany, gdy ekspres jest zwrócony wylotem ku górze). 

Handpresso Auto

Handpresso wytwarza ciśnienie 16 
barów, wystarczające do zaparzenia 
intensywnej kawy.
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Woda pod ciśnieniem przeleje się przez kawę, wyle-

wając się do naczynia. Po zakończeniu procesu 

należy przełączyć blokadę, by resztki kawy nie spły-

nęły do komory z wodą.

Brzmi skomplikowanie, ale trwa znacznie krócej 

niż kupienie lury na stacji benzynowej, efekt nato-

miast jest porównywalny z domowymi ekspresami. 

Handpresso wytwarza ciśnienie 16 barów, wystar-

czające do zaparzenia intensywnej kawy. Porcja 

jest niewielka i oczywiście pozbawiona mleka, 

dlatego pijący kawę inną niż espresso, nie będą 

zadowoleni. Dla wszystkich pozostałych po spró-

bowaniu choćby jednej filiżanki Handpresso będzie 

oczywistym, lepszym wyborem. To nie tylko 

moja opinia, pytałem znajomych o zdanie, gdy 

porównywali tę samą kawę pitą z domowego eks-

presu i Handpresso, uznawali, że smak jest bardzo 

podobny lub identyczny. Argumentem może też 

być cena – saszetki E.S.E. kosztują nawet mniej niż 

jeden złoty za sztukę, podczas gdy za najpodlejszą 

kawę na stacji trzeba zapłacić kilkakrotnie więcej.

Samochodem jeżdżę właściwie codziennie, często 

bywam też w trasie, w miejscach, które niekoniecz-

nie znam (bądź też znam i wiem, że nie wypiję 

w nich żadnej dobrej kawy). Handpresso Auto 

jest dla mnie wybawieniem od rozwodnionej lub 

przepalonej, pozbawionej smaku kawy. Ekspres 

w samochodzie może wydawać się przesadą, nie-

uzasadnionym wydatkiem, który nigdy się nie 

zwróci. I tak, jest drogi. Nie, nie jest mi niezbędny.

Ale czyni moje całodniowe wyjazdy znacznie 

przyjemniejszymi.

Handpresso Auto             

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• bardzo dobry smak parzonej kawy

• solidne wykonanie

• możliwość stosowania 
mielonej kawy i saszetek

Minusy:
• wysoka cena

Cena: 159 EUR

Handpresso Auto

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


OLED-ÓW DWÓCH 
– PANASONIC EZ950

PAWEŁ OKOPIEŃ

Japoński producent oprócz referencyjnego modelu EZ1000 ma w swojej ofercie także drugi 

telewizor wykonany w technologii OLED. Jest bardziej przystępny, występuje w dwóch 

rozmiarach, a jednocześnie wciąż oferuje obraz najwyższej klasy. To sprzęt, który każdy miłośnik 

filmów musi wziąć pod uwagę przy wyborze telewizora.
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Panasonic nie próżnuje. Po rezygnacji z kultowych 

ekranów plazmowych wielu zastanawiało się, co dalej. 

Tymczasem inżynierowie ostro wzięli się do pracy 

i postawili przed sobą bardzo ambitny cel, aby co roku 

dostarczać sprzęt będący szczytem aktualnych tech-

nologii. Do współpracy zatrudniono także ekspertów 

z Hollywood, zarówno tych z filmowych wytwórni, 

jak i THX – firmy założonej przez George’a Lucasa. 

Efektem jest powstawanie co roku referencyjnej klasy 

wyświetlacza. Dwa lata temu pojawił się pierwszy 

OLED firmy, który zachwycał nawet z tyłu, gdzie go 

wykończono przyjemną w dotyku alcantrą. Rok temu 

LCD z tylnym podświetlaniem LED – DX900 olśniewał 

swoją jasnością w HDR, stając się prawdziwym papier-

kiem lakmusowym dla tej raczkującej technologii. 

W 2017 roku w sklepach pojawia się wyżyłowany OLED 

EZ1000. Choć panel tego OLED-a powstaje w tej samej 

fabryce, co pozostałych telewizorów w tej technologii, 

to jego konstrukcja została opracowana właśnie bez-

pośrednio przez inżynierów Panasonica.

OLED-ów dwóch – Panasonic EZ950
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EZ950 również korzysta z najnowszych paneli OLED i ma to samo serce, co flagowy EZ1000. 

Mowa o procesorze obrazu HXC2. Pierwszą zauważalną różnicą jest brak soundbara i tym samym 

uproszczone wzornictwo. Telewizor wciąż może pochwalić się przyzwoitym 40-watowym dźwię-

kiem, co jak na tak płaski ekran jest bardzo dobrym osiągnięciem. Drugą różnicę dostrzeżemy 

na sklepowej półce. EZ950 oczywiście nie należy do tanich telewizorów, ale jest tańszy od swo-

jego brata i dostępny także w wariancie 55-calowym. To dobra propozycja dla tych, którzy chcą 

poczuć walory technologii OLED, ale nie mogą pozwolić sobie na wyświetlacz 65-calowy. 

Nowe ekrany OLED Panasonica radzą sobie świetnie z technologią HDR. Osiągnięcie ekstremal-

nej jasności, która jest tak trudna w przypadku technologii OLED, okazało się możliwe. Wspierany 

jest zarówno HDR10, jak i HLG. Testy pokazują, że EZ950 doskonale sobie radzi z odwzorowaniem 

obrazu. Gracze docenią niski input lag, a wszyscy użytkownicy dostęp do Netflixa i Amazon Video 

Prime, a także YouTube’a. Wszystkie te serwisy oferują treści w 4K i HDR.

EZ950 to młodszy brat EZ1000, któremu niczego nie można odmówić. Decydując się na jego 

zakup, będziecie zachwyceni. Wyższa seria jest jeszcze bardziej dopieszczona, ale tu, w EZ950, 

w pełni można zasmakować czerni ekranu OLED i świetnych rozwiązań technicznych Panasonica.

paweloko

OLED-ów dwóch – Panasonic EZ950

https://twitter.com/paweloko


5 TV DO 
5 TYSIĘCY ZŁOTYCH
PAWEŁ OKOPIEŃ
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Zakup telewizora to nie lada wyzwanie, od wielu lat staram się doradzać przy tym zaku-

pie, a sam decydując się na zakup ekranu dla siebie, miałbym twardy orzech do zgryzienia. 

Topowe telewizory kosztują krocie, można mieć jednak duży i fajny telewizor za rozsądną 

kwotę. Przygotowałem więc zestawienie pięciu ciekawych modeli, które można mieć za 

mniej niż 5 tysięcy złotych. 

LG EG910 
OLED za mniej niż 5 tysięcy złotych, to wciąż jest nieco niewiarygodne, gdy sprawdzimy, ile 

kosztują topowe modele w tej technologii. Mamy tu do czynienia z jedynym zeszłorocz-

nym modelem w zestawieniu, ale wciąż dostępnym w sklepach i wartym uwagi właśnie ze 

względu na zastosowaną technologię. Cena robi wrażenie, tak jak i jakość czerni. Niestety 

telewizor ma tylko rozdzielczość FullHD, brak HDR, brak poszerzonej palety kolorów oraz 

wyposażono go w starszą wersję systemu WebOS. W dodatku na rynku pojawił się jego 

następca A7 o podobnych parametrach. Wiem jednak, że są fani czerni, byli posiadacze 

telewizorów plazmowych, którzy skuszą się na ten model i będą zachwyceni. To trochę jak 

kupować dziś iPhone’a 5S – to wciąż fantastyczny telefon, ale są lepsze iPhone’y. Tyle że dla 

niektórych będzie to model w pełni wystarczający. 

LG EG910           

CENA: 4880 PLN
ROZDZIELCZOŚĆ: FULL HD
PRZEKĄTNA: 55 cali
SMART TV: WebOS

5 TV do 5 tysięcy złotych

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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Samsung UE55MU7002T
Desing tego telewizora to unowocześniona konstrukcja SUHD KS7000, mojego ulubio-

nego telewizora 2016 roku. W tym modelu nie zastosowano kwantowych kropek, ale wciąż 

możemy mówić o modelu premium, szerokiej palecie kolorów, odpowiednim efekcie 

HDR, niskim input lagu, dobrym odwzorowaniu kolorów i równomiernym podświetla-

niu. Wszystko to dopełnia przewód One Connect oraz superszybka platforma Smart TV 

i wygodny pilot. Stosunek ceny do jakości wypada naprawdę świetnie. Jest też wersja 65- 

i 75-calowa.

Samsung UE55MU7002T        

CENA: 4999 PLN
ROZDZIELCZOŚĆ: 4K
PRZEKĄTNA: 55 cali
SMART TV: TIZEN

5 TV do 5 tysięcy złotych

OCENA PA
TRONUJE

POL E CA

Q

OCENA PA
TRONUJE

POL E CA

Q

GA

DŻET  ROKU

2 0 1 6

2 0 1 6

GA

DŻET  ROKU

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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Panasonic TX-50EX780E
Najwyższa tegoroczna seria telewizora LCD w wydaniu japońskiego producenta. Telewizor 

może pochwalić się rewelacyjną jakością obrazu, świetną czernią, dobrą płynnością, ponad-

przeciętnym efektem HDR. Design jest stonowany, ale jednocześnie bardzo elegancki, 

podstawa jest teleskopowa, przez co można nieco inaczej zaaranżować nasz salon. Trochę 

szkoda jednak, że za tę kwotę otrzymujemy jedynie 50-calowy ekran. Gdyby był to model 

58-calowy, nie zastanawiałbym się ani chwili, by stwierdzić, że jest najciekawszy w zestawie-

niu. Zawodzi także nieco ubogi Smart TV. Nadal pozostaje godny uwagi.

5 TV do 5 tysięcy złotych

Panasonic TX-50EX780E       

CENA: 4999 PLN
ROZDZIELCZOŚĆ: 4K
PRZEKĄTNA: 50 cali
SMART TV: SmartViera

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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Sony KD-49XE7005
Ekran Sony w bardzo rozsądnej cenie jak na jakość wykonania i jakość obrazu. Dla mnie atu-

tem względem wyższych serii jest brak systemu Android TV. Dzięki temu telewizor działa 

bardzo płynnie, a i tak posiada podstawowe funkcje Smart, w tym dostęp do Netflixa, czy 

YouTube’a. Nie jest to ekran wybitny, ale bardzo przyzwoity – wart swojej ceny.

Sony KD-49XE7005       

CENA: 3399 PLN
ROZDZIELCZOŚĆ: 4K
PRZEKĄTNA: 49 cali
SMART TV: ograniczone

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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Philips 55PUS6262
Kolejny telewizor, który wychodzi z rąk firmy będącej partnerem Android TV, a nie jest zasi-

lany tym systemem. Smart TV własnej produkcji daje radę, a to, co najciekawsze w tym tele-

wizorze, kryje się z tyłu. Tam na bocznych ściankach umiejscowiono diody LED, czyli system 

ambilight. Efekty świetlne podczas wieczornych seansów są naprawdę ciekawe. Cały telewi-

zor trzeba uznać za dobrego średniaka.

Philips 55PUS6262        

CENA: 3299 PLN
ROZDZIELCZOŚĆ: 4K
PRZEKĄTNA: 55 cali
SMART TV: ograniczone

paweloko

5 TV do 5 tysięcy złotych

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://twitter.com/paweloko


JAN URBANOWICZ

Auta typu SUV stały się w ostatnich latach niezwykle popularne i jest ich dzisiaj na 

ulicach naprawdę sporo. Trochę się temu nie dziwę, bo to idealne auta rodzinne, na 

zakupy i do wyjazdu na wakacje. Wiem, że nie każdemu one odpowiadają, widząc 

jednak, jak wiele ich jeździ po naszych ulicach, raczej cieszą się powodzeniem.
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SEAT ATECA 
HISZPAN GRUBASEK

 Seat Ateca – Hiszpan grubasek
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Jednym z takich aut jest nowy Seat Ateca. To pierwszy SUV hiszpańskiego producenta 

i trzeba przyznać, że od razu im on wyszedł. Tak, wiem, że to właściwie technologia VW, ale 

i tak jazda tym autem sprawiała mi sporą przyjemność.

Prosto i ładnie
To są chyba najlepsze słowa opisujące ten model. Tu jest prosto i bez większych wodotry-

sków, ale jednocześnie bardzo ładnie. Dość minimalistyczne wnętrze, które dobrze ze sobą 

współgra. Każdy, komu bliski jest design aut z koncernu VW, poczuje się dobrze. Warto nad-

mienić, że Ateca to niemal bliźniaczy model nadchodzącej Škody Karoq, następcy modelu 

Yeti. Z zewnątrz różnice są minimalne. Kiedy pierwszy raz wsiadłem do auta, wszystko wydało 

mi się proste i intuicyjne. Takie właśnie było. Czy Wy również jesteście prawdziwymi facetami 

i gardzicie instrukcjami obsługi? Bardzo dobrze! Tu naprawdę nie będziecie czuli potrzeby 

sięgania po nią. Jeśli potraficie obsłużyć kuchenkę mikrofalową, to poradzicie sobie również 

z obsługą systemów w Seacie, gdyż jest ona banalnie prosta. Wszelkie przyciski od rozma-

itych systemów, w tym multimedialnego, są czytelne i umiejscowione w intuicyjnych miej-

 Seat Ateca – Hiszpan grubasek
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scach. Jedni oczekują pulpitów rodem ze statków 

kosmicznych, ja cenię sobie minimalizm i prostotę 

– tak tu właśnie jest.

W czym się zakochałem
Co pokochałem w tym aucie najmocniej? Zabrzmi 

to banalnie, ale kolor. Testowany egzemplarz miał 

lakier Samoa Orange i jest on zabójczo-wspaniało-

-orgazmiczno-cudny! Takie słowo nie istnieje, ale 

co z tego. To jest piękny kolor i zdjęcia nie oddają 

tego, jak świetnie wygląda na żywo. Kolor lakieru 

potrafi naprawdę zmienić doznania z obcowania 

z autem i tutaj zadziałał on zdecydowanie na plus. 

Gdybym miał kupić Seata, na pewno kupiłbym go 

w tym kolorze.

Testowany egzemplarz
Miałem okazję jeździć egzemplarzem z benzyno-

wym silnikiem 1.4 TSI o mocy 150 KM. Bałem się, 

że okaże się on nieco za słaby (wszak mamy tu 

spore auto do napędzenia), ale wrażenia z jazdy 

okazały się naprawdę zadowalające i nie miałem 

problemów z mocą w chwilach, kiedy była ona 

potrzebna. Testowany Seat to była wersja wypo-

sażenia Xcellence i trzeba przyznać, że niczego mi 

w nim nie brakowało. Miał najważniejsze rzeczy 

 Seat Ateca – Hiszpan grubasek

Testowany Seat to była wersja 
wyposażenia Xcellence i trzeba 
przyznać, że niczego mi w nim 
nie brakowało.
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i bajery, jakie powinny się znaleźć we współczesnym samochodzie i sądzę, że niejeden miło-

śnik gadżetów dobrze by się tu poczuł.

Producenci samochodów z każdym rokiem coraz bardziej idą w kierunku automatyzacji 

pojazdów i w Seacie również tego doświadczymy. Przede wszystkim przez pakiet wspomaga-

nia jazdy Comfort Assistant Plus. W jego skład wchodzą między innymi: asystent pasa ruchu, 

który pilnuje, byśmy nie zjechali na przeciwległy lub równoległy pas ruchu, jeśli nie mamy 

tego w zamiarze. Przyznam szczerze, że miałem już do czynienia z takimi asystentami od róż-

nych producentów i ten z koncernu VW jest jednym z lepszych. Wciąż mu trochę brakuje do 

ideału, ale wszystko jest na dobrej drodze. Kolejnym dodatkiem jest system rozpoznawania 

znaków drogowych. Tu chyba nazwa doskonale mówi, z czym mamy do czynienia. Od czasu 

do czasu czujniki łapały jako znaki na przykład naklejki na naczepach ciężarówek, ale poza 

tym nie miałem większych problemów. Następnie, asystent jazdy w korku, dzięki któremu 

 Seat Ateca – Hiszpan grubasek
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możemy trochę się – podczas jazdy w zatłoczo-

nym mieście – zrelaksować. Cały czas musimy 

mieć rękę na pulsie, ale auto samo odwali za nam 

większość roboty podczas jazdy po zakorkowa-

nej ulicy. Dodatkowo mamy tu aktywny tempo-

mat, który powoli staje się standardem, jeśli tylko 

mamy auto z tempomatem. Wystarczy ustawić 

prędkość, a auto samo zwolni, gdy przed nim znajdzie się inny pojazd, a później samo wróci 

do wcześniej zdefiniowanej prędkości, jak tylko pojazd przed nami zjedzie nam z drogi. 

I w końcu, system wspomagania martwego pola – choć przez tyle lat można się było obejść 

bez takich rzeczy, to teraz uważam, że powinien to być standard w każdym samochodzie. 

Zwłaszcza dla ludzi, którzy naprawdę nie potrafią korzystać z lusterek i kilka razy o mało we 

mnie nie wjechali, gdy zmieniali pas ruchu.

Dla osób, które oczekują sporej liczby gadżetów, Seat okaże się autem godnym uwagi. 

8-calowy wyświetlacz z dotykowym czujnikiem zbliżeniowym do obsługi systemu inforo-

zrywki jest naprawdę wygodny w użyciu i doskonale się sprawdza. Powinien mieć co prawda 

 Seat Ateca – Hiszpan grubasek

Dla osób, które oczekują sporej 
liczby gadżetów, Seat okaże się 
autem godnym uwagi.
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lepszą rozdzielczość, ale jestem w stanie przymknąć na to oko. Znajdziemy tu również system 

CarPlay oraz Android Auto, dysk o pojemności 10 GB na wszelkie nasze pliki multimedialne 

oraz funkcję czytania SMS-ów i maili. Wyświetlacz doskonale sprawdza się również podczas 

parkowania, dzięki kamerze wstecznej oraz systemowi kamer 360°.

Mnie do gustu przypadły jeszcze dwie rzeczy: panoramiczny dach, gdyż od jakiegoś czasu 

jestem fanem takiego rozwiązania, dzięki któremu przyjemniej mi się przemieszcza samocho-

dem ze względu na optyczne powiększenie przestrzeni. Druga rzecz to elektrycznie odbloko-

wywany hak holowniczy. Co prawda, nie miałem potrzeby niczego holować, ale dobrze mieć 

taką możliwość.

Brać?
Do końca nie wiem dlaczego, ale Seat Ateca przypadł mi do gustu. Jak na pierwszego 

SUV-a z Hiszpanii wypadł bardzo przyzwoicie i może się podobać. Nadwozie ma cie-

kawy design, ale jednocześnie nie rzuca się w oczy, a przecież nie wszyscy chcą krzyczeć, 

jakim autem jeżdżą. Wnętrze Seata jest proste, dość minimalistyczne i przyjemne w obsłu-

dze. Gdybym miał kupować średniego SUV-a, to na pewno Ateca byłby brany pod uwagę. 

Większość osób zapewne wybrałoby bliźniaczą Škodę, ale to kolejny powód, by pomyśleć 

o Seacie – chcemy taki samochód, jakim jeździ większość? Samochód ten ma wiele zalet, jed-

nak dla mnie największą jest ten kolor. Samoa Orange wygląda bosko i pamiętajcie o tym!

 Seat Ateca – Hiszpan grubasek

Seat Ateca             

Plusy: 
• bogate i przejrzyste wnętrze 

• łatwość obsługi systemów 

• hak holowniczy 

• pakiety wspomagania jazdy

Minusy: 
• wyświetlacz o słabej rozdzielczości 

• cena

Cena: testowany egzemoplarz 
162 593 PLN

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Aplikacje do zamawiania jedzenia ciągle szukają nowych obszarów 

i sposobów, aby zdobyć nasze kliki na telefonie. Najnowsza z nich 

to Mniam. W aplikacji pojawiają się na żywo oferty restauracji 

z naszego otoczenia wraz z aktualnymi promocjami. Dzięki temu 

wystarczy odpalić aplikację i zobaczyć, jakie oferty są obecnie 

aktualne. Wiadomo też, że w danej restauracji będzie wtedy wolny 

stolik. Wystarczy kliknąć ofertę, która się pojawiła, i nawet zapłacić 

od razu przez telefon. W aplikacji mamy też minispołeczność. 

Można sprawdzić miejsca, gdzie najchętniej jedzą inni, następnie 

polecić je znajomym i czasem zdobyć nawet darmowy posiłek.

Cena: 0,00 EUR            Pobierz

MNIAM

Chyba nic nas nie wkurza tak bardzo jak reklamy w TV podczas 

oglądania ulubionego filmu. Ale nie myślałem, że to jest tak wkurzające, 

że ktoś założył serwis pozwalający to omijać. Serwis Koniec Reklam 

jest w zasadzie bardzo prosty. Wybieramy program, który oglądamy, 

dodajemy zgodę na wysyłanie powiadomień i tyle. Teraz spokojnie 

możemy w czasie reklam przełączyć na inny kanał lub pójść na 

jedynkę lub po piwo. Gdy skończy się blok reklamowy, dostaniemy 

powiadomienie push i będzie można spokojnie przełączyć na oglądany 

kanał. Na razie obsługiwanych jest 12 programów, w tym TVP1, TVP2, 

Polsat, TVN, TV4, TV6 i inne, a usługa działa od 16:00 do 24:00.

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

KONIEC REKLAMTV

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/mniam/id1249370650?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/koniecreklamtv/id1145885512?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

To jedna z fajniejszych imprezowych aplikacji. Wiadomo, że na 

wakacjach i wspólnych wyjazdach zawsze pojawia się pomysł 

na spontaniczne głośne puszczanie muzyki, ale nie zawsze jest 

jak to zrobić. Nikt nie ma wystarczająco mocnego głośnika, 

pomieszczenie jest zbyt duże itp. Tu właśnie sprawdzi się AmpMe. 

Ta aplikacja pozwala stać się nam głośnikiem. Wystarczy, że jedna 

osoba stworzy „party”, puszczając muzykę z biblioteki na telefonie, 

YouTube, SoundCloud lub Spotify, a kolejne osoby mogą się do 

niej podłączyć i odtwarzać dokładnie ten sam utwór na swoim 

urządzeniu. Gdy takich osób zbierze się kilka, może się okazać, że 

smartfony są w stanie nagłośnić sporą imprezę. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

AMPME

Google Art Project to nie jest nowa inicjatywa, sama aplikacja też nie, ale 

warto wspomnieć o niej właśnie w okresie wyjazdów wakacyjnych. Nie 

zawsze uda się odwiedzić wszystkie muzea, które chcemy, nie zawsze 

da się w tych zatłoczonych dobrze przyjrzeć dziełom. W końcu czasem 

nawet po obejrzeniu danego obrazu chcielibyśmy się o nim dowiedzieć 

więcej. Właśnie w tym pomaga Google Art & Culture. W aplikacji 

możemy przeglądać setki tysięcy eksponatów w różnych muzeach 

na świecie. Każdy z nich jest opisany i sfotografowany w wysokiej 

rozdzielczości. Chyba nigdy wcześniej nie było takich możliwości 

wirtualnego zwiedzania. Z polskich muzeów są między innymi Muzeum 

Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN czy Narodowy Instytut Audiowizualny.

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

GOOGLE ART & CULTURE

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/ampme-play-music-louder/id986905979?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/google-arts-culture/id1050970557?l=pl&mt=8


Dziś krótka recenzja z serii „coś dla najmłodszych”, w której chciałbym Wam przedstawić serię 

gier LEGO Duplo.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Wielu rodziców może się sprzeciwiać temu, by 2- 3- czy 4-latki obcowały z elektroniką. 

Według mnie ich sporadyczny dostęp do niej jest jak najbardziej wskazany, zwłaszcza gdy 

jesteśmy w stanie połączyć świat wirtualny z tym całkiem realnym, a w tej roli wręcz fanta-

stycznie sprawdzają się przeróżne gry LEGO Duplo. 

Do wyboru mamy na przykład grę poświęconą pociągom, zwierzętom czy budce z lodami. 

Wszystkie one dostępne są całkowicie za darmo i pozbawione jakichkolwiek ograniczeń, 

reklam i tym podobnych „umilaczy”. Jak łatwo się domyślić, celem LEGO nie jest zarabianie 

na tych aplikacjach, ale zwiększenie sprzedaży swoich całkiem realnych klocków i tu wła-

śnie widzę największą ich zaletę. 

Nie dość, że nasza pociecha nauczy się dzięki nim wielu ciekawych rzeczy, to jeszcze chęt-

nie będzie się z nami bawiła klockami LEGO, odgrywając różne „scenki” z gry. Po kilku 

dniach zabawy z „LEGO Duplo Food” nasza mała Julka zaczęła uwielbiać robienie różnych 

kompozycji „lodowych”, co zresztą potem przerodziło się w robienie tortów, babeczek 

itd. Te same klocki, których używaliśmy wcześniej do budowy domków, samolotów i tym 

podobnych konstrukcji, nagle zyskały nowe zastosowanie. 

Warto zauważyć, że same gry są zrobione naprawdę świetnie. Maluchy bardzo szybko 

i intuicyjnie uczą się ich obsługi, co dodatkowo zachęca je do grania. Grafika jest bardzo 

przyjemna dla oka i oddaje klimat zabawy klockami. To, co naprawdę jednak przekonało 

mnie do recenzji tych tytułów, to fakt, że pełne są małych „smaczków” i interakcji, ale jed-

nocześnie mają logiczną fabułę i uczą nasze pociechy choćby tego, że po zrobieniu kilku 

lodów trzeba po sobie posprzątać. 

LEGO Duplo Train
W tej grze nasze pociechy mogą wcie-

lić się w konduktora pociągu. W trakcie 

zabawy będziemy w stanie nie tylko 

spersonalizować nasz pociąg, wybrać 

to, jakie wagony będą do niego przy-

czepione czy dokonać załadunku. 

W zależności od przyczepionych 

wagonów będziemy mogli wybierać 

to, jakie produkty chcemy transporto-

LEGO Duplo 

https://itunes.apple.com/pl/app/lego-duplo-train/id668416040
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wać, wpuszczać pasażerów oraz wchodzić w interakcję z otoczeniem, podczas gdy nasza 

lokomotywa będzie jechać. 

Dodatkowo w grze dostępne są różne filmiki animowane z klockami Duplo w roli głównej. 

Wszystkie one są bardzo zabawne i chętnie oglądane przez naszą pociechę. 

LEGO Duplo Animals
W tej grze naszym zadaniem 

będzie zrobienie i dostarczenie 

zaproszeń na urodziny niedź-

wiedzia do różnych zwierząt roz-

lokowanych na kilku wyspach. 

Będziemy więc musieli podróżować 

samochodem, samolotem, łódką 

czy psim zaprzęgiem, aby dotrzeć 

w różne zakamarki globu. Tak jak 

w innych grach z serii również tutaj 

możemy wchodzić w interakcję 

z otoczeniem oraz mamy dostęp do trzech animowanych filmów z klockami LEGO Duplo 

w roli głównej. 

https://itunes.apple.com/pl/app/lego-duplo-animals/id970399837
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LEGO Duplo Food
To zdecydowanie nasza ulubiona 

część serii, w której nasze dziecko 

może tworzyć i serwować lody, 

ciasta i hamburgery dla głodnych 

klientów. Gra uczy tego, że jedzenie 

musi być przechowywane prawi-

dłowo, a na koniec dnia jest czas 

porządkowania.

Dzięki skoncentrowaniu się na 

próbie prawidłowego skompleto-

wania potrawy zamawianej przez 

klienta nasze dziecko, poprzez 

metodę próbę i błędów, uczy się 

odróżniać różne elementy (głównie 

dzięki jaskrawym kolorom i różnym 

kształtom), co sprzyja rozwojowi 

umiejętności myślenia.

Wszystkie trzy gry, jak już wspo-

mniałem, są dostępne całkowi-

cie za darmo, zarówno na iPada, 

jak i iPhona. Jako że cała interakcja 

odbywa się za pomocą obrazków 

i gestów, nie ma żadnego problemu 

z tym, w jakim języku rozmawiamy 

z dzieckiem, gdyż w żadnej z tych 

gier nie ma ani jednej mówionej 

kwestii. 

Z mojej strony mogę jedynie szczerze 

polecić całą serię LEGO Duplo, gdyż 

jest to jedna z dłużej goszczących na 

naszym iPadzie pozycji, do których 

nasza Julka wraca bardzo chętnie. 

LEGO Duplo              

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Miodoność: 5/6

• Wydajność: /6

Plusy:
• całkowicie darmowe i bez reklam

• pobudzają różne zmysły 
i pomagają w rozwoju dziecka

• zabawne i wciągające

Minusy:
• trochę za krótkie

Cena: darmowe

LEGO Duplo 

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/lego-duplo-food/id810933446


PLAYERUNKNOWN’S 
BATTLEGROUNDS – LIVE, DIE, REPEAT

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Siedziałem w luku samolotu transportowego, wystraszony, wyposażony jedynie w spodnie, 

koszulkę i parę niezbyt wygodnych butów. Spojrzałem w oczy dziewczyny siedzącej naprze-

ciwko mnie i nie zobaczyłem w nich strachu. Mój wzrok spoczął na jej ustach, których kącik 

uniósł się lekko drwiąco, a potem oceniłem jej garderobę – szare spodnie kamuflujące, czarne 

i ciężkie buty wojskowe oraz obcisła, czarna koszulka na ramiączkach. Wiedziałem, że to nie jest 

jej pierwszy lot. Rozejrzałem się po luku i zobaczyłem mieszaninę ludzi – jedni pewni siebie, inni 

wystraszeni, niektórzy w samej bieliźnie… Powróciłem wzrokiem do dziewczyny przede mną 

i gdy tylko nasze oczy się ponownie spotkały, to powoli podniosła prawą dłoń, a potem wyko-

nała nią gest podrzynania gardła. Przełknąłem ślinę i wyskoczyłem z samolotu…

PlayerUnknown’s Battlegrounds to gra z serii Battle Royale, czyli takiej, w której wielu graczy 

online spotyka się w jednym wielkim świecie i w którym tylko jeden może zostać zwycięzcą. 

Twórcą gry jest znana postać – PlayerUnknown – czyli Brendan Green, odpowiedzialny mię-

dzy innymi za mod DayZ: Battle Royale dla ARMA 2, analogiczny dla ARMA 3 oraz za dział kre-

atywny w H1Z1. Dzisiaj jest dyrektorem kreatywnym w Bluehole, pod którego szyldem ukazał się 

PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Pikując w dół przy prędkości przekraczającej 200 km/h, myślałem tylko o tym, czy uda mi się 

wylądować bezpiecznie. Za cel obrałem małą wioseczkę – Gatka – położoną w pobliżu kilku 

farm i pól ze zbożem. Planowałem wpaść szybko do budynków na obrzeżach Gatki, zebrać naj-

ważniejsze rzeczy potrzebne od przeżycia i schować się w zbożu, a być może nawet w lesie. 

Nagle spadochron szarpnął moim ciałem i przez moment straciłem orientację, a kilkanaście 
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sekund później już lądowałem przed dwupiętrowym budynkiem, przeznaczonym zapewne dla 

pracowników pobliskiej farmy. Odciąłem spadochron i biegiem rzuciłem się przez najbliższe 

drzwi, natychmiast wbiegając na drugie piętro, gdzie czułem się bezpieczniejszy. W łazience 

znalazłem glocka P18C i amunicję 9 mm do niego, a z półki nad umywalką szybko zgarną-

łem paczkę tabletek przeciwbólowych. Wpadłem do sypialni, gdzie u spodu łóżka leżał UMP9. 

Przeładowałem obie bronie i cicho przemieściłem się w kierunku schodów, aby zejść na dół. 

Zdawało mi się, że słyszałem jakieś kroki, ale zanim zdążyłem zareagować, zobaczyłem przed 

swoją twarzą lufę półautomatycznej strzelby S12K. Podniosłem wzrok, zobaczyłem wykrzywione 

w grymasie zadowolenia usta dziewczyny, która siedziała przede mną w samolocie i usłyszałem 

huk wystrzału…

Prace nad PlayerUnknown’s Battlegrounds rozpoczęto na początku 2016 roku z planem, aby 

gra była gotowa w ciągu roku. Na początku pracowało nad nią 30 deweloperów, ale w czerwcu 

2016 roku ich liczba wynosiła już 70, a Bluehole wkrótce spodziewa się aż 90. PUBG – pod takim 

skrótem znana jest ta gra – działa na Unreal Engine 4, co było kłopotliwe, ze względu na rozmiar 

map, które Brendan chciał wprowadzić do tego świata. PUBG dostępne jest na Steamie od marca 

2017 jako Early Access, czyli w formacie beta. Gra nie jest w pełni dopracowana i co tydzień poja-

wia się kolejna łatka, która poprawia błędy, dodaje nową funkcjonalność albo zmienia pewne 

zasady w grze, aby rozgrywka była bardziej zrównoważona.

Obudziłem się i zobaczyłem, że ponownie siedzę w luku samolotu transportowego. Byłem 

wystraszony, wyposażony jedynie w brązowe spodnie, czarną koszulkę z długim rękawem i parę 

czarnych roboczych butów. Rozejrzałem się po luku i zobaczyłem mieszaninę ludzi – jedni 

pewni siebie, inni wystraszeni, niektórzy w samej bieliźnie… Chwilę później pikowałem w dół, 

przy prędkości przekraczającej 200 km/h i myślałem tylko o tym, czy znowu zginę, zanim oddam 

chociaż jeden strzał. Tym razem zdecydowałem się uniknąć lądowania pod torem lotu samo-

lotu, który leciał z północy na południe, nad miasteczkiem Pochinki, otworzyłem więc spado-

chron wcześniej i poszybowałem na południowy wschód, do niewielkiego skupiska zabudowań 

położonych w lesie. Tam znalazłem najważniejsze przedmioty potrzebne do przeżycia – kara-

bin maszynowy M16 wraz z amunicją, kolimator do niego, apteczkę, Red Bulla, kilka bandaży 

oraz rewolwer. Upewniłem się, że nikogo nie ma w pobliżu i pobiegłem w kierunku wschod-

nim, do kolejnych zabudowań. Tam z kolei znalazłem karabin snajperski, który pamiętał czasy 

II wojny światowej – karabiner 98 kurz, którego krótsza konstrukcja bazowała na mauzerze 98, 

a w drugim budynku lunetę 4x, którą szybko na nim zamontowałem – celowanie przez muszkę 

i szczerbinkę w człowieka oddalonego o kilkaset metrów to sztuka, której jeszcze nie opanowa-
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łem. Minęło już prawie sześć minut od lądowania, szybko więc wyjąłem mapę i oceniłem, gdzie 

muszę się udać, aby być bezpiecznym i jednocześnie przyjąć dobrą pozycję do ataku.

PUBG obecnie posiada tylko jedną mapę – opuszczoną wyspę, mniej więcej kwadratową, która 

ma osiem na osiem kilometrów. Są na niej równiny, niziny, góry, najprzeróżniejsze zabudowania, 

wioski, miasteczka, kopalnie, wraki samolotów, rzeki i nawet pobliska wyspa, na której znajduje 

się opuszczona baza wojskowa, do której można dostać się mostami. Na wyspie znajdziemy też 

samochody, terenówki, motocykle i buggy, która mocno hałasują, ale dzięki którym możemy 

zdecydowanie szybciej pokonać ogromne dystanse na mapie. Jak się zapewne domyślacie, roz-

grywka pomiędzy stoma graczami na tak dużym terenie mogłaby trwać w nieskończoność, 

ponieważ mogliby się nigdy nie znaleźć, dlatego gra stosuje ciekawy sposób, aby „zbliżyć” gra-

czy do siebie. Po pierwszych paru minutach rozgrywki głównie przeznaczonej na wyposażenie 

się w niezbędny ekwipunek na mapie pojawia się białe kółko o dosyć dużej średnicy, obejmu-

jące mniej więcej 2/3 mapy. Gracze mają następnie kilka minut, aby przemieścić się do wnętrza 

tego koła, inaczej po kilku kolejnych minutach przestrzeń wokół nich zacznie się zacieśniać przez 

ruchome, niebieskie kółko, które w samej grze wygląda jak pole siłowe. Jeśli gracz znajdzie się 

poza niebieskim kołem, to zacznie tracić życie, na początku bardzo powoli, a potem coraz szyb-

ciej. Niebieskie koło zacieśnia się coraz bardziej, aż osiągnie średnicę białego koła – w chwili, gdy 

to się stanie, białe koło nagle zmniejsza swoją średnicę, tym razem znacznie bardziej. Po paru 

minutach niebieskie koło zacznie zmniejszać swoją średnicę ponownie. Ten cykl się powtarza 

mniej więcej co minutę, dwie, aż przestrzeń, w której gracze nie tracą życia, zajmuje kilkadziesiąt 

metrów kwadratowych. Siłą rzeczy, niezależnie od rozmiaru mapy, jedna rozgrywka nie będzie 

trwała dłużej niż 20–30 minut, a zawodnicy nie będą musieli się szukać na ogromnej przestrzeni.

Biegłem przez las, lekko schylony, aby trudniej było mnie zauważyć. Po kilku minutach, jak już 

znalazłem się na bezpiecznym terenie, spojrzałem ponownie na mapę, a potem odwróciłem się 

na południe – przez półprzezroczyste pole siłowe, które doganiało mnie, zobaczyłem, jak jakiś 

facet ze schowaną bronią biegnie przez las w moim kierunku, ile sił w nogach. Podniosłem kara-

bin do policzka, spojrzałem przez lunetę i zobaczyłem, że już mocno krwawi. Nie widział mnie 

w momencie, w którym wstrzymałem oddech, wymierzyłem w jego głowę i delikatnie ścisną-

łem spust. Nie widział lecącego naboju 7,62 mm, który leciał w jego stronę z zawrotną prędko-

ścią i zapewne nie poczuł, jak przebił mu hełm i trafił centralnie w czoło. Padł poza bezpieczną 

strefą. A ja właśnie zdradziłem swoją pozycję – nie udało mi się jeszcze znaleźć tłumika do żad-

nej z moich broni.
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Na jedynej mapie dostępnej obecnie w PlayerUnknown’s Battlegrounds – są już plany i pierw-

sze szkice kolejnych, które zapewne pojawią się w najbliższych miesiącach – nazwanej „Erangel”, 

występują różne efekty środowiskowe. Możemy grać w dzień, w deszczu w pochmurny dzień, 

gdzie hałas padającej z nieba wody co jakiś czas przeszywa krzyk pioruna, o zachodzie słońca, 

podczas golden hour, a wkrótce również podczas mgły. Pogoda wpływa również na dźwięk, 

który jest tak ważny w tej grze – kroki gracza biegnącego słychać z daleka, a idącego w kuc-

kach już nie – i który pozwala nam określić, gdzie przeciwnik się znajduje względem nas, bez 

potrzeby posiadania headsetów 7.1. Podczas gry znajdziemy też ogromne ilości broni – od kuszy, 

przez pistolety (również maszynowe), karabiny snajperskie, karabiny szturmowe, aż do lekkich 

karabinów maszynowych – kamizelek kuloodpornych, hełmów, dodatków do broni, zwiększa-

jących ich możliwości, lunet o różnym stopniu przybliżania celów, apteczek, bandaży, ciuchów, 

dzięki którym trudniej nas zobaczyć… i wiele więcej. Jest nawet żeliwna patelnia, którą można 

wroga tłuc po głowie. To wszystko powoduje, że każda kolejna gra jest inna, a jeśli dodamy do 

tego ogromną mapę, losowe trasy samolotu, z którego wyskakujemy na wyspę, to nawet po kil-

kudziesięciu partiach jeszcze nie odwiedziłem każdego zakątka Erangel.

Gdy usłyszałem zagłuszający łomot silników, spojrzałem w niebo. Na horyzoncie pojawił się 

nisko lecący samolot zaopatrzeniowy. Widziałem, jak w rejonie Yasnaya Polana zrzucił swój 

pierwszy ładunek – czerwoną skrzynię na spadochronie. Zacząłem powoli przemieszczać się 

w kierunku tego miasteczka, bo patrząc na mapę, zapowiadało się na to, że ostateczna bitwa 

rozegra się w jego murach. Po chwili, gdy samolot znajdował się tuż przede mną, zobaczyłem 

drugi spadochron. Kolejna skrzynia! Blisko mnie! Natychmiast zająłem bezpieczną pozycję za 
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drzewem i obserwowałem okolicę – to zazwyczaj najmniejszy ruch zdradzał obecność wroga. 

Niczego jednak nie widziałem, gdy więc skrzynia zbliżała się do ziemi, rzuciłem się biegiem zza 

drzewa na niewielką polanę, szybko zajrzałem do jej wnętrza i natychmiast zastąpiłem swo-

jego KAR98K znacznie lepszą bronią – najpotężniejszym karabinem snajperskim w grze – czyli 

AWM (od Accuracy International Arctic Warfare Magnum). W komplecie znalazłem 20 nabojów 

300 m agnum – wiedziałem, że ich nie znajdę nigdzie indziej, każdy strzał musiał się więc 

liczyć – oraz lunetę o 8-krotnym zoomie. Zamontowałem ją na AWM-ie, przeładowałem kara-

bin i nagle ziemia wokół moich stóp się zagotowała. Za drzewem, na północny zachód od mojej 

pozycji, widziałem dziewczynę w kamizelce kuloodpornej i hełmie, która oddawała strzały 

z AK-47 w moim kierunku. Przesunąłem się lekko w prawo i gdy zaczęła przeładowywać broń, 

wychyliłem się, wstrzymałem oddech, wycelowałem w jej głowę i oddałem strzał. Choć miała 

hełm o najwyższym współczynniku ochrony, to wiedziałem, że AWM przebije go jednym strza-

łem, jako jedyny karabin na tej wyspie. Padła pod drzewem, z roztrzaskanym hełmem, jej pusty 

wzrok wlepiony w niebo. Ruszyłem na północ, w kierunku Jasnej Polany.

W PUBG niesamowite jest to, jak gra potrafi budować napięcie. Niezależnie, czy gramy solo, 

w dwuosobowych, czy czteroosobowych drużynach, to cały czas czuję ogromną presję i zde-

nerwowania. Po każdym oddanym celnym strzale czuję, jak serce próbuje mi rozsadzić klatkę 

piersiową, krew pulsuje w żyłach, a ręce mi się trzęsą od nagłego zastrzyku adrenaliny. Tylko 

jedna gra w moim życiu zbliżała się pod tym względem do PUBG – America’s Army przed prawie 

piętnastoma laty. Battlegrounds dodatkowo stawiają na realizm i grywalność, która mieści się 

gdzieś pomiędzy ARMA 3 a H1Z1. Nie przyjmiemy 500 nabojów na klatę, wyskoczymy w powie-

trze, wykonamy piruet i zastrzelimy gościa – tutaj wystarczą od 1 do 3–4 nabojów i kończymy 

zabawę. Dokładnie tak, jak lubię.

Dziesięć minut później znalazłem się w opuszczonym budynku, który chyba kiedyś był latryną, 

na obrzeżach Jasnej Polany. Gdzieś przede mną, na przestrzeni niecałych stu metrów kwadrato-

wych, znajdowało się już tylko dwóch ludzi, którzy starali się mnie zabić. Wychyliłem się z przez 

okno i spojrzałem na budynek zaraz przy murze miasta – coś ruszało się na zacienionym pierw-

szym piętrze. Podniosłem do oka lunetę, zobaczyłem czubek głowy wroga i oddałem strzał. 

Spudłowałem! Głowa zniknęła, a ja wybiegłem, aby szybko znaleźć nowe schronienie – wro-

gowie zapewne już mnie zlokalizowali po zagłuszającym strzale AWM-a. Okrążyłem miasto 

od południa, kucając za płotem, gdy nagle kątem oka zobaczyłem, jak na polu gość wstaje ze 

zboża i mierzy w moim kierunku. Klink! Mój hełm się roztrzaskał od uderzenia naboju kalibru 

5,56 mm, prawdopodobnie wystrzelonego z karabinu maszynowego SCAR-L. Zanim się zorien-

towałem, co się dzieje, dostałem drugą kulkę, tym razem centralnie w klatkę piersiową, przez co 
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momentalnie straciłem i zdolność oddychania, i zdolność racjonalnego myślenia. Żyłem, dzięki 

kamizelce, ale wiedziałem, że nie zdążę się schować. Podniosłem więc AWM-a do twarzy, wyce-

lowałem i oddałem strzał. Ręce tak mi się trzęsły, że nawet nie próbowałem celować w głowę 

– liczyłem tylko na to, że kamizelka przeciwnika jest już uszkodzona i że jeden strzał wystarczy. 

Nie patrzyłem nawet, czy go zabiłem, tylko odwróciłem się i pędem udałem się w ciasną uliczkę, 

aby uniknąć kolejnego strzału, którego prawdopodobnie bym nie przeżył. Biegnąc na oślep 

przed siebie, zobaczyłem, że coś się poruszyło na balkonie budynku po drugiej stronie ulicy. 

Skręciłem w bok, próbowałem otworzyć drzwi, ale było już za późno. Usłyszałem głuche krztyk 

i zanim nabój wbił się w moją czaszkę, wiedziałem, co to za dźwięk – nie miałem szans z poci-

skiem wystrzelonym z M24.

PlayerUnknown’s Battlegrounds obecnie jest dostępny na Steamie, jako Early Access, w cenie 

29 euro, wyłącznie na Windows. Bluehole zapowiedziało, że gra pojawi się na wyłączność na 

Xbox One i prawdopodobnie również na PS4 niedługo później (nie wiadomo jeszcze, jak długo 

będzie trwała ta wyłączność). Brendan również zapowiedział, że planuje wprowadzić rozgrywkę 

pomiędzy graczami konsolowymi a pecetowymi, co może być bardzo karkołomną implemen-

tacją, gdyż gra na kontrolerze i klawiaturze z myszką różni się dramatycznie. Pomyślałem, że 

być może wie więcej od nas i że Sony doda wsparcie dla klawiatur i myszek w grze, ale tego 

dowiemy się bliżej końca tego roku.

A tymczasem, jeśli macie gdzieś komputer pod ręką, który udźwignie wymagania tej gry, to 

gorąco ją polecam – to jedna z najlepszych, w jaką w życiu grałem.
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NAJCIEKAWSZE NARZĘDZIA 
W iOS 11

MACIEJ SKRZYPCZAK

W przyszłym miesiącu odbędzie się najprawdopodobniej konferencja Apple, na której poznamy 

następcę (a może kilku) iPhone’a 6s. Do użytkowników powinna wtedy trafić również finalna 

wersja iOS 11. Ponieważ testowałem ten system od początkowych wersji beta, przygotowałem 

dla Was zestawienie najciekawszych narzędzi, które zostały dodane w nim dodane.

Aplikacja Notatki zyskuje coraz więcej w kolejnych odsłonach iOS. Funkcja, która 

pojawi się w iOS 11, pozwala na skanowanie i dodawanie dokumentów do notatek. 

Wystarczy tylko wybrać odpowiednią opcję z menu narzędzi notatek, a uruchomi 

się aparat. Kiedy ustawimy w kadrze doku-

ment, zostanie on automatycznie przechwy-

cony (opcja domyślna), a my będziemy mogli 

dodać go do notatek lub przechwycić kolejne 

strony. Cały proces prezentuje ten krótki 

materiał:

Co ważne, zeskanowane pliki można również 

wyeksportować jako PDF-y. Nie są więc ograni-

czone tylko do przechowywania w notatkach.

Praktycznie od początku istnienia kodów QR słyszę, że są passé. Tymczasem zda-

rzyło mi się z nich korzystać już nie raz i uważam, że dużo łatwiej jest przejść na 

interesującą mnie stronę, do której odwołuje się jakiś materiał drukowany właśnie 

Najciekawsze narzędzia w iOS 11

1. Skanowanie dokumentów

2. Skanowanie kodów QR
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przez taki kod niż wpisywać go ręcznie. Do 

tej pory musieliśmy korzystać z zewnętrz-

nych aplikacji do skanowania kodów QR, 

ale w iOS 11 Apple wreszcie wbudowało 

ich skaner w Aparat. Wystarczy więc, że go 

uruchomimy, skierujemy obiektyw na kod, 

a po chwili pojawi się powiadomienie umoż-

liwiające przejście na stronę lub zapisanie 

czyjegoś kontaktu.Co ważne, zeskanowane pliki można również wyeksportować jako 

PDF-y. Nie są więc ograniczone tylko do przechowywania w notatkach.

To całkiem nowe narzędzie, które ułatwia pracę ze zrzutami ekranu. Sam proces 

wykonywania screenshotów się nie zmienił – wciskamy przycisk wyłączenia i Home 

(lub wyłączenia i zwiększenia poziomu 

dźwięku w przypadku iPhone’a 7). Zaraz po 

wykonaniu zrzutu w lewym dolnym rogu 

ekranu pojawi się jego miniatura. Kiedy ją 

dotkniemy, przejdziemy do narzędzia, które 

pozwala na edycję zrzutu, na przykład jego 

przycięcie, dodanie adnotacji itp. Z tego miej-

sca możemy również od razu przesłać obraz 

gdzieś dalej lub po prostu zapisać go w rolce.

Funkcja ta jest szczególnie rozbudowana w iPadzie i pozwala na przeciąganie ele-

mentów między aplikacjami (w iPhonie przenoszenie działa jedynie w obrębie jed-

nej aplikacji). Możemy za jej pomocą przenosić na przykład fragmenty tekstu czy 

3. Zrzuty ekranu

4. Przeciąganie i upuszczanie

To całkiem nowe narzędzie, które ułatwia pracę ze zrzutami ekranu. Sam proces 

wykonywania screenshotów się nie zmienił – wciskamy przycisk wyłączenia i Home 

(lub wyłączenia i zwiększenia poziomu 

dźwięku w przypadku iPhone’a 7). Zaraz po 

wykonaniu zrzutu w lewym dolnym rogu 

ekranu pojawi się jego miniatura. Kiedy ją 

dotkniemy, przejdziemy do narzędzia, które 

pozwala na edycję zrzutu, na przykład jego 

przycięcie, dodanie adnotacji itp. Z tego miej-

sca możemy również od razu przesłać obraz 

gdzieś dalej lub po prostu zapisać go w rolce.

3. Zrzuty ekranu
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też zdjęcia. Co jednak najlepsze, mamy 

możliwość złapania kilka różnych elemen-

tów i przeniesienia ich razem. Przeciąganie 

i upuszczanie działa też w widoku 

SpringBoard i pozwala (wreszcie) na prze-

noszenie wielu aplikacji na inny ekran.

Tryb Czytelnia to narzędzie, które wyświe-

tla artykuły na stronach www w sposób 

jak najbardziej przejrzysty. W iOS 11 otrzy-

maliśmy możliwość automatycznego włą-

czania tego trybu dla wybranych stron lub 

wszystkich. Wystarczy, że w widoku artykułu 

przytrzymamy przycisk uruchamiający Tryb 

Czytelnia i wskażemy odpowiednią opcję. 

Od tej pory, kiedy przejdziemy na stronie do 

jakiegoś artykułu, to zaraz po jego załado-

waniu uruchomi się od razu Tryb Czytelnia.

5. Automatyczny Tryb Czytelnia

Co prawda nie jest to narzędzie, ale nowa 

klawiatura na iPadzie jest jedną z moich 

ulubionych nowości w iOS 11. Każdy kla-

wisz, oprócz podstawowego znaku, 

pozwala teraz na wpisanie znaku alterna-

6. Klawiatura w iPadzie
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mcskrzypczak

tywnego. W ten sposób na przykład górny rząd umożliwia szybkie dodawanie liczb. 

Wybranie alternatywnych znaków odbywa się przez gest dotknięcia i przesunięcia 

klawisza w dół. Dla przypomnienia, podobnie można było już od dawna wpisywać 

polskie znaki, ale przy użyciu gestu wciśnięcia i przesunięcia w górę.

Podsumowując, iOS 11 to bardzo porządna aktualizacja, która przynosi wiele oczeki-

wanych zmian, ułatwień i świetne, nowe narzędzia. Choć obecne wersje beta mają 

jeszcze pomniejsze błędy, to nie wyobrażam już sobie powrotu do iOS 10. Nie mogę 

się doczekać, kiedy i Wy będziecie mogli wypróbować nowości tego systemu!

Ostatnią funkcję mogliście zobaczyć w tym artykule już sześciokrotnie. To możli-

wość nagrywania ekranu bezpośrednio z iUrządzenia. Narzędzie to można uak-

tywnić w ustawieniach Centrum sterowania, a następnie stamtąd je uruchomić. Po 

aktywacji mamy 3 sekundy, 

zanim materiał zacznie się 

nagrywać, w tym czasie 

spokojnie więc zdążymy na 

przykład wyłączyć Centrum 

Sterowania. Po zakończe-

niu nagrywania wystarczy 

dotknąć górnej belki ekranu, 

a następnie zatrzymać nagry-

wanie. Zostanie ono automa-

tycznie zapisane w rolce.

7. Nagrywanie ekranu

http://www.twitter.com/mcskrzypczak


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

Pan zdał, a Pani się zdawało. Przy okazji cielę oknem wyleciało.
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PPrzebywając stale wśród wiedzących, można się zapomnieć. Ja zapomniałam się na 

jakieś 15 lat. Teraz budzę się w świecie, w którym powszechny dostęp do internetu 

i nowoczesnych technologii nie zmienił niczego. I zanim zaczniecie krzyczeć, że 

zmienił wszystko, posłuchajcie.

Panuje powszechne przekonanie, że technologia jest powszechna. I jeszcze do 

tego tak już zakorzeniona w naszym codziennym życiu, że zmienia wszelkie jego 

aspekty. Tak mówią media i trzeba ich słuchać. Wychodząc na ulicę, widzimy całe 

rzesze ludzi – młodszych i starszych, wędrujących chodnikami z nosami w ekra-

nach smartfonów. Trudno znaleźć dom, w którym nie ma komputera. Nosimy inte-

ligentne zegarki i opaski, a jakby się dobrze zastanowić, niedługo całkiem blisko 

nam będzie do Terminatora. Taki obrazek widzicie, gdy wyglądacie przez okno? 

Jeśli tak, to jesteście w błędzie.

Nie martwcie się, ja też w nim byłam. Po prostu obserwując rozwój technologii, zało-

żyłam, metodą zupełnie nienaukową, że skoro tyle wspaniałych rzeczy można zro-

bić za pomocą współczesnego sprzętu, to: po pierwsze – wszyscy o tym wiedzą, po 

drugie – wszyscy to potrafią, a po trzecie – w ten sam sposób ewoluowały wszystkie 

platformy i systemy. Nie sprawdzałam, bo nie odczuwałam takiej potrzeby. W inter-

necie za to mówili, że ten Windows to już zupełnie inny system niż kiedyś. I ja im 

w sumie wierzę, bo co mam nie wierzyć? Sama nie używam, nie mogę się więc 

wypowiadać. Tak mnie w domu za młodu nauczyli.

Obecnie, w związku ze zmianą pracy, znalazłam się w zupełnie innym środowisku niż 

zazwyczaj, co dało mi świeżą perspektywę. I teraz już wiem, że ten mój świat nie jest 

wykładnią, tylko błędem statystycznym.

Wydawało nam się do tej pory, że młode pokolenie, które urodziło się z podłączo-

nym na stałe internetem i komórką w ręku, to spece od technologii. Tak zakłada-

liśmy, bo przecież całymi dniami nic nie robią, tylko gapią się w świecące ekrany. 

Okazuje się jednak, że pomimo sprawnego poruszania się po sieciach społeczno-

ściowych nie potrafią obsługiwać podstawowych funkcji pakietów biurowych, skon-

figurować firmowego maila na telefonie czy chociażby… skutecznie wyszukiwać 

w Google. Pomimo żywo cyrkulującej frazy „There is an app for that!” nie potrafią 

rozwiązać prostego problemu, jeśli ktoś nie wskaże im stosownej aplikacji palcem. 

Konieczna może być też obiegówka, w której używanie owej aplikacji jest pobło-

Świat nie potrafi technologii
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gosławione przez zarząd spółki. Nawet jeśli tą aplikacją jest systemowy kalkula-

tor. Niestety, wiedza nowego pokolenia ogranicza się do klikania w ikonki, bardzo 

odtwórczo. Badania nad naczelnymi jasno wykazały, że to potrafi nawet małpa.

Z kolei ludzie starsi napawają optymizmem. Pomimo tego, że technologii nie wyssali 

z mlekiem matki, starają się adaptować, żeby nie wypaść z rynku pracy. Przecież 

wszystkie media pieją, że bez znajomości komputerów się nie da. Niczego. Dlatego 

uczęszczają na kursy i uczą się obsługi pakietów biurowych, maila i wyszukiwarki. 

Dobrze, że ktoś to robi, bo na młodych nie ma co liczyć.

Firmy za to całymi garściami czerpią z nowoczesnych technologii. Takich sprzed 

10 lat. Liczę z marginesem błędu, bo nie śledziłam dokładnie. Wynika to z tego 

prostego faktu, że większość firm działa na różnorakich odmianach biznesowego 

software’u Microsoftu. Apple przespało nieco korporacyjne rozwiązania, na rynku 

nie ma więc specjalnie konkurencji. Systemy te są tak skomplikowane i zagmatwane, 

że wymiana ich to dla firmy poważne przedsięwzięcie, zarówno finansowe, jak i logi-

styczne. Zatem przestarzałe systemy działają sobie w najlepsze, bo skoro nikt się 

nie skarży, to po co wymieniać? A nikt się nie skarży, bo nie wie, że można inaczej, 

prościej, szybciej. Taka procedura w firmie – mówią pracownicy i rozkładają ręce. 

Dobrze, niech sobie będzie, o ile jest skuteczna. Problem w tym, że nie jest. Bo jak 

ma być, jeśli do wykonania prostego zadania konieczne jest kilkanaście bezproduk-

tywnych czynności, które bez trudu można skrócić jak ułamek zwykły?

Miałam ostatnio okazję obserwować, ile banalnych błędów powoduje skompliko-

wana procedura i zbyt wiele punktów pośrednich. Dla mojego macuserskiego umy-

słu sprawa jest prosta, jeśli nie mogę czegoś zrobić za pomocą maksymalnie trzech 

kliknięć, to znaczy, że proces jest zły. Ale tego świat zbudowany na oknach jeszcze 

nie pojął. Tak samo, jak powszechnego wykorzystania chmur, współdzielenia plików 

i innych szykanów, których my, ludzie nadgryzionego jabłka, używamy na co dzień 

i nie wyobrażamy sobie bez nich życia.

Mamy więc te wszystkie komputery, smartfony i tablety, ale zamiast używać ich do 

ułatwiania sobie życia, klikamy ikonkę Facebooka i wydaje nam się, że zjedliśmy cały 

internet. I nie dziwi nas, że nie wiemy – gdzie i czego szukać, jak używać metod sku-

tecznego i efektywnego planowania pracy, a przede wszystkim – rozwiązywać pro-

blemy w proaktywny, pozytywny sposób. 

Świat nie potrafi technologii
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A teraz powiem Wam coś, co zapewne wywoła uśmiech na Waszych twarzach. Wy, 

którzy to czytacie, jesteście członkami elity. Świat poza granicami technologicznej 

fascynacji wygląda zupełnie inaczej, niż Wam się zdaje. To, co oczywiste w Waszym 

mniemaniu, nie jest oczywiste dla zwyczajnych ludzi, chodzących po ulicach 

z nosami w świecących ekranach smartfonów. Nie jest też oczywiste dla Waszych 

szefów i współpracowników. Napawajcie się więc radością za każdym razem, kiedy 

Wasze pliki zsynchronizują się z chmurą albo wykona się automatycznie procedura 

IFTTT. Cieszcie się ze swoich maców i całego dobra, jakie dostarcza Wam Apple. Bo 

jesteście uprzywilejowaną elitą. Oni tam, na ulicach i w korporacjach, walczą z nie-

przyjaznym środowiskiem i tygrysami szablozębnymi. Owszem, do wszystkiego 

można się przyczepić, wszystkiemu przypiąć łatkę. Można wytknąć Apple wiele błę-

dów i niedociągnięć. Ale wiecie co? Mało kto o tych błędach wie, bo wielka część 

użytkowników nie ma pojęcia, jakie możliwości ma trzymany przez nich w ręku tele-

fon. W ostatnim czasie naprawiłam dwa arkusze Excela, uratowałam jeden telefon 

z Androidem, nauczyłam uruchamiania Siri, ukrywania identyfikacji dzwoniącego 

numeru, a nawet… wywoływania kalkulatora z wysuwanego bezelka na home 

screenie. Tak, mówię najzupełniej serio i nawet nie wspominam o grupowym kur-

sie odbierania firmowych maili na telefonie, których podobno poza firmową siecią 

odbierać się nie da. Tak mówiła miejska legenda.

Jeśli więc macie złudzenie, że każdy posługuje się technologią w takim samym 

stopniu jak Wy, to przemyślcie to jeszcze raz. Urządzenia inteligentne są może 

powszechne, ale nierozumiane i wykorzystywane w nieznacznym zakresie. Może 

trudno to sobie wyobrazić, ale dla większości ludzi to ciągle swego rodzaju liczy-

dła. Bardziej rozbudowane, bo można na nich sprawdzić stan konta, pogadać na 

Facebooku czy zamówić taksówkę. Ale już informacja, że w Google Maps jest nawi-

gacja, wzbudza niedowierzanie. Nie wierzycie? Sprawdźcie. Poza strefą technolo-

gicznego komfortu.

Dla mnie doświadczenie ze światem poza technologią jest interesujące i pouczające. 

Nie można oceniać całego świata na podstawie własnej niszy. I nie można wierzyć 

ludziom, którzy piszą w internecie.

Przemyślcie to sobie.

santee76

Świat nie potrafi technologii

http://www.twitter.com/santee76
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Happy Aspies 

HAPPY ASPIES 
KINGA OCHENDOWSKA

Jest coś, czego nie wiecie o Dolinie Krzemowej.

Do Doliny Krzemowej ciągną rzesze wiernych geeków, jednak kolebka rozwoju 

nowoczesnych technologii skrywa również mroczną tajemnicę. W latach dzie-

więćdziesiątych ubiegłego stulecia zanotowano tam bowiem znaczny wzrost 

zachorowań związanych ze spektrum autystycznym i zespołem Aspergera. 

Wzrost ten był tak znaczny, że zaczęto mówić o epidemii, chociaż diagnostyka 

związana z oboma zaburzeniami była jeszcze w powijakach. Obecnie największe 

firmy technologiczne oficjalnie przyznają, że bardzo chętnie zatrudniają myślą-

cych obrazami Aspie.

Paradoksalnie, bycie „w spektrum” stało się w pewien sposób modne. Uwalniało 

od konieczności nawiązywania kontaktów towarzyskich, stosowania się do norm 

i zasad społecznych i pozwalało na skupienie się na pracy. Prawdziwa ulga w świe-

cie, który tak wielki nacisk kładzie na to, kogo znasz i w co się ubierasz. Będąc 

„w spektrum”, możesz równie dobrze chodzić boso i nikt ci tego za złe nie weźmie.

Oczywiście teorii wokół autyzmu i aspergera pojawiło się wiele – od zatrucia 

metalami ciężkimi, przez dobór fenotypowy, na procesie ewolucyjnym skończyw-

szy. Nie zmienia to faktu, że „choroba inżynierów” zaczęła zataczać coraz szersze 

kręgi i dotykać coraz więcej dzieci pracowników Krzemowej Doliny. Dopatrzono 

się prostej zależności – po pierwsze, większość rodziców dzieci autystycznych 

sama wykazywała objawy spektrum. Po drugie, z oczywistych względów pró-

bowano zweryfikować, czy to rzeczywiście epidemia, bo diagnozowanie asper-

gera rozpoczęło się dopiero w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Cofając 

się, naukowcy próbowali określić, jak powszechne było występowanie podob-

nych zaburzeń. I tu czekała na nich spora niespodzianka, analizując bowiem 

biografie najsłynniejszych postaci historycznych, doszukano się bardzo zaawan-

sowanych objawów spektrum u Alberta Einsteina, Mozarta, Leonarda DaVinci, 
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Isaaca Newtona czy Tomasza Edisona. Nie oszczędzono również Billa Gatesa i, co 

zapewne nikogo nie zdziwi, Steve’a Jobsa. Temple Grandin, jedna z najbardziej 

znanych twarzy autyzmu, określiła ludzi pracujących w Dolinie Krzemowej mia-

nem „Happy Aspies” – aspergerowców, którzy nie chcą i nie potrzebują diagnozy, 

bo doskonale spełniają się w swoim życiu i swojej pracy, oddając się zajęciom, 

które dają im prawdziwą satysfakcję.

Patrząc na ten obraz, trudno oprzeć się dwóm wnioskom. Po pierwsze, więk-

szość największych odkryć ludzkości dokonana była przez ludzi dotkniętych 

spektrum. To dzięki temu byli w stanie skoncentrować się na rzeczach, które były 

dla nich naprawdę ważne i odrzucić ograniczające konwenanse. W tym sensie 

trudno mówić o byciu dotkniętym, należałoby raczej użyć określenia „pobłogo-

sławiony”. Gdyby bowiem nie oni, cała nasza nauka leżałaby dalej w powijakach. 

Wymieniłam zaledwie kilku słynnych Aspie, ale jeśli interesuje Was, kto jeszcze 

należał do tej grupy i w jaki sposób przyczyniła się ona do rozwoju współcze-

snej nauki i technologii, to polecam książkę „Neurotribes” Steve’a Silbermana. 

Drugi wniosek należy do trochę innej kategorii, wiąże się bowiem z teorią doboru 

fenotypowego. W przypadku spektrum koncentruje się ona na dwóch rodzajach 

mózgu – mózgu żeńskim i mózgu męskim. Mózg męski jest racjonalny i syste-

mowy, mózg żeński jest emocjonalny i empatyczny. W skrajnych przypadkach, 

gdy zarówno kobieta, jak i mężczyzna, charakteryzują się męskim typem mózgu, 

drastycznie wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia spektrum. Ponieważ 

asperger dotyka w olbrzymiej mierze chłopców, wszystkiemu winne okazują się 

przemiany społeczno-kulturowe, które sprawiają, że dobieramy się w związki 

charakteryzujące się monogamicznością zainteresowań. Rewolucja kulturowa 

dopuszczająca kobiety do typowo męskich zawodów sprawiła, że dużo łatwiej 

jest dobrać się w parę dwóm skrajnie uwarunkowanym umysłom. Konsekwencją 

tego zdaje się częstsze występowanie spektrum – zwłaszcza w przypadku 

typowo technicznie zorientowanych par.

Intrygująca jest w końcu teoria ewolucji. Z jednej strony pojawiają się głosy, że 

możemy zmierzać w kierunku społeczeństwa składającego się z autystycznych 

jednostek, z drugiej – podkreśla się fakt, że starożytne geny autystyczne towarzy-

szą ludzkości od zarania dziejów i to właśnie one stanowią sedno człowieczeń-

stwa, przyczyniając się w różnych okresach do przyspieszenia ewolucji naszego 

gatunku. Coraz częściej odmienność jednostek podkreślana jest również we 

Happy Aspies 
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współczesnej popkulturze, sprawiając, że wzorce te stają się modelem do naśla-

dowania dla wielu młodych ludzi. Po emisji najnowszego serialu o przygodach 

Sherlocka Holmesa pojawiła się moda na „wysoko funkcjonujących socjopatów”. 

Przepiękny film „Temple Grandin” sprawił, że wizerunek autystyków stał się cie-

plejszy. Seria „Divergent” pokazuje społeczeństwo, które rozwijało się w modelu: 

razem – osobno – razem, niszcząc za pomocą inżynierii genetycznej naturalną 

zdolność człowieka do formułowania różnorodności myśli i emocji. W końcu 

postacie nerdów i geeków, będące do tej pory obiektami pośmiewiska i odrzuce-

nia, doczekały się pierwszoplanowych ról w telewizyjnych serialach.

Mimo wszystko gorzka rzeczywistość poza Krzemową Doliną, domem 

„Szczęśliwych Aspie”, jest zupełnie inna, bo też nasz system szkolnictwa nie jest 

przystosowany do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Nie jest też wystar-

czająco elastyczny, by dostosować się do potrzeb jednostek, które w odpowied-

nich warunkach mogą dokonać przełomów w historii ludzkości.

Nie ma bowiem wątpliwości, że „Happy Aspies” z Sillicon Valley na przestrzeni 

ostatnich 40 lat zmieniły obraz tego, co nazywamy współczesną cywilizacją. 

Wystarczy, że rozejrzymy się dookoła. Niezwykła koncentracja, zdolność analizy 

i obrazowość myślenia pozwoliły im dokonać odkryć, bez których zapewne nie 

byłoby naszych smartfonów, tabletów, komputerów i inteligentnych opasek. Jeśli 

zastanawiacie się więc, dlaczego nie robimy kolejnych milowych kroków w dzie-

dzinie komputeryzacji, to odpowiedź jest jedna: w laboratorium, garażu albo piw-

nicy, jakiś Aspie widzi obraz, który doprowadzi do kolejnego przełomu. I będzie 

nad tym obrazem pracował tak długo, aż rozwiąże problem dla swojej wewnętrz-

nej satysfakcji – jak Newton, Edison i wielu innych. A potem przekaże go światu, 

a świat ogarnie zdziwienie. I przesunie się do przodu o minutę, zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara.

Jeszcze raz polecam książkę Neurotribes: The Legacy of Autism and the Future of 

Neurodiversity autorstwa Steve’a Silbermana. Jest przystępna, napisana prostym 

językiem i ułatwia spojrzenie na ludzki umysł ponad podziałami i różnicami.

Polecam.

santee76

Happy Aspies 

http://www.twitter.com/santee76


KOBIETA W DELEGACJI
JADĘ NA WAKACJE!

ANNA GABRYŚ

Lampka wina na stole. Ekran z przewijającymi się obrazkami. Książka pod ręką (niejedna). Wikipedia 

i encyklopedia otwarte na smartfonie. Przygotowuję erudycyjny artykuł? Nie, planuję wakacje. 
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LLata temu wyprawiłam się na przejażdżkę przez Europę Habsburgów – z Galicji, 

z Krakowa, przez Małe Węgry, czyli Słowację, Węgry (te właściwe tym razem), 

Słowenię, Chorwację (dokładnie Istrię) i Veneto (to tam, gdzie Wenecja), aż do 

austriackiego Innsbrucka. Wyjazd, który trwał ponad miesiąc, przygotowywałam 

przez tydzień i to było co najmniej pięć razy za krótko. Teraz mam dziesięć dni do 

zagospodarowania i rozmyślam o tym wyjeździe już od prawie miesiąca. 

Planować wakacje. Hmm, trzeba być niezłym świrem. Tak, arkusz kalkulacyjny, 

notatki w Evernote, systemowy Calendar na moich sprzętach od Apple’a. Do tego 

Twitter – bo gdybym chciała przeszukać cały internet, to nigdy na wakacje bym 

nie wyjechała. 

Planowanie wyjazdu „stacjonarnego” to coś innego niż wycieczki objazdowej, 

nawet jeśli na takim pobycie chce się wyskoczyć tu i ówdzie. Gdy mam zamiar 

spędzić kilka dni w jednym mieście, zawsze usiłuję dotrzeć do jego głębi, nawet 
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jeśli to mała miejscowość, ledwo zaznaczona na mapie. Włóczę się po utartych 

szlakach turystycznych, ale i gubię tam, gdzie tylko miejscowych można spotkać, 

dostać w pysk, stracić portfel. Idę za tłumem lub, przeciwnie, wchodzę tam, gdzie 

tłumu nie ma. Pozornie takie szwendanie się jest pozbawione planu, ale plan 

jest w głowie, obejrzany, zapamiętany, a jeśli nie, to z pomocą przychodzi Apple 

Maps, które potrafi sprowadzić na manowce. Wtedy już tylko Google Maps może 

uratować. Takie miasto mam potem „w nogach”. 

Wycieczka objazdowa i jej planowanie to jednak 

coś innego. Zamiarem jest poznanie nie jednego 

miejsca, ale jakiegoś regionu – tak jak w przywoła-

nym już przykładzie kawałka Europy Habsburgów, 

potężnego państwa, które niegdyś obejmowało 

dużą część Polski z jednej strony, a sięgnęło nawet 

po Wenecję. Inaczej się taki wyjazd planuje. Patrzę 

na mapę. Dzielę liczbę kilometrów pomiędzy 

punktem A a punktem B przez liczbę dni. Pff, mniej 

Kobieta w delegacji – Jadę na wakacje!

Mam dziesięć dni do 
zagospodarowania 
i rozmyślam o tym 
wyjeździe już od prawie 
miesiąca.



niż 25 kilometrów na dzień. Piechotą bym przeszła. Ale przecież nie o to chodzi. 

Każdego dnia będą skoki w bok, romanse z mniejszymi drogami, takimi o trzech 

cyfrach w numerze, takimi, po których jeżdżą traktory i chodzą gęsi. Takimi, na 

których nie ma zasięgu i tak samo Apple, jak i Google są bezużyteczne. 

Dzielę liczbę dni, przez 3 – „trzy”, to dobra liczba na spędzenie nocy w jednym miej-

scu. Pff po raz drugi. Raptem trzy noclegi, cóż to za wyp… Wyprawa dziadka przez 

zapałkę. Nie każda wyprawa musi prowadzić na Biegun Północny – powtarzam 

sobie – wyprawa ma coś zostawić we mnie. I z entuzjazmem zaznaczam na mapie 

miejsca typowane do spania. Zarezerwuję czy zachowam dozę niepewności? Na 

wszelki wypadek pakujemy do bagażnika śpiwory, karimaty i namiot. „Nie wyobra-

żam sobie ciebie śpiącej w namiocie” – słyszę i tym bardziej nie rezerwuję noclegów. 

Sprawdzam na Foursquare polecane restauracje. Niemożliwe, żeby tam nie było 

miejsc znanych z czegoś tam, jeszcze nie wiem czego. Na pewno są tam takie 

knajpy, które z jakiegoś względu warto zaznaczyć w planie podróży. A do bagaż-

nika – notuję na marginesie Evernote’a – wpakuję skrzynkę z podróżnym zesta-

wem małej kucharki i podkuchennego. Lub odwrotnie. Turystyczny palnik, menażki 

z kochankami, niezbędniki. Ściereczki, płyn do mycia naczyń, nóż. Oliwę i ocet 

– sałaty z vinaigrette nawet w drodze się nie wyrzeknę. Koc na piknik. Pięciolitrową 

butelkę z wodą, gdyby wpadło nam do głowy gotować zupę na pikniku. 

Zabytków szukam po przewodnikach – online i papierowych. Pojęcie „zabytek” 

to zresztą jakiś pojemny worek, w którym mieści się wszystko, co godne uwagi: 

drewniany kościółek z XIX wieku, zakola rzeki, święte miejsce – cel pielgrzymek, 

pomnik, muzeum regionalne, wzgórze – punkt widokowy, ruiny zamku, pra-
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dawny las, nielegalna bimbrownia… 

No dobrze, to ostatnie nie jest zabyt-

kiem, ale jest obiektem godnym uwagi, 

obiektem nie do pominięcia. Wszystkie 

trafiają na mapę przybite wirtualną 

pinezką, a mapa offline nie pozwoli się 

zgubić, gdy zgubimy zasięg. 

Nie, nie mamy budżetu. To nie ten typ wyjazdu, na którym trzeba uważać, by 

za bardzo „nie popłynąć”. Na wspomnianej trasie po imperium Habsburgów 

miałam budżet ściśle określony. Dzienna dieta na wszystko nie mogła przekro-

czyć 50 euro na dwie osoby (nie wliczając benzyny i noclegów). Na wszystko, 

czyli: wstępy do muzeów, autostrady, jedzenie. Dzięki temu zamiast jeść małże 

w modnych i tłumnych restauracjach gdzieś na Istrii, jadłam te, które własno-

ręcznie wyłowiłam z Adriatyku, ugotowałam w białym chorwackim winie na 

kamienistej plaży. Do dzisiaj czuję piasek między zębami i nie wspominam 

tego posiłku zbyt dobrze pod względem smaku, ale jako przygoda? Jako 

przygoda jest wysoko na liście zaliczonych przeze mnie. Tym razem nie ma 

budżetu, ale to nie znaczy, że nie ma planu. Bo w planie – i jego łamaniu – jest 

metoda na przygodę. 

Pewnie, że przygoda może być jeszcze bardziej ekscytująca, gdy nie wynika 

w żadnej mierze z planów. Ale jeśli przygoda uniemożliwia realizację marzeń? 

Fantastyczna przygoda sprawiła, że nie zwiedziłam wnętrza najpiękniejszej 

willi na świecie – „La Rotonda” Palladia niedaleko Wenecji jest zamykana dla 

turystów na czas południowego posiłku (i sjesty). A mnie rano wciągnęła przy-

goda i bach, do Rotondy może jeszcze wrócę. Może. Wolę więc zaplanować 

i przynajmniej starać się zobaczyć to, co pragnę. Doświadczyć tego, po co 

przyjechałam w to miejsce. 

Kobieta w delegacji – Jadę na wakacje!

Pewnie, że przygoda może być jeszcze bardziej ekscytująca, 
gdy nie wynika w żadnej mierze z planów. Ale jeśli przygoda 
uniemożliwia realizację marzeń?

Pojęcie „zabytek” to zresztą jakiś 
pojemny worek, w którym mieści 
się wszystko, co godne uwagi.



   /   FELIETONY   /   179

Patrzę znowu do Wikipedii i do encyklopedii, raz jeszcze puszczam pokaz slaj-

dów z notatek zapisanych w Evernote – informacji zbieranych od chwili, gdy 

wpadł nam do głowy pomysł, by tam właśnie pojechać. Mam w głowie plan, 

który trafi na mapę, do kalendarza i w końcu na mój telefon. Żebym tylko nie 

zapomniała zabrać power banku. Nie zapomnę – przecież jest na liście gadże-

tów „do zabrania”!

Planuję dokładnie każdy dzień, zupełnie jak w delegacji. Na marginesie – wiedz-

cie, że moja pierwsza powakacyjna delegacja, we wrześniu, już jest zaplanowana 

od prawie dwóch miesięcy. 

Gdzie więc taka wyprawa, tak skrupulatnie planowana, zapytacie? Pff – teraz Wy 

tak powiecie. Podlasie. Dla mnie to wyjazd równie ekscytujący, jak na Kanary. Tyle 

że w tym przypadku na żubry! 

Kobieta w delegacji – Jadę na wakacje!
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CZY PAŃSTWO WYWŁASZCZY 
INFORMATYKÓW?
GRACJAN PIETRAS
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KKrótka odpowiedź na to pytanie brzmi: powinni być zaniepokojeni, choć warto 

rozumieć pełen kontekst. Nowe przepisy uprawniają Ministra Sprawiedliwości do 

wydania decyzji, na mocy której Skarb Państwa nabędzie prawa do programu 

komputerowego w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań sądów. 

Jakie to prawa? Przepis wymienia prawo do korzystania z programu, jego kopio-

wania, dokonywania w nim zmian, a nawet rozpowszechniania przez użyczanie 

lub najem, zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy. Minister może 

zażądać od firmy informatycznej wydania dokumentacji i kodów źródłowych 

oraz instrukcji umożliwiających kompilację do kodu wynikowego. Dla ułatwienia 

sobie pracy może także zażądać, aby przekazywane materiały zostały zacho-

wane w określonym formacie. 

Minister może wydać decyzję, jeśli zachodzą określone w ustawie okoliczności, 

a mianowicie:

1. Zagrożona jest sprawność działania lub ciągłość funkcjonowania jakiegokol-

wiek sądowego programu komputerowego lub systemu teleinformatycznego. 

2. Zapewnienia sprawności lub ciągłości funkcjonowania oprogramowania wy-
maga ważny interes państwa lub dobro wymiaru sprawiedliwości.

I ponadto w każdym z powyższych przypadków porozumienie z właścicie-
lem oprogramowania napotyka przeszkody. Minister będzie mógł nadać 

swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że zostanie 

ona wdrożona natychmiast, nawet jeśli właściciel oprogramowania się od niej 

odwoła. Dodajmy jednak, że właściciel oprogramowania będzie uprawniony 

Nowe przepisy kontrowersyjnej ustawy o ustroju sądów powszechnych 

pozwalają Ministrowi Sprawiedliwości na przejęcie szeregu uprawnień 

do oprogramowania obsługującego sądowe systemy informatyczne. 

Podobne rozwiązania są właśnie wprowadzane dla systemów 

wykorzystywanych przez prokuratorów i komorników. Czy dostawcy tego 

oprogramowania powinni się bać?
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do wynagrodzenia, którego wysokość ma zostać określona przez Ministra 
Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii biegłego. Podobne rozwiązania wpro-

wadzane są w stosunku do systemów wykorzystywanych przez prokuratorów 

i komorników. 

Przepisy mogą razić brakiem wewnętrznej spójności oraz niekompatybilnością 

z przepisami prawa autorskiego. Przykładowo, zwielokrotnianie kodu opro-

gramowania jest na gruncie prawa autorskiego tym samym, co kopiowanie 

oprogramowania, a ponadto mieści się w kategorii „korzystanie z programu 

komputerowego”, co czyni z dokonanych w nowej ustawie rozróżnień przejaw 

legislacyjnej niezdarności. Ważniejsze jest jednak, czy powyższa regulacja 
może nieść negatywne skutki dla sektora informatycznego.

Czy ustawa pozwala wywłaszczyć informatyków?
W sensie technicznym tak, ponieważ pod pojęciem wywłaszczenia rozumie 

się pozbawienie jakiegokolwiek prawa majątkowego. Wbrew pojawiającym się 

głosom nie chodzi jednak o przeniesienie autorskich praw majątkowych na 

Skarb Państwa. Jest jasne, że po wydaniu decy-

zji dotychczasowy właściciel oprogramowania 

zachowa status właściciela, uprawnienia Skarbu 

Państwa mają zaś charakter zbliżony do niewy-
łącznej licencji przymusowej. Niewyłącznej 

– ponieważ właściciel nadal może korzystać ze 

swojego oprogramowania (np. dystrybuować 

je do klientów), a przymusowej – ponieważ nie 

może się on sprzeciwić wykorzystywaniu opro-

gramowania przez państwo. Regulacje o zbli-

żonym charakterze można znaleźć w prawie 

własności przemysłowej. W określonych przy-

padkach uprawniają one Urząd Patentowy do 

udzielenia licencji przymusowych na korzysta-

nie z opatentowanego wynalazku. 

Same przesłanki umożliwiające Ministrowi wydanie decyzji nie wydają się nad-

miernie kontrowersyjne. Można zgodzić się, że samodzielnym uzasadnieniem 

do wydania decyzji nie powinny być „przeszkody w osiągnięciu porozumienia” 

Jest jasne, że po wydaniu 
decyzji dotychczasowy 
właściciel oprogramowania 
zachowa status właściciela, 
uprawnienia Skarbu 
Państwa mają zaś charakter 
zbliżony do niewyłącznej 
licencji przymusowej. 
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z właścicielem oprogramowania. Zwłaszcza jeśli przeszkody te polegają jedynie 

na rozbieżności stanowisk negocjacyjnych. Za zbyt arbitralne można byłoby 

uznać wywłaszczenie z uwagi na samo „dobro wymiaru sprawiedliwości”. 

Przesłanki te jednak nie są samodzielne i oprócz nich wystąpić musi również 

zagrożenie sprawności lub ciągłości funkcjonowania oprogramowania 
albo potrzeba ich zapewnienia. Już obecnie obowiązujące przepisy dają nam 

prawo do korzystania, a nawet modyfikacji legalnie nabytego przez nas opro-

gramowania bez zgody właściciela, pod warunkiem, że jest to niezbędne do 

korzystania z tego oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Prawo to 

można wprawdzie wyłączyć umową, ale jeśli tak się nie stanie, umożliwia nam 

ono samodzielne poprawianie błędów w legalnie kupionym oprogramowa-

niu, a także podejmowanie innych działań w celu zapewnienia sprawności oraz 

ciągłości jego funkcjonowania. Co więcej, do podjęcia takich działań nie jest 

potrzebne wydawanie żadnych decyzji ani zapłata właścicielowi dodatkowego 

wynagrodzenia. Nowa regulacja wnosi to, że właściciel oprogramowania nie 

może wyłączyć uprawnień Ministra w umowie licencyjnej, uzyskując w zamian 

prawo do wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie ustalane jest w decyzji Ministra po zasięgnięciu opinii bie-

głego i ma stanowić ekwiwalent praw nabytych przez Skarb Państwa. 

W ustawie zabrakło wyraźnego potwierdzenia, że wynagrodzenie powinno 

odpowiadać rynkowej wartości tych praw, choć w taki właśnie sposób 

należy interpretować te zapisy, aby zapewnić ich zgodność z konstytucją. 

Jeśli właściciel oprogramowania nie zgodzi się z przyznaną mu przez Ministra 

kwotą wynagrodzenia, będzie mógł odwołać się do sądu. Sąd powszechny 

w postępowaniu cywilnym będzie wówczas badać, czy określone w decyzji 

wynagrodzenie stanowi „ekwiwalent” nabytych praw. W takim postępowaniu 

właściciel oprogramowania będzie mógł za pomocą wszelkich dostępnych 

dowodów wykazywać prawidłową jego zdaniem, rynkową wartość prawa 

nabytego przez Skarb Państwa. 

Właściciel może również kwestionować podstawy samego wywłaszczenia, to 

jest twierdzić, że nie istnieje zagrożenie sprawności działania lub ciągłości funk-

cjonowania jego systemu. Może także być zdania, że nie istnieje ważny inte-

res państwa przemawiający za wywłaszczeniem, nie przemawia za nim żaden 

istotny interes wymiaru sprawiedliwości albo że nie pojawiły się żadne prze-
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szkody w porozumieniu z nim. W takim przypadku będzie musiał wnieść odwo-

łanie w trybie administracyjnym, które następnie będzie podlegało kontroli 

przez sądy administracyjne.

Co Skarb Państwa może zrobić z przejętym 
oprogramowaniem?
Na pierwszy rzut oka uwagę zwraca bardzo szeroki zakres potencjalnych upraw-

nień, które Minister może w decyzji przyznać Skarbowi Państwa. Prawa Skarbu 

Państwa do zwielokrotniania programu czy wprowadzania do niego modyfi-

kacji mogą jednak zostać przejęte wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyko-

nywania zadań sądów, prokuratury lub komorników. Kopiowanie programu 

lub jego zmiana przez Skarb Państwa musi więc służyć tym właśnie celom. 

Omawiane przepisy nie pozwalają zatem na wykorzystanie oprogramowania 

w innym celu, na przykład poza obszarem sądownictwa, prokuratury czy dzia-

łalności komorniczej. Przykładowo co do zasady nie dają podstaw do instalowa-

nia przejętych systemów w innych obszarach administracji.

Trudniej jest uzasadnić przyznanie Skarbowi Państwa prawa do rozpowszech-
niania przejmowanych systemów. Przypomnijmy, że rozpowszechnianie opro-

gramowania oznacza jego publiczne udostępnianie. W zakres tego pojęcia 

wchodzi przykładowo wprowadzanie do obrotu, czy to nieodpłatne, czy to za 

wynagrodzeniem. Zaznaczmy przy tym, że rozpowszechnianie także będzie 

możliwe wyłącznie w zakresie wykonywania zadań sądów, prokuratury lub 

komorników. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że ustawa nie tworzy żadnych ograniczeń co 
do formy rozpowszechnianego oprogramowania. Oznacza to, że Skarb 
Państwa będzie mógł teoretycznie rozpowszechniać oprogramowanie 
zarówno w postaci kodu wynikowego, jak i źródłowego, a nawet ten kod 
zwyczajnie opublikować, jeśli tylko będzie się to mieściło w zakresie ich 
zadań. Oczywiście trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla rozpowszech-

niania przez Skarb Państwa przejętego kodu źródłowego, jednak sam fakt, iż 

jest ono możliwe, będzie w wielu przypadkach nieakceptowalny dla właściciela 

systemu. Z punktu widzenia firmy informatycznej takie ujawnienie oznacza-

łoby prawdopodobnie koniec możliwości zarabiania na danym produkcie, czyli 

potężne straty, a nawet koniec działalności. W tym kontekście możliwość zmu-

Czy państwo wywłaszczy informatyków?
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szenia firmy programistycznej do wydania (i to w trybie natychmiastowym!) 

kodu źródłowego oraz całości dokumentacji technicznej systemu pogłębia 

niebezpieczeństwo.

Z powyższych powodów część omawianych przepisów należy ocenić nega-

tywnie. W zakresie, w jakim umożliwiają one publiczną dystrybucję oprogra-

mowania bez ograniczenia formy takiej dystrybucji do kodu wynikowego, 

można również kwestionować ich konstytucyjność. Mówiąc najogólniej, 
w tym zakresie uprawnienia przyznane Ministrowi Sprawiedliwości 
są nieproporcjonalnie szerokie w stosunku do rzeczywistych potrzeb 
Skarbu Państwa, które można uzasadnić ważnym interesem publicznym. 

W tym zakresie można również mówić o sprzeczności tych przepisów z pra-

wem międzynarodowym, to jest Konwencją Berneńską, porozumieniem TRIPS 

oraz porozumieniem WIPO, które pozwalają ograniczać prawa autorów jedy-

nie, jeśli nie przyniesie to nieuzasadnionego uszczerbku ich interesom. 

Jeśli Prezydent podpisze…
W chwili pisania tych słów omawiane przepisy czekają na podpis Prezydenta 

– są one częścią tak zwanej reformy sądownictwa, która (z innych powo-

dów) stała się przyczyną gwałtownych protestów społecznych w całym kraju. 

Jeśli Prezydent złoży swój podpis (a wobec tej ustawy nie zapowiedział 
weta!), firmy informatyczne, których systemy są wykorzystywane przez 
sądy, powinny rozważyć, czy są gotowe ponosić opisane powyżej ryzyko 
współpracy ze Skarbem Państwa. W szczególności, czy akceptują możli-
wość utraty kontroli nad kodem źródłowym własnych produktów, a także 
ryzyko ponoszenia kosztów sądowych związanych z zaskarżaniem decyzji 
oraz niepewności wyniku takiego postępowania. Mogą ewentualnie zbadać 

możliwość wypowiedzenia udzielonej Skarbowi Państwa licencji, zanim prze-

pisy wejdą w życie lub zanim wydana zostanie decyzja Ministra Sprawiedliwości. 

Każda firma informatyczna powinna również rozważyć, czy akceptuje to ryzyko, 

zanim zdecyduje się przystąpić do przetargu na dostawę oprogramowania 

dla sądów, prokuratury lub komorników. Oczywiście można założyć, że Skarb 

Państwa nie będzie nadużywał uprawnień wynikających z omawianej regulacji, 

ale nie ma co do tego gwarancji.

Czy państwo wywłaszczy informatyków?

GracjanPietras

http://www.twitter.com/GracjanPietras


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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ATOMIC BLONDE

JAN URBANOWICZ

Najnowszy film z Charlize Theron ogląda się z zapartym tchem przez pełne 

dwie godziny jego trwania. To doskonały przykład na to, że kino akcji można 

pokazywać w nowy sposób, który może zaskoczyć widza. Przede wszystkim 

ukazuje on silne postacie kobiece, które nie mają się czego wstydzić przed 

facetami, a na dodatek mogą im porządnie skopać tyłki.

Kino szpiegowskie, które ma w sobie doskonałe sceny akcji, humor, piękne 

kobiety na pierwszym planie i naprawdę niegłupią historię. A do tego wygląda 

i brzmi obłędnie. Dokładnie tak można podsumować „Atomic Blonde”.

      

https://youtu.be/N2MeObWAIw8
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Akcja filmu dzieje się w Berlinie, tuż przed oba-

leniem muru – nie ma chyba lepszego czasu 

na akcję kina szpiegowskiego niż zimna wojna. 

Agentka brytyjskiego wywiadu przybywa do 

Niemiec, by zbadać śmierć kolegi po fachu i nie 

dopuścić do przejęcia przez Sowietów bardzo 

ważnej listy.

Na pozór film nie różni się niczym od wielu 

innych, jakie mieliśmy już okazję wielokrot-

nie oglądać. Cóż, diabeł tkwi w szczegółach. Po 

pierwsze, mamy tu wspomnianą bardzo silną 

postać kobiecą. Nie wyobrażam sobie, by kto-

kolwiek mógł lepiej ją zagrać niż Charlize Theron, która już nieraz udowodniła, 

że nie boi się żadnych aktorskich wyzwań. Jest tu świetna i sądzę, że każdy fan 

aktorki wyjdzie z kina zadowolony. Każda scena zagrana jest tak, jak zagrana być 

powinna, ale Charlize już chyba zdążyła nas przyzwyczaić do swojego talentu 

i bezkompromisowości w odgrywaniu postaci. Skoro mamy tu kobietę, to 

musimy mieć i mężczyznę, a nawet kilku. Aktorce partnerują naprawdę wybitne 

jednostki męskiego świata aktorskiego. Na ekranie zobaczymy bowiem Jamesa 

McAvoya, Eddiego Marsana czy Johna Goodmana. Jak wspominałem, to jednak 

nie oni się tu wybijają na pierwszy plan i są jedynie dodatkiem. Świetnym, ale 

jednak tylko uzupełniającym dodatkiem.

Dodatkowymi atutami filmu są zdecydowanie muzyka i zdjęcia. Ostatnio w fil-

mach obserwujemy zabieg polegający na tym, że muzyka bardzo się wyróżnia, 

a nierzadko nawet jest częścią historii. Tutaj wyraźnie słychać rytmy z lat osiem-

dziesiątych XX wieku, które dają niesamowity „power” wszystkim scenom akcji. 

Dla mnie, jako osoby urodzonej w tamtych latach i później wychowującej się na 

tej muzyce, było to bardzo fajne przeżycie. Zwłaszcza że czuć było, iż repertuar 

Atomic Blonde

Na pozór film nie różni się niczym od wielu innych, jakie mieliśmy 
już okazję wielokrotnie oglądać. Cóż, diabeł tkwi w szczegółach.

Akcja filmu dzieje się 
w Berlinie, tuż przed 
obaleniem muru – nie ma 
chyba lepszego czasu na 
akcję kina szpiegowskiego 
niż zimna wojna.
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nie został tu wybrany przypadkowo. Do gustu przypadły mi również zdjęcia 

i montaż. Akcja jest szybka i momentami nie daje nam nawet chwili oddechu. 

Od czasu do czasu możemy odpocząć tylko po to, by znów zostać rzuconymi 

w wir pościgów i bijatyk.

„Atomic Blonde” to wyborne szpiegowskie kino akcji, w którym bardzo łatwo 

jest się zakochać. Nie jest to film wybitny, ale na pewno wybija się na tle konku-

rencji z ostatnich lat i warto zobaczyć go nie tylko w kinie, ale również w przy-

szłości, z domowej kanapy. Reżyser David Leitch do tej pory pracował jako 

kaskader i czuć, że rozumie, o co chodzi w kręceniu scen, które mają widza wci-

snąć w fotel. Współtworzył pierwszą część filmu „John Wick”, a w przyszłym 

roku spod jego ręki wyjdzie „Deadpool 2” – nie mogę się doczekać!

yasiek_

Atomic Blonde

http://www.twitter.com/yasiek_
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BABY DRIVER

JAN URBANOWICZ

Edgar Wright, reżyser słynnej Trylogii Cornetto, powraca na ekrany. Kilka lat temu miał on 

wyreżyserować jeden z hitów Marvela, jednak nie doszło to do skutku. Szkoda, bo wtedy 

„Ant-Man” mógłby być jeszcze lepszy, niż ostatecznie wyszedł. Wright posiada wyraźnie 

swój styl i jego filmy spodobają się każdemu miłośnikowi specyficznego humoru. Choć 

„Baby Driver” jest chyba jego najmniej pojechanym filmem, to wyraźnie czuć tu rękę tego fil-

mowca i nie da się koło opisywanej pozycji przejść obojętnie.

Tak jak w przypadku „Atomic Blonde” muzyka była ważna, tak w tym filmie gra ona 

niemal pierwsze skrzypce. To jedna z tych pozycji, w której miłośnicy dźwięków odnajdą 

się doskonale i poczują, że w końcu zrobiono film przede wszystkim dla nich. Prawda 

jest taka, że to film dla wszystkich.

      

https://youtu.be/ubx0XHBkLGc
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Po obejrzeniu filmu zdajemy sobie sprawę, jak jest on dopracowany w pewnych 

szczegółach, z których do tej pory mogliśmy nie zdawać sobie sprawy. Widać 

– i słychać – że główną siłą produkcji jest muzyka. Ani jedna piosenka nie znala-

zła się w nim przypadkowo, a cała ścieżka dźwiękowa została tu dokładnie prze-

myślana. Czuć to przede wszystkim w montażu, ponieważ został on zrobiony 

dokładnie pod rytm, jaki słyszymy. Nie da się ukryć, że aby to się udało, trzeba 

było muzykę wybrać już na etapie pisania scenariusza i tworzenia scenopisu. Jest 

to naprawdę duże przedsięwzięcie, które wymaga nie byle jakich umiejętności 

i zaangażowania.

To właśnie muzyka prowadzi nas przez film. To dzięki niej poznajemy bohate-

rów i ich dalsze losy. To ona nadaje rytm akcji i temu, co widzimy na ekranie. To 

muzyka i słowa piosenek mają często wpływ na to, jak potoczy się dalej cała 

historia. Chociaż możemy tu podziwiać wielu znakomitych aktorów, to nie oni są 

tu drugim planem, ponieważ prawdziwy popis daje to, co leci z głośników. Film 

jest również bardzo zabawny, aż ocieka humorem sytuacyjnym.

Baby Driver
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Dlaczego do tej pory nie napisałem, o czym film 

jest, kto w nim gra itp.? Bo tak naprawdę nie jest to 

ważne. Szczerze powiedziawszy, przed pójściem na 

film nie widziałem żadnego zwiastuna, nie wiedzia-

łem, o czym jest historia, ani nawet kto tu gra – no 

dobrze, wiedziałem o jednym aktorze. Ogólnie 

mówiąc, nie wiedziałem o tej produkcji praktycz-

nie nic, a rzadko mi się to zdarza. Po zakończe-

niu seansu bardzo się cieszyłem, że nie czytałem 

o nim nic, bo zostałem totalnie zaskoczony tym, 

co zobaczyłem i usłyszałem. Czy to jest znakomity 

film? Nie. Jest bardzo dobry, a przede wszystkim 

sprawia, że chce się do niego wrócić. Ja na pewno 

przejdę się jeszcze raz do kina, a jak tylko pojawi się on na Blu-ray za kilka mie-

sięcy, to kupię go w pierwszych dniach po premierze. „Baby Driver” działa pozy-

tywnie na zmysły i to chyba najlepsza rekomendacja, jaką mogę mu w tej chwili 

dać. Nie jest to film bez wad, ale czasami wady po prostu nie są ważne.

yasiek_

Co prawda „Baby Driver” 
jest chyba jego najmniej 
pojechanym filmem, to 
wyraźnie czuć tu rękę 
tego filmowca i nie da się 
koło opisywanej pozycji 
przejść obojętnie.

Baby Driver

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
SIERPIEŃ 2017

JAN URBANOWICZ

Najnowszy film Agnieszki Holland na podstawie 

powieści Olgi Tokarczuk, która jest również autorką 

scenariusza. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych 

polskich filmów ostatnich lat, został również w tym 

roku doceniony na festiwalu w Berlinie, zdobywając 

tam nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia. Sądzę, że to 

jednak z tych pozycji, które trzeba w obowiązkowo 

obejrzeć. Doskonałe aktorstwo i sceneria tworzą 

fenomenalny klimat, jakiego dawno w polskim kinie 

nie widziałem i chce tego więcej.

Nowy film osadzony w świecie rządzonym przez 

mitycznego Konga – gigantyczną małpę. Grupa 

odkrywców trafia na wyspę, na której rządzi 

Kong oraz inne mityczne stworzenia. Niezwykle 

zachęcająca obsada oraz reżyser w osobie 

Jordana Vogt-Robertsa. Ten film jest tym, czym 

powinna być ostatnia „Godzilla”. Naprawdę 

doskonale się na nim bawiłem i pomimo pew-

nych niedociągnięć, to Kong na miarę naszych 

czasów. Obejrzę w domu na pewno!

POKOT

KONG: WYSPA CZASZKI
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Aktorska wersja jednej z największych anima-

cji Disneya. Opowieść wszystkim dobrze znana. 

W rolach głównych Emma Watson i Dan Stevens. 

W pozostałych rolach zobaczymy między innymi 

Luke’a Evansa, Kevina Kline’a, Ewana McGregora 

czy Emmę Thompson. Film jest niemal identyczny 

z jego animowaną wersją, ja jednak wolę wersję 

sprzed lat. Dla mnie miała ona o wiele lepszy klimat. 

Na dodatek sporo tu, moim zdaniem, kiepskiego 

CGI, które za bardzo widać. Jedna rzecz sprawa jed-

nak, że to dla mnie istotny film – do piosenki z tego 

filmu tańczyłem miesiąc temu pierwszy taniec na 

swoim weselu.

PIĘKNA I BESTIA

Jeśli myśleliście, że ta seria już dawno umarła, to 

nie mogliście bardziej się pomylić. Mało tego, ona 

ma się całkiem dobrze, a może nawet lepiej niż 

kiedykolwiek. Co prawda śmierć Paula Walkera 

sprzed kilku lat postawiła kolejne filmy pod zna-

kiem zapytania, producenci postanowili jednak 

kontynuować historię. Ósma część jest jeszcze 

bardziej absurdalna od poprzednich, ale w tych 

filmach nie chodzi już ani o historię, ani o fabułę, 

ani nawet o realizm. Ma być szybko, wściekle 

i widowiskowo. Tak właśnie jest!

SZYBCY I WŚCIEKLI 8

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Jeśli od jakiegoś czasu królem rapu jest Kendrick Lamar, 

to trzeba pamiętać, że absolutnym bogiem pozostaje 

Jay-Z, który, jak się okazuje, nadal jest w grze. W tym 

przypadku najlepiej odwołać się po prostu do statystyk, 

a one uzmysłowią Wam, że mam rację. Do tej pory na 

całym świecie sprzedał ponad 100 milionów płyt. Zgarnął 

21 statuetek Grammy, 17 płyt platynowych, z czego aż 

13 za solowe albumy, a MTV uznało go za MC wszechcza-

sów. Reszta statystyk z życia rapera i biznesmena to już 

samo mnożenie i dodawanie dolarów, do czego trzeba wykorzystywać kalkulator 

w opcji mocno zaawansowanej. Umówmy się, dla niego nagrywanie to już czysta 

zajawka i pewnie w dużym stopniu uzależnienie. Wielokrotnie w branży mówiło 

się o końcu kariery Jay-Z, ale on ciągle powraca i trzyma poziom. Jego nowe dzieło 

– „4:44” ukazało się tylko na platformie streamingowej Tidal, której jest właścicie-

lem i już po 4 dniach płyta osiągnęła status platynowej. Rap jest niezwykle uza-

leżniającym gatunkiem muzycznym, w którym artysta za pomocą tekstów i dużej 

dawki ekspresji może wyrzucić z siebie wiele emocji i przemyśleń siedzących gdzieś 

w środku. Dlatego tak ciężko odwiesić mikrofon i przestać dzielić się z fanami swoim 

życiem. Jay ma co opowiadać, a w jego życiu ciągle wiele się dzieje, co słychać na 

„4:44”. Już od dawna nie są to gangsterskie porachunki, strzelaniny i handel narko-

tykami, co nie znaczy, że Jay-Z nie ma kłopotów. Problemy małżeńskie, bycie ojcem 

i fałszywi przyjaciele to główne tematy na „4:44”, a raper niezwykle otwarcie opo-

wiada o tym, jak sobie z nimi radzi. Pokazuje twarz normalnego człowieka, a nie 

milionera z nadludzkim ego zawieszonym gdzieś ponad chmurami. Muzycznie 

Jay-Z przenosi nas ze swojego nowojorskiego podwórka wprost do Chicago, z któ-

rego pochodzi jego producent – No ID. Przepięknie wyselekcjonowane i pocięte 

sample przypominają najlepsze lata rapu, za co bardzo dziękuję No ID. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

JAY-Z  
4:44
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Wydawać by się mogło, że dziewczyny z zespołu Haim 

nie mają nic wspólnego z kimś takim, jak Jay-Z. Są 

młode, grają całkowicie inny gatunek muzyczny i raczej 

nigdy nie handlowały narkotykami na ulicy. Macki wiel-

kiego Shawna Cartera są jednak olbrzymie. Raper nie 

tylko ma wielką smykałkę do biznesu, ale również niezły 

słuch i wie, kto może zabłysnąć w branży muzycznej. 

Dokładnie tak samo było z Rihanną czy Kanye Westem, 

a wiadomo, gdzie teraz znajdą się Ci artyści. Być może 

taka sama sytuacja będzie z dziewczynami ze słonecznej Kalifornii, które wypa-

trzył właśnie Jay-Z. Debiutancki krążek „Days Are Gone” został przyjęty kapitalnymi 

recenzjami i dziewczyny z Haim okrzyknięto objawieniem scenicznym. Trzy siostry 

Haim – Este, Danielle i Alana wyglądają i grają, jakby wsiadły w wehikuł czasu i prze-

niosły się do 2017 roku z lat osiemdziesiątych. Bije od nich niewiarygodna wolność 

tak charakterystyczna dla tamtych lat. Nowa płyta, „Something To Tell You”, znaj-

dowała się na samym szczycie listy albumów, na które czeka się w 2017 roku. Siostry 

mogły wybrać drogę „na skróty” i tak jak na „Days Are Gone” klimat lat osiemdzie-

siątych uzupełnić taneczną elektroniką, co przyniosło im sukces. Tak się jednak nie 

stało. Nowy materiał jest bardziej surowy w formie i mniej komercyjny niż debiut, 

ale to nie znaczy, że gorszy. Mimo braku tak popularnej teraz elektroniki Haim w dal-

szym ciągu zachwyca melodyjnością i każdy z 11 utworów niezwykle łatwo wpada 

w ucho. Proste schematy w połączeniu ze świetną rytmiką i cudownym aranżem 

to zwyczajnie smaczna muzyka, której chce się słuchać. Siostry nagrały dokładnie 

to, co czują i nie szukały na siłę przebojów dla stacji radiowych. Jak same mówią: 

„Każda z piosenek opowiada o tym samym temacie z trzech różnych perspektyw 

trzech różnych kobiet, które są w trzech zupełnie różnych momentach swojego 

życia”. „Something To Tell You” to prawie 43 minuty muzyki idealnej na wakacyjne 

podróże z przyjaciółmi, a dopełnieniem szczęścia może być kabriolet. 

HAIM 
SOMETHING TO TELL YOU

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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PSTRĄG PIECZONY
 Z JABŁKAMI

   /   MAKOWA KUCHNIA   /   Pstrąg pieczony z jabłkami
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MAŁGORZATA ŁADA

• 2 pstrągi średniej wielkości

• 2 łyżki masła, najlepiej 

klarowanego

• 2 średnie lub 1 większe jabłko, 

lekko kwaśne

• 1 nieduża cebula

• 2 ząbki czosnku

• 1/2 łyżeczki mieszanki zioło-

wej – zmieszany tymianek,   

estragon i suszona kolendra

• 1/2 cytryny

• sól

Ryby oczyścić, umyć i osuszyć. Czosnek obrać, przecisnąć przez 

praskę i wymieszać z ziołami oraz solą. 

Ryby natrzeć w środku mieszanką ziołową, a po wierzchu skro-

pić sokiem z cytryny. Odstawić na około 1/2 godziny w chłodne 

miejsce.

Cebulę pokroić w półplasterki i lekko zeszklić na maśle. Jabłka 

umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić w cząstki.

Pstrągi nadziać jabłkami i duszoną cebulką, spiąć wykałaczkami.

Naczynie żaroodporne posmarować masłem, położyć ryby i na 

wierzchu położyć jeszcze wiórki masła i resztę jabłek i cebuli.

Piec w temperaturze 180°C przez około 30–35 min, w zależności od 

wielkości ryb.

Smacznego!
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