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Przemysław Marczyński
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W
 czerwcu obchodzimy Dzień Dziecka. Pomy-
śleliśmy, że warto napisać kilka słów dla na-
szych najmłodszych czytelników, składając 

im równocześnie najlepsze życzenia. Rodziców natomiast 
zapraszamy do lektury, czy nasze dzieci powinny brnąć 
w świat technologii. Będzie również do przeczytania coś 
o bezpieczeństwie najmłodszych w sieci. 

Nie zabrakło również recenzji, które publikujemy jako 
pierwsi w Polsce. PQI iConnect to ciekawy gadżet który 

w łatwy sposób zwiększy pamięć naszego iUrządzenia. 
W tym numerze mamy również opis urządzenia dla osób 
lubiących e-Dokumenty oraz zapalonych biegaczy. 

A my w redakcji czekamy z niecierpliwością na konfe-
rencję WWDC. Obstawiamy, czy to właśnie teraz zoba-
czymy nowe Apple TV, które zrewolucjonizuje rynek 
rozrywki. Apple udowodniło, że potrafi wywrócić do 
góry nogami znaczenie słów „muzyka” czy „telefon”. 
Czy to samo uda się zrobić z „telewizją”?
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W  polskim App Store można wreszcie pobrać aplika-
cję Apple Store umożliwiającą dokonywanie zakupów 
w internetowym sklepie Apple. Po zalogowaniu się na 
swoje konto Apple ID możemy sprawdzić historię wy-
konywanych zakupów oraz sprawdzić status wysyłki 
towaru. Program pozwala także na odszukanie najbliż-
szego sklepu sprzedającego produkty tej firmy. 

www.itunes.apple.com

Aplikacja Apple Store

Apple najcenniejszą marką 2015

Zdjęcia Google

Według badań przeprowadzonych przez Millward Brown 
wynika, że najcenniejszą marką w  2015 roku pozostaje 
Apple. Jej wartość została oszacowana na kwotę 246,9 
miliarda dolarów. To wzrost aż o 67% względem poprzed-
niego roku. Na kolejnych miejscach uplasowały się Google 
(173,6 mld dolarów) oraz Microsoft (115,5 mld dolarów).

Google Photos to darmowa usługa zaprezentowana na 
konferencji dla programistów Google I/O. Najciekaw-
szą cechą nowego serwisu jest cena. Za nieograniczoną 
ilość przesyłanych zdjęć (do 16 megapikseli) oraz filmów  
(do 1080p) nie zapłacimy nawet grosza. Google oferuje 
aplikacje dla urządzeń z iOS (oraz Android do obsługi gale-
rii). Dla osób wymagających więcej od przestrzeni, w któ-
rej przechowywane są multimedia, Google oferuje płatne 
miejsce w  kwocie 1,99 dol. miesięcznie za 100 GB lub  
9,99 dol. za 1 TB. Tutaj zdjęcia i  filmy będą przechowy-
wane w oryginalnych wersjach, bez obniżania ich jakości.

www.photos.google.com

NOWOŚCI ZE ŚWIATA IT

https://itunes.apple.com/pl/app/apple-store/id375380948?l=pl&mt=8
www.photos.google.com
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HEOS 1 Go Pack 
Firma Denon przedstawiła najnowsze głośniki z po-
pularnej serii nagłośnienia bezprzewodowego HEOS. 
Przenośny głośnik jest przeznaczony do pracy zarówno 
w mieszkaniu, jak i poza nim. Dzięki zestawowi akce-
soriów Go Pack głośnik otrzyma funkcję odporności  
na zachlapania (IPX4) oraz możliwość przesyłania 
dźwięku w technologii Bluetooth. Cena – 1495 zł. 

www.heosbydenon.denon.com

Apple wprowadziło do oferty nową edycję lapto-
pów MacBook Pro z  Retiną. Komputery wyposażono 
w szereg aktualizacji. Najciekawszą zmianą jest wpro-
wadzenie nowego touchpada z  technologią Force  
Touch, pozwalającego na obsługę większej ilości gestów 
dzięki możliwości wyczuwania siły nacisku na gładzik.  
Uaktualniono również karty graficzne do modeli AMD 
Radeon R9 M370X oraz przyspieszono dyski SSD.  
Poprawiono również wydajność baterii, która starcza 
teraz na 9 godzin przeglądania sieci i odtwarzania mu-
zyki w iTunes. Cena od 6299 zł.

www.apple.com

MacBook Pro z Retiną i Force Touch 

Mophie H2PRO
W ofercie firmy mophie pojawi się pierwsza bateria do 
iPhone’a 6, która będzie wodoodporna. Będzie speł-
niać wymagania certyfikatu IP-68, dając tym samym 
ochronę telefonu na głębokości 1,2 metra. Pokrowiec 
zabezpieczy również iPhone’a przed kurzem i upad-
kiem. Posiadacze H2PRO otrzymają zapas energii na 
dodatkowe 14 godzin rozmów. Cena – 129,95 dolarów.

 
www.mophie.com

NOWOŚCI SPRZĘTOWE

http://heosbydenon.denon.com/pl
http://www.apple.com/pl/macbook-pro/
http://www.mophie.com/
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PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA iOS
Capitals       BEZPŁATNY

Get Moving        CENA: 1,99€Mój Mac Magazyn    BEZPŁATNY

Streamline        CENA: 1,99€
Nimblebit proponuje  
tym razem grę w sło-
wa. Układając je, sta-
ramy się przejąć tery-
torium przeciwnika. 
W grze możemy zmie-
rzyć się ze znajomy-
mi z Facebooka lub 
Game Center, ale też 
możemy dobrać so-
bie losowego przeciw-
nika poprzez internet. 
Capitals w zdecydo-
wanie nowy sposób 
pokazuje piękno gier 
okołoscrabblowych.

www.itunes.apple.com

Aplkacja pokazuje 
(podobnie jak platfor-
ma Polar Flow), w jaki 
sposób jesteśmy ak-
tywni (lub nieaktywni) 
w  trakcie dnia. Liczy 
zarówno kroki oraz 
spalone kalorie, jak 
i czas przez nas prze-
siedziany. Najlepsze 
jest jednak to, jak po-
kazuje ona zebrane 
informacje. Z  wykre-
sów i statystyk można 
wyciągnąć przydatne  
informacje, które w ko-
lejnych dniach można 
próbować poprawić.

www.epicpixie.com

Nasza gazetka trafi-
ła również na tablety 
i telefony. :) Zaprasza-
my do ściągania i opi-
niowania. Każda kry-
tyczna recenzja będzie 
rozpatrzona, gdyż sta-
ramy się, jak umiemy, 
być coraz lepsi i żeby 
dobrze się nas czytało 
i oglądało. :).

 
www.itunes.apple.com

Kalendarz, w którym 
szybko podejrzymy 
zarówno cały miesiąc, 
jak i pojedynczy dzień. 
Wszystko z uwagi na 
to, że dane prezento-
wane są na linii czasu, 
którą możemy w pro-
sty sposób, gestem, 
przybliżać i oddalać. 
Całość wygląda nader 
zgrabnie, utrzymana 
jest w minimalistycz-
nej estetyce i działa 
bardzo sprawnie.

www.itunes.apple.com

https://itunes.apple.com/pl/app/id968456900?mt=8
http://www.epicpixie.com/getmoving/
https://itunes.apple.com/pl/app/id994511105?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/filters-for-iphone/id972426013
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PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA OSX

Szybka zmiana okien jest potrzebna. 
Aplikacja OptOpt proponuje proste, ale 
nowatorskie podejście do tej czynno-
ści. Jeśli pracujemy z wieloma różnymi 
aplikacjami naraz, to takie rozwiązanie 
może być dla nas. Po aktywowaniu pa-
ska uruchomionych aplikacji (domyślnie 
podwójne wciśnięcie alt/option/U) naci-
skamy literkę odpowiadającą wybrane-
mu programowi.

www.itunes.apple.com

Czasami się zdarza, że chcemy wysłać ko-
muś plik graficzny, na którym między inny-
mi znajdują się dane, których nie chcemy 
ujawniać. Niektórzy do zamazania takich 
danych używają Skitch od Evernote. Inną 
możliwością jest użycie Redacted, które 
oprócz rozpikselowania zaznaczonego 
wycinka może też go rozmyć lub wstawić 
czarny prostokąt. Prosta aplikacja do pro-
stych zastosowań.

www.itunes.apple.com

ColorSnapper 2 lokalizuje się w  górnym 
pasku ekranu i poprzez tamtejsze menu 
można go aktywować. W  programie-
znajduje się pełne spektrum rozwiązań, 
poczynając od aktywowania programu, 
poprzez przybliżanie i oddalanie obrazu 
do nawigowania po menu. Aplikacja po-
zwala w  szybki sposób rozpoznać kolor, 
który znajduje się pod kursorem. Oczy-
wiście wybrana barwa jest podawana 
w wielu formatach, tak by zadowolić każ-
dą osobę pracującą z grafiką.

www.itunes.apple.com

OptOpt       BEZPŁATNY

Redacted     CENA: 6,99€

ColorSnapper 2   CENA: 6,99€

https://itunes.apple.com/pl/app/id989799277?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/id984968384?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/id969418666?mt=12
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Stworzenie odpowiedniego nastroju jest szalenie waż-
nym elementem odpoczynku, ale też i pracy, szczegól-
nie tej twórczej. Każdy zna inne sposoby na poprawienie 
sobie nastroju lub weny. Można słuchać dobrej muzyki, 
próbować medytować lub zmęczyć się, uprawiając sport. 
Można też po prostu zapalić świeczkę i postawić ją obok 
łóżka czy komputera. Czasami tak prosty zabieg pozwoli 
zebrać siły lub zrelaksować się. Z tego założenia wyszli au-
torzy świec Making Light. Nie byle jakich świec, bo wyko-
nanych z soi, palących się długo ciepłym światłem i emi-
tujących subtelny zapach. Prostota na miarę Apple.

www.makinglight.us

Making Light

Helios Bars

Apple Watch Case Tough Armor

Czy są na sali fani sportów rowerowych? Pytanie za 100 punktów: jak powin-
na wyglądać profesjonalna kierownica do roweru i czym powinna się charak-
teryzować? Odpowiedź może zaskoczyć każdego: powinna mieć wbudowane 
światła ledowe i GPS oraz… pięknie wyglądać. Powinna także współpracować 
z  systemem iOS. To nie science fiction, to Helios Bars, czyli kierownice ro-
werowe rodem z XXII wieku. Każda z nich oprócz pięknie zaprojektowanych 
kształtów posiada wbudowany nadajnik bluetooth, GPS oraz trzy światła 
ledowe o zmiennej kolorystyce. Wszystko to sterowane z poziomu iPhone’a. 
Komunikacja bluetooth zapewnia niskie zużycie prądu, GPS śledzenie prze-
jechanej trasy, a  ledy widoczność z przodu, z  tyłu i po bokach. Kierownice 
dostępne są w różnych kształtach zależnych od przeznaczenia roweru.

www.ridehelios.com

Zegarek Apple Watch stał się faktem. Choć w przypadku (braku) dostępności 
tego urządzenia na polskim rynku nadal nie jest to takie oczywiste. Gdy się 
pominie tę niedogodność i w końcu nabędzie się ten gadżet, wcześniej czy póź-
niej trzeba się będzie rozejrzeć za jakimiś dodatkami do niego. Ciekawą ofertę 
„rozszerzającą” możliwości Apple Watch posiada firma Spigen, oferująca jego 
użytkownikom poliwęglanową „zbroję”. Tough Armor to ciekawie wykonane 
etui montowane na zegarku, dzięki któremu niegroźne będą mu uderzenia 
i zarysowania, co w przypadku najdroższych wersji Apple Watch ma kolosalne 
znaczenie. Po założeniu Tough Armor na Apple Watch wygląda on jak… Casio 
G-Shock. Dla jednych będzie to zaleta, dla innych wręcz odwrotnie. O gustach 
jednakże nie powinno się dyskutować. Etui dostępne jest w trzech kolorach.

www.spigen.com

GADŻETY

http://www.makinglight.us
http://www.ridehelios.com
http://www.spigen.com
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Ponoć pierwszego razu nigdy się nie zapomina. Tak jest 
także z perfumami. Cacharel pour L’Homme to moje  
pierwsze „prawdziwe” perfumy. Co ciekawe, mimo  
że mają na karku ponad 20 lat, to ich zapach do dziś 
może elektryzować. Wyśmienite połączenie nut korzen-
nych z kwiatowymi sprawia, że nikt nie przejdzie koło 
Was obojętnie. Ale uwaga! To nie są perfumy dla każdego.  
Ich zapach można porównać do nieociosanego diamen-
tu. Piękny i surowy w swojej naturze.
Nuty zapachowe
Nuty głowy: lawenda, cytryna, bergamota.
Nuty serca: muszkatołowiec, geranium, goździk.
Baza: drewno sandałowe, drewno cedrowe, wetyweria, piżmo.

Cacharel pour L’Homme

PERFUMY

Są sytuacje, w których nie wiemy, po jakie perfumy się-
gnąć, udając się na mniej formalne spotkanie. Ja w ta-
kich chwilach mam sprawdzone rozwiązanie. Jest nim  
Quasar. Perfumy, które towarzyszą mi niezmiennie od 
lat 90. Jego owocowo-przyprawowo-korzenny zapach na 
wiosenne dni. Lekkość połączona z mocniejszym akor-
dem doda każdemu mężczyźnie energii na cały dzień.
Nuty zapachowe
Nuty głowy: liście bananowca, nuty owocowe.
Nuty serca: rozmaryn, lawenda, szałwia, pelargonia.
Baza: drewno sandałowe i cedrowe, paczula, mech dębowy.

XS to już klasyka. Klasyka mniej znana, przez co 
nie tak oklepana jak np. Acqua Di Gio Armaniego.  
Cenię w nich brak nachalności, świeżość i niezawodność.  
Na tych perfumach można zawsze polegać. Klasyczne 
połączenie nut drzewnych, kwiatowych i korzennych 
sprawia że XS to woda na każdą okazję i dla każdego 
mężczyzny. Warto mieć je zawsze pod ręką.
Nuty zapachowe
Nuty głowy: bergamota, liść mandarynki, dzika mięta.
Nuty serca: jagody jałowca, geranium, kolendra.
Baza: drewno sandałowe, cedr, szałwia, mech dębowy.

Jesus Del Pozo QuasarPaco Rabanne XS pour Homme

Wraz z rozpoczęciem tego cyklu zacząłem przypominać sobie wszystkie dotąd używane przeze mnie perfumy. 
Przez te kilkadziesiąt lat zebrało się ich sporo. Niektóre z flakonów perfum posiadam do dziś. Co dziwne,  
zapach wydobywający się z ich wnętrza nie stracił na sile, co tylko świadczy o ich wysokiej jakości. W tym 
wydaniu Magazynu Mój Mac mam dla Was trzy propozycje z lat mojej „młodości”. Prawdziwy comeback....



INFORMACJE 11
www.mojmac.pl
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Od kilku miesięcy sieć obiegają plotki o samochodzie z Cupertino. Surfując 
po różnych portalach, można zacząć kompletować sobie strzępki informacji, 
a następnie próbować wszystko to złożyć w  jedną całość. Spojrzymy na to 
jednak okiem inżyniera z branży automotive?

Pomińmy wszelakie wspomniane szczątkowe informacje i skupmy się na motoryza-
cji jako takiej. Obecne pojazdy są bardzo skomplikowanymi maszynami, przy tym 
stosunkowo drogimi w produkcji, a co za tym idzie –  także dla klienta. Ponadto ów 
mechanizm oparty jest w głównej mierze na przestarzałej technologii, czyli m.in. 
tradycyjnym silniku spalinowym.

W tym momencie widać, że jest pole dla ludzi chcących wprowadzić rewolucję. 
W pewnym sensie próbują tego dokonać firmy azjatyckie, takie jak np. Hyundai 
Motor Company. Jest to o tyle dobry przykład, że jeszcze całkiem niedawno firma 
ta powodowała uśmiech pogardy na większości twarzy, a obecnie w bardzo krótkim 
czasie stała się znaczącym graczem na rynku. Tak więc jest to dowód, że na ten 
rynek da się wejść. Potwierdzeniem tej tezy jest choćby firma Tesla Motors, którą 
można nazwać kompletnym „świeżakiem”. Mimo to odnosi sukcesy. Dlaczego?

APPLE CAR

KRZYSZTOF
RADZIKOWSKI

@radzik_pl
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Wielcy motoryzacji czyli m.in. Toyota Motor Corpora-
tion czy Volkswagen Group wydają się stać w  miej-
scu. Oczywiście prezentują ewolucję, ale nie rewolucję. 
Może być tak, że tak wielkie korporacje nie mogą sobie 
pozwolić na stworzenie czegoś od nowa, lub co wydaje 
się bardziej prawdopodobne, są tak skostniałe, iż nie 
mają pojęcia, jak się do tego zabrać.

Bezkompromisowa i  finansowo nieograniczona firma, 
jaką jest bez wątpienia Apple, może być w stanie wy-
wrócić cały samochodowy porządek świata. Recepta 
na sukces to oczywiście pieniądze i zerwanie z, nazwij-
my to tak, tradycją.

Ustaliliśmy już, że w tym przypadku finanse nie są pro-
blemem. Pomogą one w pierwsze rewolucji, czyli ba-
terii, gdyż auto przyszłości musi być autem o napędzie 
elektrycznym. Dlaczego? Silniki elektryczne są wy-
dajniejsze, prostsze, cichsze, właściwie nie maja wad.  
Natomiast bolączką jest zasilanie. W tym momencie 
musi zostać stworzona „superbateria” lub bateria łatwo 
wymienialna, tak by uzyskać komfort (a więc i czas) „tan-
kowania” auta jak dla tradycyjnego napędu. Prędzej czy 
później nie powinno stanowić to większego problemu, 
tym bardziej że Apple jako firma amerykańska może 
chcieć spróbować złamać hegemonię ropy naftowej.

Mając już napęd, potrzebujemy kolejnej rewolucji 
w  dziedzinie konstrukcji nadwozi. Tu pierwsze kroki 
pokazuje BMW AG z modelem i3, gdzie jako materiał 
wykorzystano w dużej mierze włókno węglowe wzmoc-
nione polimerem. Nawet w  wielkoseryjnej produkcji 
użycie wszelakiej maści tworzyw sztucznych rośnie 
z każdym modelem auta. W ten sposób zyskuje się re-
dukcję masy, a więc i redukcję kosztów. Poza tym przy 
dużej produkcji elementy z tworzyw są tanie i stosun-
kowo wytrzymałe. Dodajmy do tego wykorzystanie 
choćby przetworzonych butelek PET po napojach, co 
umożliwia jeszcze większe oszczędności.

Idąc dalej: w  obecnych pojazdach jest za dużo kom-
pletnie zbędnych rzeczy. Czy naprawdę potrzebne jest 
nam radio? Sam odbiornik może ma jeszcze jakiś sens, 
ale czytnik płyt? W dobie smartfonów i Bluetooth? Dal-
sze ulepszenia wprowadzić można, na przykład zastę-
pując sterowanie klimatyzacją panelem dotykowym. 

Dobrym przykładem jest Citroën C4 Cactus, gdzie sto-
sując podobne rozwiązania, uzyskano ciekawy efekt 
stylistyczny, jednocześnie redukując koszt, czego efek-
tem jest  atrakcyjna cena samochodu, który nikogo nie 
pozostawia obojętnym.

W  naszych czasach każdy ma komputer w  kieszeni. 
Można więc praktycznie całe sterowanie oraz odczyt 
informacji zrealizować za pomocą iPhone’a  i  specjal-
nej stacji dokującej. To świetnie łączy się z carsharing, 
czyli samochodami dostępnymi publicznie w  dużych 
miastach, takich jak Stuttgart. Elektryczne smarty wy-
najmowane są na czas, a  całej obsługi dokonuje się 
przez coś jak karta prepaid. Czy ekosystem Apple w tej 
sytuacji nie jest po prostu lepszym i bardziej natural-
nym rozwiązaniem?

Powyższa usługa to dopiero raczkujący rynek w obrę-
bie miast lub metropolii. Jednak możliwość pożycze-
nia auta na przejazd z lotniska do hotelu lub firmy jest 
bezcenna. Szczególnie wtedy gdy ów pojazd możemy 
zostawić w dowolnej lokalizacji oraz możemy go podjąć 
również z miejsca najbardziej komfortowego dla nas.

Jednak zgrabnie projektując nowy, elektryczny pojazd, 
można stworzyć nową niszę. Mówimy tu raczej o mniej-
szym pojeździe, który będzie miał (w miarę) akceptowal-
ną cenę. Ponieważ będzie to produkt Apple, możliwe 
jest, że da się go sprzedać łatwiej niż inne elektryczne 
pojazdy. Kluczem oczywiście musi być balans między 
zasięgiem, „multimedialnością” auta oraz bezkompro-
misowym podejściem do rewolucji, na którą czeka świat.  

Poruszyliśmy tylko zgrubnie tematy, w których firma 
z odpowiednią wizją i gotówką jest w stanie przego-
nić starych graczy. Dodajmy do tego, że każdy stylista, 
a więc i Jony Ive pragnie zaprojektować swoje auto.

Jedynie odważna i świeża (w branży) firma jest w sta-
nie i  rzucić motoryzacyjny świat na kolana. Aby tego 
dokonać, potrzeba ogromnych pieniędzy oraz odpo-
wiedniego wsparcia we wspólnym, większym interesie. 
W najbliższych latach największą szansę na to ma wła-
śnie Apple lub jej amerykański konkurent, czyli Google. 
Właściwie nie powinniśmy stawiać pytania „Czy Apple 
Car powstanie?”, ale kto pierwszy go zbuduje.                4
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POKOLENIE iPADA

W dzisiejszych czasach jesteśmy otoczeni smartfonami, tabletami, kompu-
terami, konsolami, inteligentnymi telewizorami, nawet ekspresy do kawy 
i piekarniki mają już wbudowane minikomputery. Za parę lat pewnie nie da 
się w ogóle żyć bez technologii. 

Moja córka ma obecnie 2 latka. Odblokowywać iPada i iPhone’a oraz przeglądać ga-
lerię zdjęć nauczyła się, mając około pół roczku. Gdy miała niecały rok, dostała swój 
własny tablet – taki dla dzieci, kolorowy, ze specjalną nakładką na system. Od razu 
załapała, jak go używać. Jako roczny szkrab bez problemu potrafiła włączyć sobie grę, 
rysowanki czy bajkę. Gdy miała półtora roku, sama robiła tabletem zdjęcia, próbowała 
nagrywać filmiki. Przed drugimi urodzinami sama nauczyła się obsługi iOS i Andro-
ida bez dziecięcej nakładki, tak więc dziś bez problemu wpisuje kod do mojego iPho-
ne’a, włącza grę, galerię, YouTube. To samo dotyczy innych sprzętów, np. telewizora.  
Nie wiem jak, bo mimo iż zna już alfabet, nie potrafi jeszcze czytać, ale po nazwach 
rozpoznaje swoje ulubione bajki i sama włącza tę , którą akurat chce obejrzeć. Oczywi-
ście mimo swobodnego dostępu do sprzętu większość dnia spędza na „analogowych” 
zabawach w domu i na placu zabaw, z którego trzeba siłą zabierać ją do domu, bo 
mogłaby tam siedzieć przez cały dzień. Tablet czy telewizor są dla niej dodatkami i ko-
rzysta z nich głównie wieczorem przed snem lub w weekend rano przed śniadaniem. 

Wbrew temu, co sądzi część rodziców, ja uważam, że nie powinniśmy bronić dostępu 
do elektronicznych urządzeń naszym dzieciom. Nie powinniśmy robić z nich tech-
nologicznych inwalidów. Smartfony i tablety są nieodzowną częścią naszego życia 
i nasze dzieci prędzej czy później będą musiały je obsługiwać. Jeśli od urodzenia będą 
otoczone takim sprzętem, będą traktowały go jako coś normalnego. Wielu rodziców 
uważa, że kiedyś dzieci spędzały czas na dworze, a nie przed tabletem. Zgadza się, 
lecz kiedyś nie było tabletów. Nie możemy żyć tylko przeszłością i do niej porówny-
wać metody wychowania dziecka, musimy dostosować się do tego, co jest teraz.     4
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Czy wolno dawać dzieciom do zabawy nasze technologiczne zabawki?  
Oczywiście, że nie! Tak z pewnością powiedzą wszyscy, którzy dzieci nie mają. 
Ja również miałem mniej więcej takie samo zdanie, gdy dzieci były w dość od-
ległej perspektywie. Też planowałem wychowywać je zgodnie z najwyższymi 
kanonami sztuki. Też uważałem się za eksperta w dziedzinie wychowania dzie-
ci, pod warunkiem że nie były moje.

Teoria
Założenia były ambitne. Miałem im czytać dwie godziny dziennie, miały dwa razy 
w tygodniu chodzić na basen, córka na balet, syn na szachy (jeszcze za mały jest, 
ale zaraz będzie mógł), a  w  weekend na tenisa. I  jeszcze kółko matematyczne.  
I zajęcia plastyczne. Oczywiście dzieci miały mieć zakaz oglądania telewizora przez 
pierwsze pięć lat. Do komputera też nie miały mieć prawa podejść, a  jeśli już,  
to pod nadzorem. Samodzielna zabawa tabletem albo telefonem?! Nigdy w życiu!

DZIECI I TECHNOLOGIA
DAWAĆ, CZY NIE?

MICHAŁ
MASŁOWSKI

@mmmaslov

https://twitter.com/mmmaslov
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Takie założenia przyświecają zapewne każdemu młode-
mu rodzicowi. Wszystko, co najlepsze, dla swoich po-
ciech, i za wszelką cenę. I koniecznie trzeba je chronić 
przed wszelkim złem całego świata, w tym przed odda-
niem im swojego iPada czy też iPhone’a. Przecież tam 
czyha tyle niebezpieczeństw! Dobrze wiemy, że dorosły 
może się od tych urządzeń uzależnić i zamiast np. pra-
cować czy iść na spacer albo skopać ogródek, będzie 
klikał bezmyślnie cały dzień, a co dopiero dziecko!

Praktyka
Dobra, to tyle teorii. Teraz czas na praktykę. A praktyka 
ma to do siebie, że często bardzo nie zgadza się z teo-
rią. To tak często w życiu bywa z wszelkimi innymi spra-
wami, a przy wychowywaniu dzieci, co jest dziedziną 
niezwykle eksperymentalną i w zasadzie niepowtarzal-
ną, zaplanowanie czegoś jest w zasadzie niemożliwe.

Praktyka, przynajmniej w moim przypadku, jest taka, 
że mój dwuipółletni syn znakomicie wie, jak się ob-
sługuje iPada i w konsekwencji oczywiście także iPho-
ne’a. Wie, jak uruchomić aplikację Youtube, gdzie 
ogląda Dorę i Bąbelkowy Świat Gupików. Wie, jak prze-
łączać aplikacje. Gra w kilka prostych gier dla dzieci, np. 
w Minion Rush (darmowa), ale jego ulubiona gra to…  
Monument Valley (0,99 euro i jeden in-app-purchase 
1,99 euro)! Akurat w tę ostatnią grę gramy razem. Stasiek 
przechodzi kilka pierwszych poziomów, a mnie zatrud-
nia do przechodzenia tych trudniejszych. W co jeszcze 
gramy razem? Oczywiście w Leo’s Fortune (4,99 euro, 
ale często jest w promocji), która jest jeszcze ewidentnie 
dla niego za trudna. Ale grę zna na pamięć, łącznie z tym, 
jakie okrzyki i kiedy wydaje puchaty Leo.

Natomiast sześcioletnia córka… to już wie absolutnie 
wszystko. Pamięta kody do mojego iPada i do iPada żony. 
Potrafi sama wyszukać filmik w Youtube, gra w proste 
edukacyjne gry, wymagające np. umiejętności dodawa-
nia i odejmowania, bez problemu decyduje, co trzeba 
akurat zrobić w danej grze, jeżeli wymaga to akurat zna-
jomości angielskiego. I tak dalej. iPad i iPhone są obec-
ne w życiu moich dzieci w zasadzie od zawsze. Dodajmy 
do tego, że starsza córka jest także świetnym nauczy-
cielem dla młodszego syna. Dzięki niej syn umie dzisiaj 
o niebo więcej, niż ona w jego wieku. Co ciekawe, dwój-
ka dzieci świetnie obsługuje sprzęty z iOS na pokładzie,  

ale żadne z nich nie potrafi przełączać kanałów w telewi-
zorze. To wynika z tego, że zarówno iPhone, jak i iPad są 
urządzeniami bajecznie prostymi w obsłudze, a przesta-
rzały pilot do dekodera jest tak toporny, że dzieci nawet 
nie chcą do niego podchodzić.

Bez prądu też się da, tylko po co?
Teraz powstaje najważniejsze pytanie – czy to dobrze 
tak oddawać dzieciom nasze elektroniczne gadżety do 
zabawy? Przecież ja jakoś się wychowałem bez tych 
wszystkich zabawek, wiele lat bez komputera, a o  ta-
kim luksusie jak stałe łącze internetowe mogłem jedy-
nie pomarzyć. O  jakim stałym łączu w  ogóle mowa?! 
Przecież gdy ja byłem w wieku moich dzieci, to Internet 
w ogóle nie istniał. I co się stało? Nic się nie stało. Jakoś 
moim rodzicom udało się mnie wychować. Podobnie 
jak milionom innych rodziców udało się wychować ich 
dzieci bez iPadów, iPhone’ów, bez Internetu, bez Face-
booka, Twittera itp.

Czyli co, można? Niby tak, ale to błędny tok myślenia. 
Przecież nasi rodzice też mogli nas wychowywać bez 
dostępu do telewizora, bo kilkadziesiąt lat wcześniej 
sami się tak wychowywali. A mój dziadek przed wojną 
miał toaletę na podwórku i  też jakoś wyrósł na ludzi, 
a pradziadek, tego nie wiem, ale strzelam, pewnie prą-
du nie miał w mieszkaniu i tak dalej. Gdybyśmy wszyscy 
tak myśleli, to świat nie byłby dzisiaj globalną wioską 
dzięki właśnie dostępowi do nowoczesnej technologii, 
tylko wciąż gonilibyśmy dzikie zwierzęta po puszczach, 
bo przecież tak wyrośli nasi rodzice i jakoś było dobrze. 
Nie wolno zatem patrzeć na to, czym grozi dostęp do 
nowoczesnej technologii. Należy się skoncentrować na 
tym, co ten dostęp umożliwia.

Matematyka i angielski
A  umożliwia bardzo dużo. Dzięki kilku grom na iPa-
da i  dostępowi do Youtube’a  moje dzieci znają tyle 
słówek po angielsku ile ja dobre dziesięć lat później.  
Moja córka wie, że jak się czegoś nie wie, to można tego  

...iPad i iPhone  
są obecne w życiu moich dzieci 

w zasadzie od zawsze...
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poszukać w Internecie. Tego akurat samodzielnie jesz-
cze nie potrafi, bo nie potrafi pisać, ale jak coś chce,  
to prosi mnie, żebym „wyguglał”. Mój syn, przypomnę, 
ma dwa i pół roku, umie liczyć przynajmniej do pięciu po 
polsku i po angielsku. To akurat powtarzam z nim regu-
larnie przy chodzeniu po schodach, ale wpływ dostępu 
do technologii jest w tym przypadku niezaprzeczalny.  
I na samym końcu wymieniłbym to, że w młodym 
wieku dzieci nabywają umiejętności obsługi urządzeń 
elektronicznych. Nie zostaną zatem w dorosłym życiu 
ludźmi wykluczonymi cyfrowo. Znam takich całą masę. 
Wierzcie mi, mają w życiu gorzej.

Umiar
Jak zwykle we wszystkim w życiu, tak i w tym przypad-
ku potrzebny jest umiar. Umiejętny dobór programów, 
których mogą używać nasze dzieci, i jednak pewne ogra-
niczenie czasu dostępu do iPhone’a czy iPada jest tutaj 

kluczowe. Rozwój dzieci trzeba umiejętnie stymulować, 
tak aby w późniejszym wieku potrafiły korzystać z tech-
nologii jak z narzędzi, aby wiele czynności wykonywały 
szybciej, aby lepiej i efektywniej się uczyły. Na drugim 
końcu tego kija, jakim jest nieograniczony dostęp do 
nowoczesnej technologii, jest oczywiście uzależnienie 
od Internetu, uzależnienie od mediów społecznościo-
wych, od gier. Nie przez przypadek kiedyś, kiedy ja by-
łem młody, to nieliczne boiska od koszykówki czy piłki 
nożnej były oblegane od rana do późnych godzin noc-
nych. Grało się w kosza, dopóki piłka była widoczna!  
Teraz jest na odwrót. Boisk jest mnóstwo, a na nich 
nieliczna młodzież, która niespecjalnie garnie się 
do uprawiania sportu. Zamiast tego wolą posiedzieć  
w domu i pograć na komputerze. Smutne, ale prawdziwe.  
Ich rodzice nie zapanowali nad tym, aby dzieci ten umiar 
zachowały. To naszą rolą, rolą rodziców, jest przeciwdzia-
łanie takim zachowaniom. Umiar przede wszystkim. 4
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Moje dzieciństwo zawsze kręciło się wokół komputerów. Jeden z najbardziej 
żywych obrazków wspomnieniowych to chwile spędzane przy Atari 65XE. 
Bynajmniej nie był to komputer osobisty. Wówczas w bloku może były dwie 
takie maszyny. Schodziliśmy się wiec z kumplami i z wypiekami na twarzy 
wymachiwaliśmy Joystickami przyklejonymi do taboretów. Obok tego za-
chwytu było również podwórko i przyjaciele, z którymi spędzało się czas do 
nocy. Dzisiaj, gdy mijam osiedlowe blokowiska, na których się wychowywa-
łem wieje z nich ciszą. Sporadycznie widzę rozwrzeszczane grupki dzieciaków. 
Jest jakoś pusto i smutno. PRZEMYSŁAW

MARCZYŃSKI
@pemmax

NIEWOLNICY 
SZKLANEGO EKRANU

©
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Żyjemy coraz szybciej. Pracujemy dłużej. Śpimy krócej. 
Brakuje nam czasu. Na wszystko. Gdzie się obejrzysz, 
słychać ponure głosy, że tyle jest jeszcze do zrobienia,  
„ale kiedy?”. I mógłbym w to uwierzyć, gdyby nie rozbły-
skujące ściany, kiedy wieczorem przechadzam się po 
osiedlu. Wyniki badań TNS OBOP z 2013 roku mówią 
wyraźnie, że telewizja pochłania nam 3 godziny 42 minu-
ty dziennie! W innym dokumencie wydanym przez Kra-
jową Radę Radiofonii i Telewizji badającą rynek telewizji  
w I kwartale 2014 roku ujawniono, że oglądaliśmy te-
lewizję przez 4 godziny i 45 minut dziennie. Nawet jeśli 
uznamy, że wyniki są obarczone dużym błędem staty-
stycznym, cyfry są „imponujące”. Trend nieustannego 
zerkania w szklany ekran potwierdzają również wyniki 
badań Millward Brown. Zdradzają one, że Polacy przy 
komputerze spędzają ponad dwie godziny dziennie.

A najmłodsi? Patrzą na nas i uczą się, w jakim stylu spę-
dzać swój wolny czas. Ba! Robią to, na co im pozwalamy.  

I chyba jesteśmy zbyt szczodrzy w oddawaniu dzieci 
pod opiekuńcze skrzydła telewizji. Ponad 95% polskich 
dzieci ogląda telewizję codziennie, a ponad 60% patrzy 
w telewizor  przez kilka godzin dziennie. Czy te cyfry nie 
są przytłaczające? Z jednej strony oczekujemy mądrego 
pokolenia, z silnymi związkami społecznymi i ukształto-
waną osobowością. Z drugiej jednak strony nie poświę-
camy czasu najmłodszym, uciekając przed obowiązkiem 
wychowania. Pod pozorem ochrony dzieci zamknęliśmy 
je w domach. Ich oknem na świat staje się szklany ekran. 
Świeże powietrze zastępujemy kurzem przepychanym 
przez wentylatory komputera. I jesteśmy wielce zdziwie-
ni, że coraz trudniej jest ze sobą dyskutować. Że jakoś 
rozmowy się kończą na stu czterdziestu znakach. I do-
nośnie komentujemy, że w naszych czasach to ta mło-
dzież i dzieci były inne. Bardziej poukładane. Mądrzejsze. 
Wracamy potem do domu, a od progu witają nas tysiące 
migoczących obrazów. Jakby nic się nie stało, siadamy  
na kanapie. Milcząc. Wpatrzeni jedynie w szklany ekran. 4
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Nikogo już chyba nie dziwi widok pięciolatka trzymającego w ręku iPada.  
Czasy, w których najmłodsi wsłuchują się w czytaną książkę, grzecznie sie-
dząc w fotelu, definitywnie przeminęły. Dziś młody człowiek współuczestniczy  
w przygodzie, jaką autor chce mu opowiedzieć. Nie jest tylko biernym słucha-
czem, ale również fizycznie, poprzez interakcję z bajkami-aplikacjami, staje się 
częścią tych wydarzeń. W iOS znajdziemy również nieprzebrane ilości aplikacji 
edukacyjnych dla najmłodszych. Postaraliśmy się wybrać pięć najciekawszych 
produkcji naszych rodzimych producentów oprogramowania.

Lokomotywa
Julian Tuwim to jeden z najlepszych autorów bajek dla dzieci. Nikomu też nie trze-
ba rekomendować wiersza Lokomotywa. Przez pokolenia „stała na stacji” i  cie-
szyła najmłodszych swoją dynamiką i  zabawnym tekstem. Mogłoby się wydawać,  
że wiemy o niej wszystko, jednak twórcy z Big Rabbit odkrywają dla nas tę historię 
na nowo. Bajka jest cudownie ilustrowana. Kolorowe plansze, wspaniali bohaterowie, 
każdy szczegół jest tutaj dopracowany do najmniejszego piksela. Wiersz czyta Piotr 
Fronczewski. Lepszej interpretacji tego wiersza nie słyszałem. Dzieci mogą również 
uczestniczyć w  podróży ciuchcią. Poprzez zadania, jakie mają wykonać (strzelanie 
z armaty) sprawia, że do odsłuchiwania bajki będą wracać wielokrotnie. 
Cena – 3,98€ www.itunes.apple.com

APLIKACJE,
KTÓRE BAWIĄ I UCZĄ

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://itunes.apple.com/pl/app-bundle/lokomotywa-+-locomotive/id926128277?l=pl&mt=8 
https://twitter.com/pemmax
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Śpiewanki Foldify
Któż z nas nie chciał zostać sławnym piosenkarzem? 
Może tuż po roli strażaka i lekarza, jednak kariera gwiaz-
dy nigdy nie była mi obojętna jako dziecku. Z aplikacją 
Śpiewanki możemy rzucić się na głęboką wodę i spraw-
dzić, czy mamy cień szansy na karierę w „show-bizne-
sie”. Najważniejsza jednak będzie zabawa, jaką zgotuje 
nam ten program. Karaoke zawsze rysuje uśmiech na 
twarzy. Podobnie będzie przy rozgrywce w Śpiewan-
ki. Wśród darmowych piosenek znajdziemy rozmaite 
hity dla najmłodszych. Na ekranie wyświetlany jest 
tekst, a następnie każdy może spróbować swoich sił 
w zmaganiach wokalnych. Nasz popis wokalny mo-
żemy zarejestrować, a potem rozesłać do znajomych.  
Zabawa gwarantowana.
Cena – Bezpłatna    www.itunes.apple.com

Jedna z najciekawszych gier dla dzieci, jaką spotkałem 
na iOS. Zarówno pomysł, jak i wykonanie to prawdziwa 
perełka. Autorom Foldify udało się przenieść zabawę 
z ekranu iPada do świata realnego, co czyni tę aplikację 
wyjątkową. Na tablecie projektujemy wycinanki. Kolo-
rujemy samochody, dodajemy oczy i wąsy postaciom. 
Zabawa jest wyśmienita. Nie mniej ciekawie wygląda 
czas spędzony z kartką papieru i nożyczkami. Nasz pro-
jekt wysyłamy e-mailem i drukujemy. I gdy się wydaje, 
że to już koniec rozrywki, zaczyna się od początku. Nasz 
wydrukowany szablon sklejamy i stawiamy na półce.

Cena – 3,99€    www.itunes.apple.com 

Nasz bohater Ben przemierza okolicę w poszukiwaniu 
zaginionych owiec. W  tej rozgrywce najmłodsi będą 
musieli wykazać się spostrzegawczością, gdyż wystra-
szone owce pochowały się w różnych zaskakujących 
miejscach. W grze nie zabrakło interakcji z otoczeniem 
dość mocno urozmaicających rozrywkę. Po wykonaniu 
misji zebrania wszystkich owiec możemy ułożyć puzzle. 

Cena – 1,99€          www.itunes.apple.com

Najlepsza nauka to nauka przez zabawę. Wie to każdy, 
kto próbował łamać sobie głowę nad trudnymi zada-
niami w szkole. Tym bardziej warto przygotować przed-
szkolakom odpowiednie warunki do pracy. Program Al-
fabet jest świetnym miejscem, gdzie nasi podopieczni 
spotkają się pierwszy raz z literkami. Aplikacja oferuje 
trzy poziomy trudności. W rozdziałach poznajemy lite-
ry poprzez kolorowe obrazki rzeczy, zwierząt i roślin. 
W kolejnych lekcjach będziemy uzupełniać literami wy-
razy oraz wskazywać znaki wypowiadane przez lektora.  
Nie zabrakło również szkółki pisania. 

Cena – 1,99€          www.itunes.apple.com

Traktor Ben

Alfabet

https://itunes.apple.com/pl/app/spiewanki-1/id579911033?l=pl&mt=8 
https://itunes.apple.com/pl/app/foldify-create-print-fold!/id527118971?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/ben-tractor-lost-sheep/id423979283?l=pl&mt=8 
https://itunes.apple.com/pl/app/alfabet-dla-dzieci/id458068141?l=pl&mt=8 


Internet tak samo jak stwarza fantastyczne możliwości rozwijania naszych 
dzieci, jest również dla nich poważnym zagrożeniem. Dostęp do pornografii 
lub scen przemocy w sieci nie wymaga specjalnych umiejętności. Te treści, je-
śli ich nawet nie szukamy, w wielu przypadkach same nas odnajdują. Warto 
również być ostrożnym odnośnie do naszych finansów. W wielu przypadkach 
„zaszywamy” w  systemie metody płatności – jak chociażby w  iTunes, gdzie 
jednym kliknięciem kupujemy treści od Apple. Kto małemu szkrabowi zabroni 
dokupić za kilkanaście dolarów specjalne dukaty do wykorzystania w ulubio-
nej grze? Zarówno OS X, jak i iOS mają mechanizmy, które mogą być pierwszą 
barierą w kontakcie z ciemną stroną sieci. Warto je poznać i zacząć ich używać.

CHROŃ
SWOJE DZIECI W SIECI

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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Bezpieczny OS X
Nadzór rodzicielski to rozbudowane narzędzie słu-
żące wprowadzaniu ograniczeń oraz monitoringu 
najmłodszych. Dzięki niemu będziemy mogli zablo-
kować dostęp do wskazanych treści w Internecie oraz 
uniemożliwić pracę „niebezpiecznych” aplikacji. Jeśli 
do komputera mają dostęp najmłodsi członkowie 
rodziny, warto skorzystać z tej opcji. Narzędzie to 
znajdziemy w Preferencjach systemowych. Pierw-
szym krokiem będzie stworzenie konta użytkowni-
ka, którego poczynania będą monitorowane. Na to 
konto będą logować się dzieci, które używać chcą 
komputera. W panelu Nadzoru rodzicielskiego mamy 
pięć zakładek, które mają nam ułatwić ustalenie re-
guł kontroli. Programy to miejsce, w którym usta-
limy, jakie aplikacje będą mogły być uruchomiane.  
Tutaj również możemy aktywować „uproszczoną” 
wersję Findera – menedżera plików. Zakładka WWW 
służy do wybrania witryn, które będą zablokowane 
na tym komputerze. Możemy ręcznie wskazać, do 
jakich stron internetowych dzieci będą miały dostęp 
lub określić te adresy, które wykluczymy z obszaru 
zainteresowań. W sekcji Osoby dozwolimy, z jakimi 
ludźmi nasze dziecko będzie mogło się komuniko-
wać w programie pocztowym Mail oraz komunika-
torze Wiadomości. Jeśli będziemy chcieli ograniczyć 
korzystania z Game Center, tutaj również jest taka 
możliwość. Najmłodsi często nie są w stanie kontro-
lować czasu, jaki spędzają przed ekranem kompu-
tera. Naszym zadaniem jako rodziców jest ustalenie 
pewnych zasad, które muszą być przestrzegane.  
Na szczęście funkcję tę możemy zautomatyzować: 
korzystać z dostępnych opcji na karcie Limity cza-
sowe. Ustalimy tutaj, jak długo użytkownik będzie 
mógł używać komputera w dni robocze i w weekendy.  
Dodatkowo uniemożliwimy korzystanie z komputera 
w określonych przedziałach czasowych, co pozwoli 
nam zablokować dostęp do systemu na przykład 
w godzinach od 22:00 do 7:00 rano. Ostatnia sek-
cja dotyczy ograniczeń w dostępie do funkcji w sys-
temie, takich jak drukowanie, obsługa kamery czy 
wypalanie płyt CD oraz Słownika. Bardzo ważnym 
elementem Nadzoru rodzicielskiego jest Dziennik. 
To tu sprawdzimy każdą aktywność naszego dziecka 
przy komputerze. Sprawdzimy, z jakich aplikacji ko-
rzystało, oraz jakie strony internetowe odwiedzało.
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iOS pod kontrolą
W  systemie mobilnym urządzeń firmy Apple również 
możemy skorzystać z  funkcji ograniczonego zaufa-
nia dla najmłodszych użytkowników. Działa ona na 
bardzo podobnych zasadach co Nadzór rodzicielski  
w OS X. Znajdziemy ją w  Ustawienia / Ogólne / Ogra-
niczenia / Włącz ograniczenia. Z  poziomu tej funkcji 
będziemy mogli zablokować dostęp do: Safari, Aparatu 
czy Siri. Apple pozwala również na blokowanie dostę-
pu do sklepu App Store oraz zakupów nowych apli-
kacji i  wydatków wewnątrz aplikacji. W  łatwy sposób 
ustalimy filtrowanie treści w iTunes. Sami zdecydujemy, 
z jakiego poziomu wiekowego będą wyświetlane filmy, 
książki czy muzyka. Wszystkie te zabiegi będą wyma-
gały od nas kilku minut uwagi. Jednak po odpowiednim 
przygotowaniu urządzenia nie będziemy mieli żadnych 
obiekcji zostawiając nasze dziecko sam na sam z  iPa-
dem wpiętym do Internetu.

Rodzina 
Wraz z nową wersją systemu iOS i OS X otrzymaliśmy 
możliwość konfiguracji chmury rodzinnej. To doskona-
łe narzędzie do współdzielenia informacji i  zakupów 
pomiędzy członkami rodziny. Wszystkie osoby dodane 
do naszej chmury mogą korzystać z udostępnionych 
zadań kalendarza, zdjęć oraz nabytych aplikacji. Co wię-
cej, członkowie nie posiadający statusu Rodzic/opiekun 
nie będą mogły dokonywać zakupów, a wszystkie ich 
próby wydania pieniędzy będą musiały być zaakcepto-
wane przez administratora grupy. Użytkownicy chmu-
ry rodzinnej mogą udostępniać sobie swoje położenie,  

a rodzice zawszę będą mogli sprawdzić, gdzie się znaj-
duje ich podopieczny. Aktywacja Chmury Rodzinnej od-
bywa się w Preferencjach systemowych i usłudze iCloud.

Funkcje nadzoru rodzicielskiego są zaszyte w systemy 
operacyjne Apple. Nic nas nie kosztują. Ich konfigu-
racja to naprawdę „trzy kliknięcia”. Bezpieczeństwo 
naszych najmłodszych członków rodziny jest warte 
tych kilku chwil przygotowania komputera i  iPada.  
Nie zaniedbajmy tego.              4
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HYPERLAPSE 
Aplikacja do nagrywania  
filmów poklatkowych  
z genialną stabilizacją obrazuTOMASZ

KULESA
@thometomasz

https://twitter.com/thometomasz/
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Hyperlapse jest moim zdaniem najlepszym progra-
mem do nagrywania TimeLapse. Aplikacja jest dzie-
łem twórców znanego wszystkim Instagrama, który 
osiągnął wielki sukces na arenie międzynarodowej. 
Program pozwala nam na rejestrację materiału wideo 
w celu jego późniejszego przyśpieszenia i stworzenia 
filmu poklatkowego. Oczywiście to samo możemy 
zrobić z wbudowanej aplikacji aparatu począwszy od 
iOS 8. Hyperlapse ma jedną bardzo ważną przewagę 
– Cinema Stabilization.

Dzięki tej funkcji aplikacja pozwala na zapis wideo 
z  niesamowitą stabilizacją obrazu, do której w  nor-
malnych warunkach musielibyśmy użyć wielu dro-
gich akcesoriów. Aplikacja jest bardzo prosta w użyciu 
i  sprowadza się do wciśnięcia jednego wirtualnego 
przycisku na ekranie naszego iPhone’a  w  celu roz-
poczęcia nagrywania wideo. Domyślnie materiał za-
pisywany jest w  rozdzielczości 720p. Nasze filmy  
możemy przyśpieszyć od 2 do 40 razy lub zostawić 
jego prędkość na domyślnym poziomie. Właśnie ta 
ostatnia opcja pozwala nam na wykorzystanie stabi-
lizacji obrazu wbudowanej w aplikację do nagrywania 
normalnych sekwencji wideo. Jeżeli porównamy dwa 
zarejestrowane materiały z  wbudowanego programu 
aparatu na iOS oraz Hyperlapse, można zauważyć, jak 
ogromna różnica w stabilizacji dzieli te dwa produkty. 
Apple powinien czym prędzej zainteresować się tech-
nologią zastosowaną w Hyperlapse i wprowadzić ją do 
swojej natywnej aplikacji.

Domyślnie nie mamy możliwości zmiany żadnych usta-
wień w programie, co nie oznacza, że nie posiada on 
ukrytych funkcji. Aby uruchomić zaawansowane opcje, 
należy cztery razy „tapnąć” czterema palcami w ekran. 
Po wykonaniu tej czynności będziemy mogli zmienić 
rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę oraz przedział 
prędkości. Dzięki tej zmianie rejestrowany materiał 
może być nagrywany w rozdzielczości 1080p. Aplikacja 
dostępna jest za darmo w App Store i gorąco polecam 
sprawdzenie jej możliwości.             4 

Nazwa Hyperlapse

Cena Bezpłatny

Witryna www.itunes.apple.com

Ocena .....

Cechy

 + rewelacyjna stabilizacja obrazu, ła-
twość w wykonaniu filmu Time Lapse  

 - brak możliwości zablokowania osob-
no ekspozycji oraz punktu ostrości

https://itunes.apple.com/us/app/hyperlapse-from-instagram/id740146917?mt=8


RECENZJE | IOS 27
www.mojmac.pl

Jestem mamą dwuletniej Mii. Od momentu jej narodzin używam aplikacji do 
logowania jej aktywności i uważam, że jest to tzw. must-have dla każdego no-
woczesnego rodzica. Spośród wielu tego typu aplikacji wybrałam Total Baby 
autorstwa ANdesigned, które według mnie jest najbardziej rozbudowanym 
programem służącym do monitorowania naszego maleństwa. Aplikacja do-
stępna jest na wszystkie dotykowe urządzenia z iOS (iPhone, iPad i iPod To-
uch). Pozwala ona na niezależne wprowadzanie danych kilkorga dzieci (w tym 
bliźniąt). Od jakiegoś czasu możliwa również jest synchronizacja pomiędzy 
kilkoma urządzeniami, tak więc te same dane będą widoczne u obojga rodzi-
ców, u dziadków i u opiekunki. 

TOTAL BABY

PATRYCJA 
RUDNICKA
@iPatrycjaR

https://twitter.com/macnow
https://twitter.com/iPatrycjaR/
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Część rodziców zapyta: „Po co w ogóle logować aktyw-
ność dziecka?”. Pamięć ludzka jest ulotna, a Total Baby 
pomoże nam przypomnieć sobie, kiedy dziecko miało 
ostatnie szczepienie, kiedy chorowało lub o której go-
dzinie było karmione i ile mleka wypiło. Przydaje się to 
również do śledzenia snu naszego potomka. Wiemy do-
kładnie, ile godzin dziecko spało w nocy i w dzień oraz 
jak rozkładał się czas snu. Gdy nasze dziecko zachoruje, 
wystarczy jedno spojrzenie na ekran smartfona i  już 
wiemy, o której godzinie nasza pociecha dostała środek 
przeciwgorączkowy lub inny lek. 

Aplikacja podzielona jest na dwie części. 
Pierwsza część to znajdujące się na górze ekranu ikony, 
które śledzą bieżące aktywności dziecka takie jak:
– godzina zmiany pieluszki – dość szczegółowo można 
tu określić jej zawartość,
– godzina oraz długość karmienia – do wyboru mamy 
karmienie butelką, piersią (można tu włączyć stoper 

i  dokładnie określić, ile czasu trwało karmienie i  któ-
rą pierś nasze niemowlę dostało) oraz pokarmy stałe 
(można dodawać własne),
– sen – działa na zasadzie stopera, dzięki czemu widzi-
my, ile czasu dokładnie dziecko spało,
– kąpiel – podobnie jak w przypadku snu jest to stoper,
– inne aktywności – mamy do wyboru aktywności pre-
definiowane oraz możemy dodać własne. Możemy 
skorzystać tu ze stopera, np. w przypadku oglądania 
telewizji, oraz wydarzenia jednorazowego, np. w przy-
padku podawania leków.

W  każdej chwili mamy dostęp do podsumowania 
dnia oraz do statystyk z  wykresami, tak więc może-
my dokładnie przejrzeć pory posiłków lub godziny snu.  
Przez cały czas na ekranie głównym aplikacji widzimy 
wszystkie dane wprowadzane danego dnia.
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Druga część to tzw. logowanie wydarzeń. Mamy tu: 
– pamiętnik z możliwością dodawania zdjęć, 
– kamienie milowe, do których również można dodawać 
zdjęcia, aby np. uwiecznić pierwsze kroki maleństwa 
lub moment, gdy samo zaczęło posługiwać się łyżką, 
– wizyty u pediatry i innych lekarzy, 
Ostatnia pozycja jest dość rozbudowana i dzieli się na:
– wizyty u lekarza,
– wzrost dziecka – wpisujemy tu wzrost, wagę i  ob-
wód główki, a  aplikacja na podstawie wieku dziecka 
sama wylicza, na którym centylu nasze maleństwo się 
obecnie znajduje. Można wyświetlać informacje w for-
mie samych liczb, procentów przyrostu lub wykresów.  

Wykresy bardzo ładnie obrazują rozwój naszej po-
ciechy i  widzimy dokładnie, czy wzrost i  przybieranie  
na wadze przebiegają prawidłowo.
– szczepienia,
– alergie.
Bardzo ciekawą funkcją, która przyda się rodzicom 
bliźniaków, są podwójne stopery. Można w  tym sa-
mym czasie jednemu dziecku włączyć stoper karmienia, 
a drugiemu kąpieli.

Jeżeli poszukujesz przyjaznego programu do „trackingu” 
swojego dziecka, według mnie nie ma lepszej aplikacji 
niż Total Baby.                4
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Nic tak mnie nie denerwuje, jak bałagan w plikach na moim Macu oraz w sys-
temie iOS. Dotyczy to także bibliotek multimediów. Każdy, kto posiada po-
kaźne archiwa tego typu, wie, że utrzymanie w nich ładu to wyczyn nie lada. 
Do zarządzania plikami multimedialnymi w systemie OSX doskonale nadaje 
się iTunes. Dla osób bardziej wymagających znajdą się także aplikacje firm 
trzecich. Na urządzeniach mobilnych w systemie iOS również bez problemu 
poradzimy sobie za zawartością naszych płytotek czy kolekcją filmów video.

Problem pojawia się jednak wcześniej. Aby profesjonalnie uporządkować muzykę 
czy filmy, trzeba na samym początku wykonać kilka operacji na samych plikach. 
O ile bowiem multimedia pobrane za pomocą iTunes nie powinny nastręczać nam 
problemu, o tyle w przypadku innych źródeł możemy mieć z tym kłopot.

Osobiście nigdy nie byłem zwolennikiem iTunes. Aplikacja ta, mimo że przeszła 
sporą metamorfozę, stanowi według mnie coś, co nie do końca pasuje do motta 
Apple. Jest to jednakże temat na osobną rozprawkę. Niemniej jednak można pracę 
iTunes wykonać lepiej i szybciej. Praktycznie w locie.

WALTR, iFlicks i Meta, 
CZYLI MEDIA POD KONTROLĄ

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/
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WALTR
Nigdy nie sądziłem, że doczekam czasów, w  których 
wgranie czegokolwiek na iPhone’a lub iPada nie będzie 
wymagało ingerencji iTunes. Pamiętam czasy, kiedy 
konieczność synchronizacji urządzenia z  tym opro-
gramowaniem doprowadzała mnie do białej gorączki.  
Na szczęście mamy to już za sobą. Samo iTunes tak-
że uległo przemianie. Niestety uraz został do dziś.  
Dlatego też z przyjemnością i – na początku – niedo-
wierzaniem przyjąłem informację, że istnieje aplikacja 
pozwalająca na przekopiowanie mediów bez pośred-
nictwa „kombajnu” Apple.

Typowa recenzja tego programu powinna zawrzeć się 
w jednym zdaniu. Uruchom aplikację, podłącz kablem 
iPhone’a  lub iPada do Maca, przeciągnij pliki do okna 
programu i zapomnij. I to praktycznie prawda. Najważ-
niejsze jest jednak to, że WALTR obsługuje wiele forma-
tów plików: MKV, AVI, MP4, CUE, FLAC, APE, ALAC, OGG, 
AAC, AIFF, WAV i  dużo więcej. Drugą istotną sprawą 
jest fakt, że nie potrzebujemy konwertować mediów, 
a przerzucone pliki lądują dokładnie tam, gdzie powin-
ny się znaleźć.

iFlicks
Posiadanie rozbudowanej biblioteki multimediów wiąże 
się z bałaganem, o którym wspomniałem na wstępie. 
Przez słowo „bałagan” z kolei rozumiem brak opisów, 
tagów, kategorii czy okładek. W  przypadku filmów 
z  pomocą od dłuższego czasu przychodzi mi iFlicks.  
Aplikacja tak przyjemna w użyciu, jak skuteczna w swo-
im działaniu. Zaimportowanie pliku video do progra-
mu automatycznie pozwala na ustawienie okładki.  

Cała reszta konfiguracji należy natomiast do nas.  
Chociaż parametry domyślne zdadzą egzamin w przy-
padku osób korzystających tylko z  iTunes. iFlicks to 
narzędzie pozwalające dodać metadane do każdego 
pliku. Jest to kluczowe, jeśli w  bibliotece posiadamy 
setki filmów, seriali etc. Jak już wspomniałem, podsta-
wowe dane pobierane są z Internetu. Łącznie z opisem 
filmu, obsadą itd. Możemy oczywiście dodać także wła-
sne informacje oraz np. rating. To jednak nie wszystko, 
bowiem iFlicks znakomicie radzi sobie z konwersją pli-
ków, optymalizując je pod kątem jakości wyświetlania 
oraz urządzenia, na którym film ma być odtworzony.

Jak widzicie, program ten to idealne rozwiązanie dla osób 
nie posiadających WALTR, chociaż aplikacje te wspaniale 
się uzupełniają. Przerzucenie pliku za pomocą WALTR 
na urządzenie, wcześniej otagowanego przez iFlicks to 
idealne rozwiązanie braku porządku w dużej bibliotece.

Meta
Zapytacie: a  co z  muzyką? na to też znajdzie się roz-
wiązanie. Do niedawna używałem do porządkowanie 
tagów id3 wspaniałego programu A Better Finder Re-
name. Nie ma lepszej aplikacji do masowej zmiany 
nazw plików. Program ten także dobrze sprawdza się 
z plikami mp3. Niestety, ma jedną wadę. Nie obsługu-
je okładek albumów.
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Dlatego też postanowiłem w  tej kwestii 
zrobić wyjątek i  nabyć jeszcze jedną apli-
kację. Jest nią Meta. Aplikacja ta to typowy 
menedżer tagów id3, ale podany w bardzo 
ładnej formie, godnej systemu Yosemite, 
a  przy tym bardzo intuicyjny i  zaawanso-
wany. Tak zaawansowany, że dotąd nie by-
łem w stanie wykorzystać wszystkich jego 
możliwości.

Meta bez problemu poradzi sobie z  róż-
nymi formatami muzyki: mp3, mp4, m4a, 
aiff, wav, flac, ogg (vorbis, flac, speex) oraz 
różnymi typami kodowania informacji 
w plikach: ID3v1, ID3v2.3, ID3v2.4, iTunes MP4, Vorbis 
Comments i APE Tags.

Przetwarzanie danych w  Meta działa tak samo jak 
w  A  Better Finder Rename - wsadowo i  masowo.  
Użytkownik może wielokrotnie zamieniać sposób tago-
wania plików, dodawać nowe tagi lub usuwać niepo-
trzebne. Aplikacja pozwala na wyszukiwanie tekstu oraz 
stosowanie do niego formatowania. Meta jest oczywi-
ście kompatybilny w 100% z iTunes oraz WALTR, co tak 
jak w przypadku iFlicks jest ważnym argumentem.

Porządek to podstawa
WALTR, iFlicks i  Meta to moje must have. Nie wy-
obrażam sobie bez nich posiadania sporej biblio-
teki mediów tak samo jak nie wyobrażam sobie 
systemu OSX bez CleanMyMac. Słowem, które wią-
że te programy, jest „porządek”. Porządek utrzyma-
ny na różne sposoby, ale ponoć cel uświęca środki. 

Reasumując. Przyjemność słuchania muzyki czy oglą-
dania filmów wynika z  utrzymania ładu w  bibliotece 
mediów. Nic bowiem nie denerwuje bardziej jak szu-
kanie tej jednej piosenki czy nagły brak okładki lub 
zły opis do pliku. WALTR, iFlicks i Meta gwarantują mi 
spokój i relaks przy moich ulubionych tytułach.         4

Nazwa Meta

Cena 14.99$

Witryna www.nightbirdsevolve.com

Ocena .....

Cechy

 + obsługa wszystkich najważniejszych  
formatów mp3 oraz tagów id3

 + elastyczna konfigurowalność
 + minimalistyczny design

Nazwa WALTR

Cena 29.95$

Witryna www.softorino.com

Ocena .....

Cechy
 + dodawanie plików nie wymaga iTunes
 + konwersja wielu formatów
 + szybkość działania

Nazwa iFlicks 2

Cena 24.99$

Witryna www.iflicksapp.com

Ocena .....

Cechy
 + obsługa wielu formatów
 + szybka konwersja
 + bezpośredni export do iTunes

http://www.nightbirdsevolve.com/meta/
http://softorino.com/waltr
http://www.iflicksapp.com/pl


Współczesne notebooki to naprawdę świetne urządzenia. Sztandarowym 
przykładem tego stwierdzenia jest bez wątpienia Macbook. Niezależnie od 
tego, czy używamy jego wersji Pro, czy najnowszej, która pomału wypiera 
modele Air, jest to za każdym razem dobry wybór. Komputery te są bowiem 
doskonałym połączeniem wydajności, ponadczasowego designu i funkcjonal-
ności, chociaż czasami może nam czegoś brakować…

Nie raz, używając Macbooka „w terenie”, łapałem się na tym, że przydałby się w da-
nym momencie iMac ze swoim dużym, 27-calowym ekranem. Mobilność oznacza 
wyrzeczenia. Niestety, nie zawsze można sobie na nie pozwolić. Ot, chociażby pod-
czas wykonywania postprodukcji w Photoshopie, wybranie 13-calowego ekranu do 
tego celu musi być naprawdę dobrze uzasadnione. Ale czy naprawdę musi? Czy nie 
ma alternatywy lub innego rozwiązania? Okazuje się, że jest. Wystarczy zaopatrzyć 
się w Duet Display.

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

DUET DISPLAY 
GDY JEDEN EKRAN TO ZA MAŁO

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Ta niepozorna aplikacja potrafi rozszerzyć obszar robo-
czy każdego notebooka o dodatkowe kilka cali ekranu 
i to w najlepszej jakości i rozdzielczości. Wystarczy że 
połączycie za pomocą przewodu (np. lightning) iPada 
z Macbookiem. Ekstremalnie można także iPhone’a, ale 
nie polecam takich konfiguracji z czysto praktycznego 
powodu.
Połączenie tabletu z komputerem i uruchomienie Duet 
Display pozwoli rozszerzyć biurko, co w efekcie daje nam 
więcej miejsca na dodatkowe aplikacje. O ile otwarcie 
kilku okien aplikacji na iMacu nie stanowi żadnego pro-
blemu, o tyle wykonanie tej samej czynności na 13 ca-
lach już tak. Dzięki Duet Display zyskamy komfort pracy. 

Duet Display w praktyce
Zazwyczaj moja praca z aplikacją wygląda następują-
co. Podłączam iPada do Macbooka kablem lightning. 
Uruchamiam Duet Display na iPadzie (na Macbooku re-
zyduje on w menubarze). Po paru sekundach  biurko 
z Macbooka jest klonowane na ekran iPada. Dzięki roz-
dzielczości retina – ze wszystkimi szczegółami. Teraz wy-
starczy przeciągnąć jakąkolwiek aplikację w prawo lub 
lewo (w zależności od ustawienia iPada i konfiguracji), 
aby ujrzeć ją na ekranie tabletu. W ten sposób zyskałem 
dodatkowe 10 cali, co pozwala na bardziej efektywne 
wykonywanie zadań.

Do kogo jest adresowana aplikacja? Do każdej osoby wy-
korzystującej swojego notebooka do pracy. Dla pisarzy, 
blogerów czy redaktorów będzie to większy komfort prze-
glądania materiałów źródłowych na bocznym ekranie,  

co pozwoli skupić się na pisaniu w edytorze na note-
booku. Fotografowie docenią Duet Display za możli-
wość użycia dodatkowych kilku cali np. do przeglą-
dania serii zdjęć i pracy z tym jednym wybranym na 
większym ekranie.

Można by tak ciągnąć w nieskończoność, ale przykłady 
użycia Duet Display pisze samo życie. Aplikacja, mimo że 
jest prawie bezobsługowa, stanowi potężne narzędzie. 
W jej menu znajdziemy kilka opcji pozwalających na 
ustawienie rozdzielczości ekranu, liczby wyświetlanych 
klatek na sekundę czy wykorzystania poboru energii. 
Najważniejsze jest jednak to, że program współpracuje 
z szeroką liczbą urządzeń oraz systemów operacyjnych.

Mimo że aplikacji tej używam od niedawna, to nie raz 
zdążyła mi „uratować życie”, znacząco przyśpieszając 
proces twórczy.                    4

Nazwa Duet Display

Cena 15,99€

Witryna www.duetdisplay.com

Ocena .....

Cechy

 + intuicyjność i bezobsługowy model pracy
 + doskonała jakość obrazu 
 + praca w czasie rzeczywistym
 + brak zacinania się aplikacji

http://www.duetdisplay.com


Każda bateria ma swój cykl życia. Z  czasem traci swoje właściwości, cze-
go zapewne doświadczają użytkownicy starszych iPhone’ów i  laptopów.  
Czy nasza bateria wymaga już wymiany? Na to pytanie odpowie nam aplika-
cja coconuBattery.

Program pozwala na sprawdzenie wielu ciekawych danych, do których nie mamy 
dostępu z poziomu systemu. Najlepszą opcją jest możliwość porównania maksy-
malnej pojemności baterii z  jej aktualnym stanem. Dzięki tej informacji jesteśmy 
w  stanie określić jak bardzo nasza bateria straciła na pojemności od momentu 
kiedy zaczęliśmy używać naszego sprzętu.

coconutBattery 
SPRAWDŹ KONDYCJĘ BATERII W URZĄDZENIACH Z OS X I iOS

TOMASZ
KULESA

@thometomasz

https://twitter.com/thometomasz/
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Fakt ten jest bardzo cenny dla użytkownika, któ-
ry zastanawia się nad wymianą baterii w  swoim 
urządzeniu. Nie zawsze winowajcą krótkiego czasu 
działania na baterii jest jej zużycie. Jeżeli program 
pokaże zadowalające wartości, może warto poszpe-
rać w systemie i sprawdzić, co wpływa na tak krótki 
czas pracy naszego MacBooka. Dodatkowe infor-
macje, jakie są wyświetlane w oknie programu, to: 
liczba pełnych cykli ładowania, status baterii, data 
produkcji, temperatura, ilość podawanego prądu 
z ładowarki oraz bardzo dokładny stan naładowania.  
Po kliknięciu na przycisk „Battery details” naszym 
oczom ukażą się dodatkowe fakty na temat bate-
rii, takie jak: model, wiek (podany w  dniach) oraz 
numer seryjny. coconutBattery jest w  stanie wy-
ciągnąć bardzo wiele informacji na temat naszego 
akumulatora. 

Aktualizacja programu do wersji 3.0 pozwala nam  
na zebranie danych dotyczących baterii w iPhonie, iPa-
dzie i iPodzie. Wystarczy podłączyć wyżej wymienione 
urządzenia do komputera i wcisnąć przycisk „Zaufaj”.  
Następnie należy uruchomić coconutBattery i przejść 

do zakładki „iOS Device”.  Analogicznie mamy możliwość 
sprawdzenia pełnej pojemności baterii w stosunku do 
jej aktualnego stanu. Jeżeli nasza bateria straciła około  
30-40%, to warto zastanowić się nad jej wymianą.  
Oprócz tego mamy możliwość sprawdzić liczbę cykli, 
temperaturę, dokładną informację o  naładowaniu ba-
terii, wersję systemu oraz ilość wolnego miejsca na na-
szym sprzęcie. Przechodząc do zakładki „Device details” 
możemy sprawdzić: datę produkcji telefonu, wersję ba-
sebandu, wiek oraz numer telefonu.                            4 

Nazwa coconutBattery

Cena BEZPŁATNY

Witryna www.coconut-flavour.com

Ocena .....

Cechy

 + wiele informacji na temat baterii,  
prosta obsługa aplikacji 

 +  kontrola jakości baterii w urządze-
niach z iOS

http://coconut-flavour.com
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Nie jestem przesadnym fanem Evernote. Nawet więcej. Do pewnego momentu 
nie widziałem za dużo zastosowań dla tej usługi. Niemniej jednak byłem i je-
stem świadom potęgi Evernote oraz tego, jaką popularnością się ona cieszy. 
Szczególnie jej darmowa wersja, która według mnie jest wystarczająca dla 
większości zastosowań. Przynajmniej tych związanych z typowymi notatkami.

Zauważyliście zapewne, że pisząc powyższe słowa, użyłem czasu przeszłego. Tak, to 
prawda. Pojawiła się bowiem aplikacja, która zmusiła mnie do rewizji mojego zdania 
na temat Evernote i podejścia do tej usługi po raz drugi.

Tym programem, dostępnym na platformę OSX, jest Alternote. Jak sama nazwa 
wskazuje, jest ona alternatywą dla natywnych aplikacji Evernote. Alternatywą, choć 
nie do końca pełną. O ile bowiem Evernote to uniwersalne narzędzie pozwalające 
na gromadzenie treści, linków i multimediów, o tyle Alternote jest wąsko wyspecjali-
zowanym oprogramowaniem dla osób używających Evernote jako miejsca na swoje 
teksty, zapiski, notatki etc. Jednym słowem – słowo pisane.

ALTERNOTE 
PIĘKNY KLIENT EVERNOTE DLA OSX

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Mimo wielu bezdyskusyjnych zalet Al-
ternote moim zdaniem może skusić 
Was przede wszystkim dzięki swo-
jemu pięknu, godnemu najlepszych 
designerów Apple. Aplikacja jest po 
prostu wspaniała, a korzystanie z niej 
to czysta przyjemność. Ma na to też 
wpływ przejrzystość interfejsu, in-
tuicyjność i  tylko tyle funkcji, ile jest 
potrzebnych do funkcjonowania edy-
torowi online. Warto wspomnieć, że 
Alternote obsługuje markdown jako 
jedno z narzędzi formatowania tekstu.

Interfejs programu został podzielo-
ny tradycyjnie na trzy części. Lewa 
to lista notatników i  tagów wraz 
z  dostępem do treści wyróżnionych.  
Środkowy panel to lista notatek, 
a prawy to pole edycyjne, w którym 
znajdziemy elementy formatowania 
tekstu, udostępniania, tagowania oraz 
licznik słów. Każdy z  paneli możemy 
ukryć lub pokazać, w  zależności od 
naszych preferencji. Dla urozmaicenia 
widoku aplikację wzbogacono o tryb 
nocny oraz tła lewego panelu.

Proces formatowania dokumentu 
podczas jego tworzenia został uproszczony do granic 
możliwości. Nawet dla osób nie znających markdown. 
Podręczne menu kontekstowe pozwala na wstawienie 
w każdym momencie list punktowanych i numerowa-
nych, tzw. checkboxów czy innych elementów forma-
towania dokumentu.
W każdym słoju miodu znajdzie się też łyżka dziegciu. 
W Alternote moim zdaniem zabrakło podglądu doku-
mentu w  trybie Review, oraz wprowadzania adnota-
cji do dokumentu. Możliwe, że próbuję na siłę dodać 
kilka funkcji, ale z  drugiej strony od płatnej aplika-
cji powinniśmy wymagać ciut więcej. Wierzę jednak,  
że w kolejnych odsłonach Alternote ujrzymy te i  inne 
brakujące funkcje.

Alternote to naprawdę wspaniałe oprogramowa-
nie. Jego wąskie przeznaczenie nie musi być wadą.  

Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to zaleta. Szczególnie 
dla pisarzy, redaktorów czy blogerów korzystających 
z Evernote jako miejsca dla ich twórczości.         4

Nazwa Alternote

Cena 4,99€

Witryna www.alternoteapp.com

Ocena .....

Cechy

 + minimalistyczny i piękny design
 + intuicyjność
 + wąska specjalizacja
 + dobry współczynnik jakość/cena 

http://alternoteapp.com
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Niewiele jest rzeczy tak potrzebnych i uniwersalnych w wirtualnym świecie 
jak format pdf. Nie ma praktycznie systemu operacyjnego, który nie potra-
fiłby wyświetlić dokumentu zapisanego w tym formacie. Niezależnie od tego, 
czy sięgamy po systemy stacjonarne czy mobilne, czy jest to OSX, Windows, 
Linux, iOS lub Android, za każdym razem dokumenty zapisane w formacie 
pdf stoją przed nami otworem.

Twórcą Portable Document Format jest firma Adobe, ale upowszechnienie się tego 
formatu dawno temu pozwoliło na standaryzację dokumentów, a co za tym idzie, 
ułatwiło pracę z nimi, co jest najważniejsze dla nas, użytkowników.

Format pdf w swojej uniwersalności ma też kilka wad. Nie będziemy się tutaj roz-
wodzić nad wszystkimi. Najważniejszą z nich jest ograniczona lub zerowa możli-
wość edycji dokumentów. Jest to wpisane w założenia tego formatu, ponieważ ma 
on być dokumentem wyjściowym, w którym raz zastosowane formatowanie oraz 
treść nie powinny ulec zmianie. W obecnych czasach dostępne są także dokumenty 
pdf z możliwością edycji. Ot, chociażby formularze PIT itp. W takiej sytuacji dobrze 
byłoby posiadać narzędzie do ich edycji.

PDFpenPRO 7

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/
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W OSX bardzo dobrze radzi sobie z tą czynnością sys-
temowy podgląd. Pod warunkiem jednakże, że zasto-
sowane formatowanie dokumentu jest w miarę proste, 
a nasze wymagania nie są zbyt wygórowane.

Co jednakże zrobić, jeśli potrzebujemy narzędzia po-
tężniejszego, dającego nam dostęp do wielu funkcji 
ułatwiających pracę z  pdf-em? Według mnie jedy-
nym profesjonalnym rozwiązaniem jest PDFpenPro 
od Smile Software.

PDFpenPro gości na moim Macu od dawna. Niejed-
nokrotnie aplikacja ta „uratowała mi życie”. Aby opi-
sać wszystkie możliwości tej aplikacji, której aktualna 
wersja nosi numer 7.1, musiałbym stworzyć specjalne 
wydanie Magazynu Mój Mac. Postaram się jednakże 
w tej krótkiej recenzji zawrzeć najważniejsze informacje  
na temat PDFpenPro.

Najważniejszym elementem aplikacji jest po prostu 
edycja dokumentów pdf. Program pozwala na pra-
wie swobodną edycję treści jak w zwykłym edytorze.  
Oczywiście wszystko zależy od składu dokumentu. 

Najczęściej wykorzystywanym przeze mnie narzę-
dziem jest komentowanie, zaznaczanie, zakreślanie 
tekstu, wypełnienie formularzy i wstawianie podpisów.
To oczywiście za mało, by wydać niemałą kwotę na ten 
program. Co zatem potrafi PDFpenPro?

Najnowsza wersja aplikacji została wzbogacona 
o  kolejne elementy ułatwiające pracę z  dokumen-
tami. PDFpenPro bez problemu potrafi rozpozna-
wać tekst (OCR), także polski. Eksportuje dokumen-
ty do zewnętrznych formatów, np. Excel lub Word.  
Szczególnie zmiana pdf na docx jest pożądaną funkcją, 
z której aplikacja wywiązuje się bardzo dobrze. Nie mia-
łem jak dotąd problemu z żadnym, nawet najbardziej 
złożonym formatowaniem, które po przeniesieniu do 
Worda sprawiłoby mi problem.

PDFpenPro bez problemu przekonwertuje stronę www 
do wielostronicowego dokumentu pdf. Za pomocą jego 
narzędzi dodamy do treści obrazy, podpisy, bloki tek-
stu, wstawimy numerację stron czy interaktywne for-
mularze. Aplikacja pozwala zapisywać tworzone lub 

edytowane dokumenty wprost do Evernote. Nie ma 
problemu ze składowaniem efektów pracy programu 
w  chmurze. W  zależności od tego, czy kupiliśmy go 
w Mac App Store czy w sklepie producenta, otrzymu-
jemy możliwość użycia iCloud i/lub Dropboxa. Dla osób, 
które tak jak ja użytkują więcej niż jeden system ope-
racyjny, ważna może być informacja o pełnej zgodno-
ści tworzonych dokumentów w PDFpenPro na innych 
platformach.

Narzędzie rozpoznawania tekstu oprócz tej najważ-
niejszej funkcji  umożliwia także zmianę rozdzielczości, 
głębi kolorów i kontrastu oraz pochylenia dokumentu. 
Wszystko po to, by jak najlepiej dostosować przetwa-
rzaną treść do naszych potrzeb.

Jak widać, PDFpenPro jest uniwersalnym narzędziem. 
Uważam, że jest to brakujące ogniwo w procesie pro-
dukcji i odczytu dokumentów w  formacie pdf, które 
dostarcza nam wielu potrzebnych funkcji zwiększa-
jących możliwości tego formatu po jego stworzeniu.  
Aplikacja zdecydowanie dla profesjonalistów.           4

Nazwa PDFpenPro 7.1

Cena 124.95$

Witryna www.smilesoftware.com

Ocena .....

Cechy

 + rozpoznawanie tekstu OCR
 + eksport do Worda, Excela,  PowerPointa
 +  zaawansowane funkcje edycji

 - relatywnie wysoka cena

https://smilesoftware.com/PDFpenPro/index.html


Przesiadłem się z mojego Garmina 910XT na nowszy model, tj. 920XT.  
Jakie były moje wrażenia? Czy warto kupić ten model jako zegarek do codzien-
nego noszenia? Zaraz postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Pierwsze spojrzenie
Ten model Garmina zdążyłem już poznać. Widziałem go na wielu zdjęciach i filmach, 
przeczytałem o nim trochę artykułów. Byłem przygotowany na spotkanie z drob-
nym, plastikowym zegarkiem. Pierwsze spojrzenie na wyjęty z pudełka przedmiot 
zrewidowało moje podejście. Wygląda lepiej niż 910XT. Nie jest to co prawda uro-
czy Fenix 3, ale prezencję ma naprawdę na dobrym poziomie. Myślałem, że będzie 
wyglądał jak zabawka dla dzieci, ale jest zgoła inaczej. 

GARMIN 920XT 
ZEGAREK STRICTE TRIATHLONOWY?

MARCIN
HINZ

@marcinhinz

https://twitter.com/marcinhinz/
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Wypolerowany plastik prezentuje się bardzo fajnie, 
choć nie wiem, jak by wyglądał po roku użytkowania.  
Garmin 920XT to profesjonalne rozwiązanie dla spor-
towców. Bez zbędnych części, z interfejsem użytkowni-
ka mającym ułatwić triatloniście używanie w warunkach 
treningowych i na zawodach. Na bardzo duży plus za-
sługuje również nowa bransoleta. Guma, z której jest 
zrobiona, jest zdecydowanie twardsza od tej w 910XT, 
dzięki czemu łatwiej się ją zapina i co najważniejsze, nie 
ciągnie włosów na rękach. W porównaniu nawet z gu-
mową bransoletą Fenixa 3, ta w 920XT zdecydowanie 
wygrywa pod względem wygody.

Pierwsze zderzenie z interfejsem
Po chwili oględzin trzeba było sprzęt włączyć, bo zaraz 
miałem zbierać się na trening. Musiałem go jeszcze 
skonfigurować pod siebie, więc czym prędzej rozpo-
cząłem wędrówkę po menu. Na dzień dobry przeżyłem 
szok – totalnie nie wiedziałem, co gdzie się znajduje. 
Zamiast czterech wierszy menu jak w 910XT, w jednym 
momencie widać na ekranie tylko dwa. Chwilę trwało, 
nim poznałem drzewo menu. Nie jest zbyt rozgałęzio-
ne, więc nauka nie była długa, ale pierwsze zderzenie 
z oprogramowaniem było negatywne. Po 24 godzinach 
użytkowania już przestałem na to zwracać uwagę, bo 
wiedziałem, gdzie co znajdę. Napisy są nieco większe 
niż w poprzednim modelu, choć można by je jeszcze 
odrobinę powiększyć. Całość działa bardzo sprawnie. 
Jak się okazało później, menu w 920XT działa zauwa-
żalnie szybciej niż w modelu Fenix 3.

Kolejną kwestią jest czytelność ekranu. Oglądając  
na filmach czy zdjęciach, jak prezentują się dane po-
dawane na zegarku, załamywałem ręce. Font zupełnie 
mi nie leżał. Zamiast obłych cyfr mamy pogrubione, 
cienkie i wysokie znaki. Mimo wszystko jest bardzo 
dobrze, głównie z tego względu, że ekran jest zaraz za 
plastikową ochroną, a nie w głębi jak w wielu modelach 
Garmina. Z tego powodu ekran jest bardzo czytelny, 

a zastosowany font spisuje się na medal. Porównując 
do innych topowych modeli tego producenta – jest to 
najbardziej czytelny ekran, jaki obecnie możemy kupić.

Mimo wstępnych trudności szybko ustawiłem po swo-
jemu ekrany i wyruszyłem na trening. Interfejs działa 
szybko i sprawnie, o ile nie chcemy podejrzeć historii 
jakiejś dłuższej aktywności. Krótsze treningi ładują się 
w chwilę, ale odpalenie na zegarku statystyk przebie-
gniętego maratonu trwa nawet kilkanaście sekund.

Pierwszy, drugi i 22. trening
Urządzenie jest kapitalne! Tak samo jak jego użyt-
kowanie. Ma jeden guzik mniej niż „starszy brat”.  
Okazał się po prostu niepotrzebny. Przyciski są umiesz-
czone bardzo trafnie, działają sprawnie i czujemy, czy 
coś nacisnęliśmy czy nie. Te przyciski, które powinny 
być schowane, nie wystają ponad obudowę, by ich 
przypadkiem nie nacisnąć, gdy na przykład zdejmuje-
my piankę pływacką. Boczne przyciski mocno wystają, 
dzięki czemu bezwzrokowa obsługa jest jeszcze łatwiej-
sza i szybsza. Wygoda ich naciskania jest na wyższym 
poziomie niż w 910XT, w którym trzeba się było siłować 
z gumowymi wypustkami. 

Garmin 920XT nie jest urządzeniem pięknym, ale 
zbudowanym dla konkretnej, wymagającej grupy 
odbiorców – bez żadnych kompromisów. Nieistotne,  
czy wykonujemy trening pływacki, biegowy, kolarski 
czy jeszcze inny – nie ma problemu z odczytem danych 
oraz intuicyjną obsługą zegarka bez patrzenia na nie-
go. Tego nie przeskoczy żaden „smartzegarek” z  do-
tykowym ekranem. W  przypadku biegania czy jazdy 
na rowerze widzimy do czterech pól z danymi na jed-
nym ekranie (ekranów możemy maksymalnie ustawić  
4, tyle co w  910XT. W  Fenixie 3 może być ich aż 10).  
Co ciekawe, możemy ustawić tylko dwie dane niena-
tywne, tj. zainstalowane poprzez Connect IQ, o  któ-
rym wspomnę później.

Kilka dodatkowych słów na temat treningu w wodzie.  
Zarówno model 910XT, jak i 920XT mierzą nam, ile dłu-
gości (oraz jakim stylem) przepłynęliśmy na pływalni.  
Jeśli jednak bierzemy w ręce deseczkę i pracujemy tylko 
nogami to akcelerometr nie wykrywa odpowiedniego ru-
chu i się gubi. Dlatego też w odróżnieniu od poprzedniego 

...Garmin 920XT  
to profesjonalne rozwiązanie 
dla sportowców....
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modelu dla triatlonistów w 920XT jest dostęp do tzw. 
drill mode. Aby go znaleźć, musiałem wspomóc się 
wujkiem Google oraz ciotką YouTube. Oczywiście do-
stęp jest super prosty i szybki, bo na pływalni nie ma 
czasu, żeby bawić się w  menu. Wystarczyło trzykrot-
nie przewinąć ekran w  dół. Wtedy zegarek wyłącza 
akcelerometr i mierzy tylko czas. Po skończeniu partii 
ćwiczeń w wodzie klikamy LAP i wybieramy, ile metrów 
przepłynęliśmy w danym interwale.

W porównaniu do zestawu z 910XT w tym przypadku do-
stajemy oczywiście nowy pasek HRM Run, który podaje 
dane dotyczące dynamiki biegu. Ze wszystkich informa-
cji najciekawsza jest dla mnie kadencja biegu, która utrzy-
muje się poniżej 170 kroków na minutę. Nieco nisko, ale 
w przypadku szybszego biegu znajduje się bliżej 180, więc 
po obserwacji kilku podsumowań treningów przestałem 
i na to zwracać uwagę.Przez kilka tygodni użytkowania 
znalazłem również parę minusów, które po przyzwyczaje-
niach z poprzedniego modelu dość mocno mi dokuczały. 

Pierwsza kwestia to podświetlenie ekranu. Możemy je 
uaktywnić poprzez wciśnięcie jednego przycisku na obu-
dowie. W modelu 910XT dodatkowo można było włą-
czyć je poprzez dwukrotne uderzenie „cyferblatu” ręką.  
Wygodniej jest pacnąć niedbale w urządzenie na ręce niż 
sięgać do przycisku lecz w nowym zegarku nie znalazłem 
takiej opcji. Drugą sprawą są powiadomienia dźwiękowe 
i wibracyjne. O ile dźwięki powiadomień i przycisków 
w starszym modelu mi nie przeszkadzały, o tyle w 920XT 
dźwięki przycisków są za głośne i je wyłączyłem. Pozo-
stały tylko te przy powiadomieniach. Wibracja nato-
miast w najnowszym modelu jest słabsza i czasami nie 
czuję potwierdzeń kilometrów, mimo że ostatnio nie za-
kładam już zegarka na bluzę, tylko bezpośrednio styka 
się ze skórą. Wydaje mi się, że jest to kwestia hardwa-
re’u i niestety już tego nie poprawią w opisywany mo-
delu. Ostatnim minusem jest kwestia restartowania się 
zegarka. W ciągu 20 dni testów doświadczyłem tego dwa 
razy, w tym raz na treningu. Nowy system, nowoczesna 
technologia, dużo funkcji – zupełnie jak z samochodami,  
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im więcej elektroniki, tym więcej może się popsuć. ;) Pod-
czas treningu zegarek zrobił coś w rodzaju soft resetu 
i po chwili mogłem nacisnąć play, by kontynuować ak-
tywność. Plus z tego jest taki, że żadne dane treningo-
we nie zostały usunięte, aczkolwiek w podsumowaniu 
kroków dziennych zabrakło kilku tysięcy, chociaż to jest 
raczej mniej istotna informacja.

Codzienne użytkowanie
W  porównaniu z  innymi modelami Garmina, jakie 
miałem na ręce, 920XT jest cieniutki, lekki i wygodny 
w noszeniu. Po paru dniach od założenia zupełnie za-
pomniałem, że cały czas jest przy mnie. To niewątpliwa 
zaleta. Nie miałem nawet specjalnych problemów, by 
spać z  zegarkiem na ręku, ale mimo że zegarek mie-
rzy nam długość i  jakość snu, to nie polecam takiego 
rozwiązania… chyba że ktoś jest cyferkowym geekiem 
jak ja.;) Próbowałem spać z nim, mając go na ręce lub 
kłaść zegarek pod poduszkę (tak jak wcześniej robi-
łem z telefonem). Z dwóch rozwiązań wybrałem jednak 
zegarek na nadgarstku. Można wygodnie się wyspać, 
odpowiednio się układając. Czy jest to mądre posunię-
cie, czy nie, niech każdy oceni sam. Tryb spania mo-
żemy włączać i  wyłączać automatycznie lub zdać się 
na automatykę. Próbowałem praktykować obie opcje 
i  na dłuższą metę zdałem się na algorytmy Garmina.  
Muszę przyznać, że działają bardzo sprawnie, więc nie 
zamierzam już więcej pamiętać, by włączać samemu 
ten tryb, ponieważ rano trzeba go również ręcznie wy-
łączyć, o czym zawsze zapominałem. Mam nadzieję, że 
poprawi się platforma internetowa, w której możemy 
podglądać dane z  naszego snu (oraz wszystkie inne 
aktywności), ponieważ na chwilę obecną to największa 
pięta achillesowa Garmina. Możemy podejrzeć, jak wy-
glądała nasza noc konkretnej doby, ale nie ma dostęp-
nych żadnych danych statystycznych. Oprócz snu nowe 
zegarki Garmina liczą nam również kroki, dystans (bez 
GPS) oraz liczbę spalanych kalorii. Jak dla mnie kroko-
mierz ma pokazywać, czy danego dnia zrobiliśmy za 

mało czy może wystarczającą liczbę kroków, dlatego 
nigdy nie przykładam wagi do błędu pomiaru. Jednak 
w  przypadku ponad 7-godzinnej jazdy samochodem 
na trasie Gdynia – Kraków zegarek naliczył ok. 6000 
kroków – a to już lekka przesada. Siedzenie za kółkiem 
nie należy do najzdrowszych zajęć dnia codziennego, 
podobnie jak siedzenie za biurkiem.

Parując zegarek z telefonem, możemy wybrać otrzymy-
wanie powiadomień. Działa to bardzo sprawnie, jednak 
po tygodniu miałem już dość ciągle wibrującego nad-
garstka. Co za dużo, to niezdrowo. Wystarczyło kilka 
dni, bym wyleczył się z bycia bardzo „smart”.;) W ze-
garku możemy ustawić 3 poziomy powiadomień: wy-
łączone, tylko połączenia, wszystkie. Poziom powiado-
mień ustawiamy osobno dla czasu aktywnego treningu 
i czasu pozostałego. Ja wybrałem tylko powiadamianie 
o połączeniach przychodzących (zarówno podczas tre-
ningu, jak i kiedy indziej) i w 100% przypadków najpierw 
widzę, kto dzwoni, na zegarku, a dopiero po chwili ta 
informacja pokazuje się na telefonie. Taka ciekawostka.

Sam zegarek generuje bardzo niewielką ilość powiado-
mień. Jest to kolejna rzecz, która pokazuje różnice mię-
dzy 920XT a Fenix 3. W opisywanym modelu nie zoba-
czymy podczas aktywności, że osiągnęliśmy dzienny cel 
liczby kroków do wykonania. Podobnie jest z informacją 
o wyczyszczeniu paska braku ruchu. Przynajmniej ja nie 
widziałem takiej informacji, mimo że zegarek powiada-
mia, że powinniśmy wstać i się trochę poruszać. Jedno 
jest pewne. Sportowca mało obchodzą takie informacje, 
bo trenuje zdecydowanie więcej niż przeciętny człowiek, 
więc producent nie zawraca głowy takimi drobiazgami 
docelowej grupie odbiorców tego produktu.

Bateria
Przy mniej intensywnym tygodniu treningowym zega-
rek ładowałem raz na 7 dni. Jeśli wyjeżdżamy na długi 
weekend na zawody, to w większości sytuacji nie musi-
my brać ze sobą ładowarki. Podczas testów absolutnie

...Nieistotne, jaki wykonujemy trening  
 – nie ma problemu z odczytem danych 
oraz intuicyjną obsługą zegarka bez 
patrzenia na niego...

...Przy mniej intensywnym ty-
godniu treningowym zegarek 

ładowałem raz na tydzień....
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nie byłem oszczędny energetycznie.;) Cały czas mia-
łem włączony bluetooth dla powiadomień z  telefonu 
oraz GLONASS, który uaktywnia się podczas treningów, 
dając lepszy pomiar naszej lokalizacji. W takiej konfigu-
racji można przyjąć, że godzinny trening z włączonym 
GPS zje nam poniżej 10% baterii. Tyle samo co 24 go-
dziny używania zegarka bez GPS-u.

Przykładowy test wyglądał następująco: 
po równo pięciu dobach od odłączenia w  pełni nała-
dowanego zegarka od ładowarki sytuacja wyglądała 
następująco:

 3 stan baterii 7%
 3 6 godzin treningu z GPS+GLONASS
 3 45 minut pływania (na pływalni, czyli bez lokali-

zacji GPS)
 3 cały czas był włączony bluetooth, a  zegarek mie-

rzył kroki i sen

W dobie urządzeń podłączanych co noc do prądu taki 
wynik jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący.

Connect IQ
Od kilku miesięcy deweloperzy mogą pisać miniaplika-
cje dla zegarków Garmina. Powoli pojawiają się kolejne 
pozycje do pobrania. Do chwili obecnej nie widziałem 
aplikacji płatnych, więc nie przewiduję zmasowanego 
ataku programistów na tę platformę. Powstało już jed-
nak kilka bardzo użytecznych dodatków. Instalujemy 
je z  aplikacji Garmin Mobile na telefony komórkowe. 
Dzielą się one na poszczególne kategorie:

– Applications – w tym przypadku zróżnicowanie apli-
kacji jest największe. Znajdziemy tutaj rozwiązania 
pomocne w  przeprowadzeniu testu ortostatycznego, 
różnego rodzaju stopery, kompas czy nawet pomocnik 
do obliczeń balistycznych podczas polowania…, a może 
podczas gry w golfa (?);-)

– Data fields – pola danych, które możemy ustawić na 
ekranie podczas aktywności. Tak jak wspominałem, 
możemy ustawić, by zegarek pokazywał maksymalnie 
dwa pola z  danymi z  zewnętrznych aplikacji dla każ-
dej z dyscyplin. Czasami są to dane niedostępne przy 
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systemowych ustawieniach  (jak na przykład prognoza 
czasu na mecie dla wybranego dystansu), a  czasami 
jest to inne podejście do informacji, podawanych przez 
producenta (jak chociażby pole aktualnego tętna, któ-
re zamiast samej cyfry pokazuje nam malutki wykres 
z ostatnich minut lub zmieniający kolor cyferek w zależ-
ności od strefy tętna, w której aktualnie się poruszamy).

– Watch faces – czyli to, co widzimy na głównym ekra-
nie zegarka. W  zależności od wyboru oprócz aktual-
nej godziny i  daty możemy widzieć na nim wykresy 
kroków z ostatniego tygodnia, dzisiejsze kroki, obecny 
status aktywności i wiele innych. Wygląd jest również 
zróżnicowany poprzez kolorystykę, jednak ekran „dzie-
więćsetdwudziestki” nie powala jakością wyświetlanych 
kolorów, więc w  tym aspekcie pole do popisu jest ra-
czej znikome.

– Widgets – będąc  w  widoku ekranu głównego, mo-
żemy przesuwać się góra/dół, by przełączyć się szyb-
ko pomiędzy widgetami. To właśnie w  ten sposób 
możemy podejrzeć detale powiadomień z  telefonu.  
Tutaj również widoczne są zainstalowane widgety.  
Do dyspozycji jest chociażby kalendarz, prognoza po-
gody (wymaga połączenia z telefonem i Internetem), in-
formacje o baterii, wykresy kroków lub kursu bitcoina 
– to tylko kilka wybranych propozycji. Z testów wyszło 
mi, że ekrany wymagające połączenia z  telefonem są 
bardzo mało użyteczne, ponieważ czas oczekiwania na 
dane jest zbyt długi. Inaczej sytuacja ma się z Fenixem 
3, który chyba w tle odświeża co jakiś czas połączenie 
z telefonem i pobiera dane.

Każda z  aplikacji może być dostosowana do jednego 
lub kilku modeli zegarków i  znalazłem już przypadek 
fajnego dodatku, który mam na 920XT, a którego nie 
będę miał np. na Fenixie 3. Ilość dostępnych aplikacji 
jest jednak zdecydowanie większa dla modelu Fenix 3.

Podsumowanie
Garmin 920XT to zegarek dla nielicznych. W swoim seg-
mencie zegarków sportowych nie uznaję go za model 
brzydki. Po niedługim okresie użytkowania widać, jaki 
cel przyświecał projektantom tego urządzenia. Wygląd 
był sprawą drugorzędną. Ten model ma być do bólu 
użyteczny dla konkretnej grupy sportowców – biegaczy 

i  triatlonistów. Dla kolarzy czy nawet pływaków znaj-
dzie się lepsze produkty, ale żaden z  nich nie będzie 
tak uniwersalny. Nie jest to również produkt tani, ale 
mówimy tutaj o topowych, „wszystkomających” rozwią-
zaniach. W  podstawowym zestawie dostajemy pasek 
HR, który oprócz tętna mierzy również dynamikę bie-
gu (takie parametry jak: liczba kroków na minutę, ruch 
w pionie przy biegu i czas kontaktu stopy z podłożem) 
ale jeśli mamy odpowiedni budżet, to możemy doku-
pić liczniki kroków do butów (w ten sposób platforma 
Garmin Connect automatycznie rozpozna, w  których 
butach biegliśmy, a  podczas treningu na bieżni me-
chanicznej dostaniemy dokładniejszy pomiar liczby 
wykonanych kroków i pokonanego dystansu), miernik 
kadencji i mocy do roweru czy kamerę, którą będziemy 
mogli sterować z zegarka.

Osobiście bardzo polubiłem ten sprzęt. Ma wszystko, 
czego potrzebuję, a  do tego jest tak absolutnie kom-
paktowy. Mam tylko nadzieję, że plastik, z  którego 
jest zrobiony, okaże się trwały i przypadkowe uderze-
nia w  trakcie użytkowania nie zostawią na nim śladu.  
Różne rzeczy przytrafiają się w ciągu dnia, a z 60-gra-
mowym maleństwem na ręce łatwo się zapomnieć.

Zegarek na testy użyczyła firma Garmin, za co bardzo 
dziękuję. Mimo posiadania Fenixa 3 z żalem rozstaję 
się z „dziewięćset dwudziestką”. To cudowny kawałek 
technologii, a wymienione wady nie pogorszyły ogól-
nego bardzo dobrego wrażenia z użytkowania. Jedyne 
zażalenie, jakie standardowo kieruję w  stronę Gar-
mina, to aby poprawili swoją platformę internetową. 
Wciąż jest tutaj sporo do zmiany na lepsze, ale ostat-
nie innowacje zaczynają mi się podobać. Wracając do 
zegarka: czy jest sens zmieniać z  910XT na 920XT?  
Ja bym pozbierał trochę pieniążków i kupił… ale ja to 
ja. ;-) Kończąc, powiem szczerze jak na spowiedzi, że 
mając na nadgarstku Fenixa 3… podczas każdego tre-
ningu tęsknię już do 920XT.             4

...Ten model ma być do bólu  
użyteczny dla konkretnej  

grupy sportowców  
– biegaczy i triatlonistów...
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Choć pojemność  iUrządzeń może być coraz większa (już nie maksymalnie 
64 GB, ale 128 GB) i mamy coraz sprawniej działający iCloud, to wielu z nas 
czasem dotkliwie odczuwa brak miejsca w swoich iPhone’ach.

Szczególnie mocno takie problemy dotykają użytkowników iUrządzeń o najmniej-
szej pojemności, do których i ja się zaliczam. Niekiedy jestem zmuszony do wy-
boru najmniej pojemnych wersji z powodów finansowych, a czasem z powodu 
problemów z dostępnością „większych” podczas premiery.

Od dłuższego czasu poszukiwałem jakiegoś rozwiązania moich bolączek. Ekspery-
mentowałem z mikrodyskami i kartami pamięci dostępnymi przez WiFi, lecz bez 
pozytywnych efektów. Po prostu są zbyt powolne i zawodne w użyciu.

Pendrive dla naszego iPhona
Pewną nadzieją było pojawienie się zewnętrznych pamięci flash ze złączami 
do iUrządzeń, ale po przetestowaniu dwóch modeli również się zawiodłem.  
Znów problemem była prędkość, ale i oprogramowanie nie spisywało się dobrze.

PQI iCONNECT
GDY MIEJSCA W IPHONIE ZABRAKNIE

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

Pierwszy test w Polsce

https://twitter.com/macwyznawca
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Odsiecz nadeszła dość nieoczekiwanie ze strony do-
brze mi znanej firmy PQI. Od lat spotykam jej pro-
dukty z  pamięciami flash (karty pamięci, dyski USB, 
dyski SSD) oraz pamięci RAM. Widywałem układy PQI 
w  modułach Transcend przeznaczonych dla kompu-
terów Apple. Ostatnio w ofercie PQI zaczęło pojawiać 
się coraz więcej produktów dla urządzeń mobilnych,  
np. kable Lightning czy zasilacze USB. W końcu przy-
szedł czas na „pendrive” dla iPhone’a (iPada).

iConnect od PQI
Dzięki uprzejmości polskiego dystrybutora PQI, firmy 
Konsorcjum FEN Sp. z  o.o., trafił w  moje ręce przed-
sprzedażowy egzemplarz iConnect PQI 32  GB w  ko-
lorze Iron Gray. Informacji o  tym produkcie na razie 
(koniec maja) próżno szukać na stronach PQI, ale gdy 
będziecie czytać 4 numer „Mój Mac Magazynu”, pierw-
sza dostawa powinna być już w Polsce.

Wyglądem przypomina klasyczny „pendrive” z  cho-
wanym złączem. Dość duża i  bardzo solidna obu-
dowa wykonana jest z  jednego kawałka metalu.  
Ma z boku przycisk, za pomocą którego wysuwamy 
złącza. Dwa złącza… bo z  jednej strony mamy USB 
3.0, a z drugiej Lightning (w pozycji środkowej scho-
wane są oba). I nie jest to koniec niespodzianek, bo 
nie tylko wygląd iConnect PQI jest solidny. Również 
parametry potwierdzone w praktyce są imponujące, 
ale o tym później.

Początkowo miałem problem z wpinaniem iConnect 
w złącza. Ale było to spowodowane moją nieufnością 
do pomysłu PQI na wysuwanie wtyków. Niepotrzebnie 

usiłowałem je przytrzymywać przy wpinaniu. Wystar-
czy lekko wcisnąć suwak, przesunąć we właściwą pozy-
cję (USB lub Lightning) i puścić! Ruchoma część „pena” 
zostanie zablokowana w odpowiedniej pozycji i bez pro-
blemu i obaw o „cofnięcie” złącza możemy iConnect PQI 
wtykać w komputer lub iPhone (iPad).

„Flashdrive” kontra iOS
Niestety, Apple dość skutecznie utrudnia używanie 
zewnętrznych pamięci masowych. W  iOS nie mamy 
funkcji wspierających obsługę plików w urządzeniach 
podłączanych do niego. Dlatego producenci urządzeń 
tego typu nie tylko muszą opłacać program certyfi-
kacji MFI u  Apple, ale muszą jeszcze zadbać o  wła-
sną  aplikację działającą z  ich urządzeniem. Od iOS 
8 widzimy pewne rozluźnienie ograniczeń dla pro-
gramistów. Np. Apple dopuszcza już rozszerzenia ob-
sługujące niektóre funkcje plikowe. Programy mogą 
instalować swoje „wtyczki” dodające pewne funk-
cjonalności w  innych programach. Może i niebawem 
dostaniemy możliwość wygodniejszej obsługi plików.  
Na razie jesteśmy „skazani” na to, co w swojej aplikacji za-
implementuje producent urządzenia. Ale zanim opiszę,  
co przygotował dla nas w swojej aplikacji dla iConnect 
PQI, wrócimy do opisu sprzętu.
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Demon szybkości
Nie tylko za solidność i  jakość wykonania można 
chwalić PQI iConnect. Również w  działaniu jest on 
imponujący i  to zarówno jako flash dysk USB, jak 
i „pendrive” dla iUrządzeń. Jako jedno z niewielu do-
stępnych na rynku tego typu urządzeń, wyposażony 
został w USB 3.0 i bardzo dobrze potrafi wykorzystać 
zalety tego portu.

Producent podaje prędkości odczytu i zapisu po USB 
3.0 jako odpowiednio: 70 MB/s i 20 MB/s jednak pod-
czas moich testów osiągnąłem lepsze transfery.

Testowałem przy użyciu MacBook Air 2013 i7, kopiując 
pliki o rozmiarach od 600 MB do 2,5 GB oraz progra-
mem QuickBench. Otrzymałem wyniki powyżej ocze-
kiwań, średnio:
Odczyt: 77–82 MB/s
Zapis: 23-25 MB/s

Ważniejsze jednak dla mnie jest, jak się iConnect spra-
wuje z  iUrządzeniami. Praktyczne testy przeprowa-
dziłem za pomocą wersji beta aplikacji dla iConnect 
i iPhone 6 Plus. PQI podaje prędkość odczytu i zapisu 
odpowiednio 20 MB/s i 10 MB/s. W praktyce udało mi 
się  to potwierdzić. Należy zaznaczyć, że pamięć fla-
sh (dysk) w  iPhonie nie jest tak szybka jak SSD PCIe 
w  MacBook Air i  podczas kopiowania plików jego 
prędkość też miała wpływ na wynik. Kopiując pliki 
600 MB–2,5 GB, osiągnąłem transfery:
Odczyt: 15,5–18,1 MB/s
Zapis: 8,1–8,8 MB/s

W  porównaniu z  dyskami, jakie wcześniej miałem 
w  rękach, wynik jest rewelacyjny. W  poprzednio te-
stowanym „pendrivie” Lightning odczyt nie pozwalał 
na płynne oglądanie filmu w  rozdzielczości SD, a  za-
pis zdjęć z iPhone’a na dysk trwał przeraźliwie długo 
(zapis–odczyt: 1,4–2,8 MB/s). 

Gdy używamy iConnect z komputerem, to o  jego ak-
tywności świadczy diodka w  przycisku wysuwania 
złącz, ale gdy podpięty jest do iUrządzenia, to nie mar-
nuje energii na świecenie diodką. Generalnie nie za-
uważyłem, aby w jakiś szczególny sposób oddziaływał 
na baterię w moim iPhonie.
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Bez programu nie zadziała
Jak już pisałem, nieodłączną częścią dysków flash 
do iUrządzeń jest oprogramowanie z  nim działające.  
Ponieważ testowałem iConnect jeszcze przed jego ofi-
cjalną premierą, miałem dostęp do aplikacji w wersji 
beta. I  jak to beta, czasem robiła psikusy, ale nie na 
tyle groźne, abym nie mógł spokojnie używać iCon-
nect. I jeszcze należy dodać, że testów dokonywałem 
w becie iOS 8.4.

Program jest całkiem mądrze podzielony na pięć sek-
cji. Początkowa z ustawieniami iPhone, gdzie możemy 
operować na plikach w  tej aplikacji znajdujących się 
w pamięci iPhone (taki schowek), External, czyli pole 
do manipulacji na plikach w iConnect, Dropbox (mamy 
dostęp do naszych plików w tym serwisie) oraz spryt-
ne menu „dodawania”, z  pomocą którego możemy 
dodać pusty folder, plik ze schowka (bardzo przydatna 
funkcja) i pliki z naszej biblioteki zdjęć.

W  programie można przeglądać wiele formatów do-
kumentów, jak pdf, doc, pages, txt, rtf, exel, numbers, 
pliki graficzne oraz filmowe. Do tego jest dość prosty, 

ale skuteczny odtwarzacz muzyczny. Wszystkie inne 
pliki możemy otwierać w aplikacjach je obsługujących 
czy w  innych programach do manipulacji na plikach 
za pomocą klasycznej systemowej funkcji „udostępnij”. 
Mamy tam też dostęp do AirDrop, drukowania i  roz-
szerzeń instalowanych przez inne aplikacje. Zdjęcia 
można zapisywać w bibliotece jednym puknięciem.

Oczywiście w programie jest komplet funkcji do opera-
cji na plikach, jak: zmiana nazwy, kasowanie, kopiowa-
nie czy przenoszenie (pojedynczo lub hurtem). W ten 
sposób można np. bezpośrednio z  iConnect przesłać 
pliki na Dropboxa (i  odwrotnie). Dodatkowo mamy 
funkcję zabezpieczania plików hasłem i kompresji zip.

Program jest stosunkowo prosty w obsłudze i nie mu-
simy zbyt długo kombinować nad wykonaniem jakie-
goś zadania, nawet gdy robimy to po raz pierwszy. 

O ile samym urządzeniem jestem zachwycony, o tyle 
w aplikacji widzę spore możliwości dalszego rozwoju 
np. obsługa iCloud Drive czy pytanie, gdzie zapisać 
otrzymywany z innej aplikacji plik. Swoje pomysły wy-
ślę oczywiście do PQI.

I po co mi to?
Jak już napisałem, nie mam zbyt wile miejsca w swo-
im iPhonie. iConnect PQI przychodzi mi z odsieczą na 
wiele sposobów.

Gdy zabraknie miejsca na filmy i zdjęcia (których robię 
sporo), a nie ma czasu lub możliwości na przesłanie już 
zrobionych przez Internet do Biblioteki Zdjęć iCloud lub 
na mój domowy serwer QNAP, to bardzo szybko, bo 
z prędkością ~8 MB/s mogę zgrać hurtem zdjęcia i filmy 
na iConnect i zwolnić miejsce dla dalszych zdjęć. 

Podobnie z dokumentami z innych programów. Więk-
szość z  nich ma opcję „udostępniania”, a  przez nią 
dostęp do aplikacji firm trzecich, w  tym do tej od 
iConnect (prawdopodobnie będzie się  nazywać iSto-
rage, ale robocza nazwa to U-Drive). Działa to dobrze 
w obie strony. Przykładowo na iConnect możemy mieć 
kilka–kilkanaście dużych prezentacji (czy innych do-
kumentów) i w miarę potrzeb przenosić wybrane np.  
do Keynote w iPadzie (iPhonie). 
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Osobna sprawa to pliki muzyczne i filmowe. Nie mu-
simy zapychać nimi pamięci naszego iPhone’a. Może-
my je odtwarzać wprost z iConnect za pomocą jego 
aplikacji. Można zabrać w ten sposób ze sobą całą 
bibliotekę bajek czy innych filmów i ratować się nimi 
podczas kiepskiej pogody na wakacjach. 

Często iConnect może też być najszybszym i najprost-
szym sposobem na przeniesienie plików (zdjęć, fil-
mów) z komputera na iPhone i odwrotnie.

Pozytywne zaskoczenie - cena
Jeżeli nic się nie zmieni i potwierdzą się zapowiedzi 
dystrybutora PQI w Polsce, Konsorcjum FEN Sp. z o.o., 
to cena iConnect będzie jedną z najniższych na rynku. 
Przykładowo wersja 16 GB ma kosztować 229 zł, czyli 
znacznie mniej niż wolniejsze, wyposażone w USB 2.0 
produkty konkurencyjne.

iConnect dostępny będzie w trzech kolorach (stalowo-
szary, srebrny i złoty) oraz czterech rozmiarach (16, 32, 
64 i 128 GB).               4
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Coraz więcej urządzeń, z jakich codziennie korzystamy, to urządzenia mobilne. 
Ich cechą wspólną jest to, że głównym źródłem energii są w nich akumulatory. 
Akumulatory, które częściej lub rzadziej, ale jednak trzeba ładować.

Obecnie chyba najczęściej stosowanym złączem zasilającym (ładującym) urządzenia 
mobilne jest port USB. Przywykliśmy już do ładowania za jego pomocą iPodów (choć 
pierwsze modele ładowało się przez FireWire) oraz innych urządzeń od kamer spor-
towych, telefonów, smartfonów czy tabletów po power banki i nietypowe „wynalazki”.

Problem w tym, że wymagania co do źródeł prądu z portem USB rosną wraz z po-
jemnościami akumulatorów naszych urządzeń oraz z tempem życia. Nikt nie chce 
czekać całą noc na naładowanie się iPhone’a.

INNERGIE
SIŁA I ELEGANCJA ZASILANIA

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

https://twitter.com/macwyznawca
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Porty USB od samego początku przewidywały zasilanie 
urządzeń do nich podpiętych napięciem 5 V. Początko-
wo maksymalny prąd, jaki był dostępny na porcie USB, 
to było natężenie 0,5 A, co dawało 2,5 W mocy. Kiedyś 
było to wystarczające, lecz obecnie to stanowczo za 
mało. Wraz z  rozwojem standardu USB poza prędko-
ścią transmisji danych zwiększała się dostępna na nich 
moc. Obecnie w większości komputerów mamy do dys-
pozycjo 0,9 i nie jest to szczyt możliwości.

Skąd urządzenia wiedzą, 
jak mocną ładowarkę im podpięto?
Może niektórzy z Was zauważyli, że iPhone’a czy iPada 
nie da się  naładować  byle czym… Zdarzają się łado-
warki, które choć podają napięcie na złączach zasilania, 
nie powodują ładowania iUrządeń. Po prostu iPhone 
(czy inne bardziej zaawansowane urządzenie) musi wie-
dzieć, jaki prąd może bezpiecznie pobrać z  zasilacza.  
Dowiaduje się o  tym na różne sposoby. Podpięty do 
komputera „negocjuje” w  sposób cyfrowy dostępną 
moc. Większość ładowarek komunikuje się w prostszy 
sposób. Za pomocą podłączonych rezystorów poda-
ją  na stykach służących do transmisji danych odpo-
wiednie napięcia lub zwierają je w odpowiedni sposób 
opornikami. Jeżeli ładowarka nie informuje, jaką mocą 
dysponuję, iPhone nie będzie chciał jej użyć. A  jest 
w czym wybierać… Jak już pisałem, porty USB w kom-
puterach mogą dać od 0,5 przez 0,9 A i nawet więcej. 
Ładowarki dostarczane z naszymi iPhone’ami mają moc 
5 W, czyli prąd o natężeniu 1 A. Ładowarki dostarczane 
z iPadami są 10-watowe (2 A), zdarzają się też słabsze 
innych firm (zwłaszcza samochodowe).

Dobór ładowarki jest wbrew pozorom bardzo ważny. 
Świadczą o  tym choćby tragiczne wydarzenia, jak po-
żary czy śmiertelne porażenia prądem spowodowa-
ne użyciem podrobionych lub kiepskich ładowarek.  
Ale czy zawsze najlepszym wyborem jest oryginalna 
ładowarka dostarczana przez producenta urządzenia? 
Otóż wcale nie! Czasem przewagą może być rozmiar 
ładowarki, czasem moc czy liczba portów. I właśnie ła-
dowarki mające sporo przewag nad oryginalnymi mam 
okazję od paru tygodni testować i używać.

Innergie. 
Ładowarki których nie wstydzi się Apple.
Używałem już wielu urządzeń zasilających. Do kilku 
z nich się zraziłem z powodu niewystarczającej mocy, 
choć mam i taką, co po podpięciu do iPhone’a zakłóca 
pracę dygitalizera (dotyku). Dlatego na sprawy ładowa-
rek jestem wyczulony.

Pierwsze urządzenia Innergie (marka firmy Delta), jakie 
do mnie trafiły, to były power banki PocketCell, z któ-
rych jestem bardzo zadowolony. Następnymi były już 
ładowarki. Jeżeli jesteście użytkownikami urządzeń Ap-
ple, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że z  urzą-
dzeniami firmy Delta macie już do czynienia. Zerknijcie 
na swoje zasilacze. Mój od MacBooka Air 2013 pocho-
dzi z zakładów firmy Delta, której produkty w urządze-
niach Apple widuję już od kilkunastu lat.

Power Joy i Power Joy Go
Podstawowe zasilacze USB w wersji sieciowej i samocho-
dowej (12 V). Niby nic nadzwyczajnego, ale jeśli spraw-
dzimy ich parametry, a wymiary zestawimy z oryginal-
nymi zasilaczami naszych iUrządzeń, to robią wrażenie.  
Oba (sieciowy i samochodowy) mają 10 W mocy (maks. 
2,1 A), czyli tyle co zasilacze dodawane do iPada. Za to roz-
miarami sieciowy bardziej przypomina te od iPhone’ów! 
Jest od nich niewiele większy przy dwa razy większej 
mocy. Wersja samochodowa po umieszczeniu w gniazd-
ku zapalniczki wystaje tylko jakieś 11 mm i choć prawie 
jej nie widać, to przypomnę, że również zapewnia 10 W.

Jak wszystkie urządzenia Innergie zasilacze mają wy-
dajność minimum 80% (często znacznie większą), dzię-
ki czemu nie marnują energii (GreenSense™) i przy 
tak niewielkich wymiarach nie przegrzewają się nawet  
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obciążone maksymalnie (są ciepłe, ale nie gorące). Do tego 
posiadają komplet zabezpieczeń chroniących ładowane 
urządzenie i sam zasilacz. Zasilacze Power Joy mają dwa 
lata gwarancji producenta.

Choć nie mają w zestawie kabla Lightning, to bez proble-
mu informują naszego iPhone’a (czy inne zaawansowa-
ne urządzenie), jaką moc ma do dyspozycji i pozwalają 
na szybkie ładowanie (co rozwinę dalej).

PowerTravel Pro
To już zestaw dwóch ładowarek przeznaczony specjal-
nie dla użytkowników Apple (ale każdy może mieć z nie-
go pożytek). Specjalnie, bo poza dwiema supermocny-
mi ładowarkami mamy też wyjątkowy kabel Lightning. 
Wszystko oczywiście certyfikowane przez Apple i no-
szące stosowne oznaczenia. Jak nazwa wskazuje, jest to 
zestaw bardzo przydatny w podróży.

Ale to nie jedyna cecha pozytywnie wyróżniająca ten 
komplet. Oba zasilacze (samochodowy i sieciowy) mają 
dwa porty USB i oba porty mają po 10 W mocy (maks. 
2,1 A) jednocześnie! Czyli do 21 W łącznie. Wymiary rów-
nież są zaskakujące. Dwuportowa ładowarka sieciowa 
jest tylko ciut większa od tej kostki znanej nam z iPadów 
i pierwszych modeli iPhone’ów, a samochodowa niewie-
le wystaje ponad gniazdo i jest tylko ciut od niego szer-
sza (aby dwa porty USB się w niej zmieściły).

Również jak wcześniej opisane Power Joy, PowerTravel Pro 
mają wszelkie znane systemy zabezpieczeń i spełniają  

rygorystyczne normy niemarnowania energii. Nawet pod-
czas ładowania dwóch urządzeń z pełną mocą nie grzeją 
się nadmiernie; są tylko lekko ciepłe. Podłączenie do za-
silania sygnalizuje niebieska dioda. Dodatkową zaletą są  
3 lata gwarancji producenta.

LifeHub: powiew świeżości
Wydaje się, że w dziedzinie ładowarek USB wiele wymy-
ślić się nie da. Można zwiększać moc, wydajność, ogra-
niczać wymiary… ale niełatwo jest stworzyć produkt 
nowatorski. Jednak Delcie (Innergie) się udało! Tym no-
watorskim sposobem na ładowanie i zasilanie urządzeń 
przez USB jest LifeHub.

Pewnie i Wam się zdarzało, że siadaliście wygodnie na 
kanapie, aby popracować lub poprzeglądać coś za po-
mocą iPada i akurat, choć potrafi pracować 10 godzin, 
w tym momencie poprosił o podładowanie? Podobnie 
z iPhone’em, a ładowarka i kabel daleko…
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Taka złośliwość przedmiotów nieożywionych. I co wte-
dy? Przedłużacze? Listwa zasilająca plącząca się pod 
nogami? Już niekoniecznie!

Właśnie LifeHub może być naszym kanapowym wybaw-
cą! Składa się on z małego (~4 x 8 x 2 cm) huba z trze-
ma portami USB (każdy, po jak zwykle w Innergie 2,1 A, 
razem do 31,5 W), z którego wychodzi 3-metrowy ka-
bel. Kolejnym elementem jest bardzo wygodny zwijacz 
kabla mogący być również podstawką pod LifeHub.  
Kabel podłączamy do małego (8,5 x 3,5 x 3 cm) zasilacza 
o mocy niemal 40 W i napięciu wyjściowym 19 V. Z niego 
mamy jeszcze 1,5 m kabla sieciowego. Dlaczego zasto-
sowano tak wysokie napięcie? Aby kabel prowadzący do 
LifeHub mógł być elastyczny, cienki i wygodny (wyższe 
napięcie, mniejszy prąd, mniejsze straty). Pamiętajmy, 
że na wyjściu mamy 3 razy po 10 watów.

Teraz uzbrojeni w taką ładowarkę możemy w trybie ka-
napowym zasilać do 3 urządzeń jednocześnie, i to nawet 
prądożernych. Oczywiście LifeHub od Innergie nie tylko 
na kanapie może się przydać. Znajdzie swoje zastoso-
wanie wszędzie, gdzie w dyskretny sposób chcemy ła-
dować kilka urządzeń naraz, a do kontaktu jest daleko. 
Gdy nie potrzebujemy tak długiego kabla, możemy go 
wygodnie skrócić za pomocą „organizera” i użyć jako 

podstawki (lub nie). Urządzenie jest naprawdę wygodne, 
przemyślane i wyjątkowe jak na tę kategorię.

Również power banki
Innergie oferuje również bardzo interesujące ładowarki 
akumulatorowe, o których krótko wspomnę. Testowa-
łem dwa modele: PocktCell 3000 mAh i PocketCell Plus 
6000 mAh (z kablem MagiCable Duo Lightning). Pierw-
sza ma jeden port USB, druga dwa i jak już Innergie zdo-
łał mnie przyzwyczaić, każdy port 2,1 A. MagiCable Duo 
Lightning dołączony do PocketCell Plus to dwa w jed-
nym, czyli applowski Lightning i ukryty w nim wtyk mi-
croUSB. Według Innergie ich kable pozwalają na szybsze 
ładowanie, co dla Was starałem się potwierdzić.

Z ciekawostek: w ofercie Innergie poza kablami Magi-
Cable Duo jest bardzo długi, bo aż 3-metrowy i solid-
ny Magicable USB – Lightning 3 m. Oczywiście również 
z certyfikatem Apple MFI.

W praktyce, czyli testy
Oczywiście chciałem sprawdzić, jakie korzyści mogę 
mieć z większej mocy ładowarek jako użytkownik iPho-
ne 6 Plus. Apple dodaje do niego standardową ładowar-
kę 5 W. Aby naładować od 10% do pełna mojego iPhone 
6 Plus potrzebuje ona 3 godzin i 15–25 minut. Gdy prze-
szkadzamy w ładowaniu używając iPhone’a, czas potrafi 
wzrosnąć nawet o 30–45 minut.

Choć Apple nie zdecydował się na mocniejszą ładowarkę 
w zestawie, to wyposażył iPhone’a (6 Plus) w możliwość 
szybszego ładowania, gdy „dowie się” on o większych 
możliwościach prądowych podpiętego zasilacza.
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iPhone 6 Plus ma baterię o pojemności prawie 3000 mAh, 
czyli z grubsza dwa razy pojemniejszą niż w iPhone’ach 
5 (s), co pozwala na jej bezpieczne ładowanie większym 
prądem. Znajomy, który również  jest w  posiadaniu  
ładowarek Innergie, potwierdził, że iPhone 6 również 
znacząco krócej jest ładowany tymi zasilaczami.

Wszystkie ładowarki od Innergie (bateryjne, sieciowe 
czy samochodowe) ładowały mojego iPhone’a znacz-
nie szybciej. Co interesujące, potwierdziły się zapewnie-
nia producenta, że z pomocą ich kabli iPhone ładuje się 
szybciej niż kablem oryginalnym. I to o dobre 10–15%!

Oto czasy, jakie uzyskałem przy ładowaniu zasilaczami 
o mocy 10 W na port, od 10% do 100%. kablem Apple:  
2 godziny i  45 minut. Kablem Innergie: 2 godziny  
i 20 minut. Praca na iPhonie podczas ładowania w bardzo 
niewielkim stopniu zwiększała długotrwałość procesu, 
ledwie 5–10 minut. Dlaczego nie uzyskaliśmy dwukrot-
nie krótszego czasu ładowania, mając dwa razy większą 
moc do dyspozycji? Niestety takie są właściwości ogniw 
litowych. Początkowo mogą być ładowane większym 
prądem, lecz wraz ze wzrostem ich ładunku prąd łado-
wania musi się zmniejszać, aby nie doprowadzić do prze-
grzania i uszkodzeń. Pewnie zauważyliście tę zależność, 
obserwując, jak szybko przybywa „procentów” podczas 
ładowania. Na początku jest to (przy ładowarce 10 W od 
Innergie) 1% na minutę, lecz gdzieś po 40% prędkość  

zaczyna spadać, a ostatnie 10% ciągnie się już bardzo 
długo.Tak czy siak mamy dobrą godzinę oszczędzonego 
czasu. Ładowanie power banków PocketCell też prze-
biega szybciej z użyciem zasilaczy Innergie, ponieważ 
mogą one przyjąć prąd ładowania 1,5 A. PocketCell Plus 
zamiast ładować się 6 h przy użyciu zasilacza od Apple 
(5- lub 10-watowego) ładuje się 4,5 godziny. Szybszego 
czasu ładowania nie należy się obawiać. Cały proces jest 
kontrolowany przez oprogramowanie iPhone, a łado-
warki Innergie mają wszelkie systemy zabezpieczeń i mi-
kroprocesorowe sterowanie. Zresztą, jak już pisałem, 
Delta (właściciel marki Innergie) jest od lat producentem 
zasilaczy dla Apple.

Oczywiście testowane zasilacze od Innergie bardzo do-
brze współpracują z wszelkimi innymi produktami łado-
wanymi przez USB nie pochodzącymi od Apple. Kilka razy 
„ratowałem” znajomych nie posiadających jeszcze iPho-
ne’a, a sam ładuję kamery sportowe i inne urządzenia.

Moje doświadczenia z produktami Innergie są bardzo 
pozytywne i na razie oryginale zasilacze Apple wylądo-
wały w pudełkach.

W Polsce dystrybutorem produktów Delta, w tym od 
kwietnia marki Innergie jest Power Solution sp. z o.o. Będą 
one również dostępne w sieci iDream. Produkty można 
też zobaczyć i zakupić w Silesia City Center Katowice.      4

http://psolution.eu/
http://idream.pl


Papier cyfrowy jest lepszy. Tak. Ma znacznie więcej zalet niż tradycyjna kartka. 
PDF-y zajmują mniej miejsca. Szybciej znajdziemy w stercie dokumentów ten 
właściwy świstek. Łatwiej jest udostępniać „papier cyfrowy”, co w dobie prze-
syłania wszystkiego pocztą elektroniczną ma duże znaczenie. I chociaż coraz 
więcej dokumentów i rachunków otrzymujemy w postaci cyfrowej, to mimo 
wszystko papier ciągle jest żywy. Jest na to sposób – skanowanie. Jednak nie 
zawsze przenoszenie fizycznych dokumentów do świata komputerów jest tak 
wygodne, jakbyśmy sobie tego życzyli. Tradycyjne skanery skutecznie mnie 
zniechęcały do tworzenia cyfrowego archiwum dokumentów. Jednak dzięki 
firmie Fujitsu i urządzeniu ScanSnap iX500 wszystko się zmieniło. 

FUJITSU SCANSNAP IX500
SPRZYMIERZENIEC W WALCE O CYFROWY PAPIER

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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Fujitsu ScanSnap iX500 na biurku nie zajmuje dużo 
miejsca. Dzięki „składanej” konstrukcji powierzchnia, ja-
kiej potrzebuje skaner, to zaledwie 192 x 159 x 168 mm. 
ScanSnap potrafi komunikować się z naszym kompu-
terem poprzez wbudowany moduł Wi-Fi. Dzięki temu 
sprzęt możemy umiejscowić w dowolnym miejscu od-
dalonym nawet kilka metrów od komputera. Ogromną 
zaletę Fujitsu ScanSnap jest szybkość, z  jaką urządze-
nie staje się gotowe do pracy. Chcąc zeskanować do-
kument, wystarczy odchylić podajnik ScanSnapa, aby 
zaprzęgnąć urządzenie do pracy. Po włączeniu skanera 
wystarczy wcisnąć jeden przycisk, aby błyskawicznie 
na dysku pojawił się plik PDF. Praktycznie zerowy czas 
„rozruchu” urządzenia. Brak wymogu uruchamiania do-
datkowych aplikacji. To wszystko są nieocenione atuty 
ScanSnapa. Skanowanie jest proste i wygodne. W po-
dajniku zmieści się 50 arkuszy formatu A4. Szybkość, 
z jaką iX500 potrafi je przetworzyć, to 25 stron na mi-
nutę. Przy trybie najwyższej jakości dokumenty mogą 
osiągać rozdzielczość 1200 dpi. Dodatkowym argumen-
tem przemawiającym za tym urządzeniem jest skano-
wanie dwóch stron jednocześnie. Dzięki funkcji Duplex 
skaner za jednym przejściem arkusza zapisze dwie stro-
ny w pamięci komputera. Co więcej, nie musimy się 
martwić, że umieszczone kartki, broszury czy wizytów-
ki mają różne rozmiary. Dzięki technologii specjalnie 
profilowanych rolek możemy w podajniku umieścić ar-
kusze kartek i mamy pewność, że każda z nich zostanie 
prawidłowo zeskanowana. Skaner całkiem przyzwoicie 
daje sobie radę z automatycznym obracaniem kartek. 
Zdarzało się jednak, że podczas obróbki skanów odwró-
cone strony nie zostały poprawnie rozpoznane.

Aplikacje w zestawie
Na obudowie drukarki mamy tylko jeden przycisk.  
Wystarczy go dotknąć, aby dokumenty papierowe prze-
obraziły się w cyfrowe. Za cały proces obróbki danych 
odpowiada aplikacja ScanSnap Manager. To tutaj usta-
lamy własności profili skanowania. Wybierzemy nazwy 
plików, miejsce ich zapisu oraz jakość archiwizacji da-
nych. Dzięki profilom możemy zapisywać bezpośred-
nio skanowane pliki jako PDF-y, wysyłać je do iPhoto, 
Google Docs i Evernote. Razem ze skanerem otrzymu-
jemy również jedne z najlepszych programów do ska-
nowania: ABBYYFineReader oraz CardMinder do au-
tomatycznego zapisu wizytówek. Aplikacja ta wspiera 

rozpoznawanie języka polskiego. Ciekawostką jest moż-
liwość wygodnego skanowania na urządzenia z  iOS. 
Przy udziale aplikacji ScanSnap Connect można używać 
skanera bez konieczności uruchamiania komputera.

Chcesz mieć wszystkie swoje dokumenty w postaci cy-
frowej? Fujitsu ScanSnap iX500 powinien znaleźć się 
w Twoim domu. Ten skaner jest gotowy do pracy na-
tychmiast po włączeniu. Koniec z przekładaniem kartek 
i  żmudnym skanowaniu wielu stron. ScanSnap iX500 
robi to wszystko po wciśnięciu jednego przycisku, za-
chowując przy tym wysoką jakość zapisanych plików. 
Przenoszenie dokumentów do postaci cyfrowej nigdy 
jeszcze nie było tak proste, wygodne i szybkie.           4

Nazwa Fujitsu ScanSnap iX500 

Cena od 1790 zł

Witryna www.fujitsu.com

Ocena .....

Cechy

 + szybka praca
 + dołączone ciekawe aplikacje 
 + rozpoznawanie polskich znaków 
 + zajmuje mało miejsca  
 + wysoka jakość wykonania 

https://itunes.apple.com/pl/app/scansnap-connect-application/id464728181?l=pl&mt=8
http://www.fujitsu.com/pl/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/ix500/index.html
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zwiń kable

rozwiń sieć !,
www.tp-link.com.pl

Kontakt
 z Internetem

Kupuj bez ryzyka! Na zwrot masz 30 dni. 
Promocja dotyczy transmiterów zakupionych 

od 4 maja do 30 czerwca 2015 roku.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie: 
www.kontaktzinternetem.pl

http://www.kontaktzinternetem.pl/


To od tej aplikacji zaczęła się rewolucja w  firmie Apple. iTunes jako sklep 
z cyfrową muzyką na zawsze zmienił świat elektronicznej rozrywki i okazał 
się drzwiami do sukcesu firmy. Jednak program ten jest również świetnym 
odtwarzaczem muzyki, konwerterem plików dźwiękowych oraz centrum syn-
chronizacji urządzeń z iOS. 

5 RZECZY 
O PROGRAMIE iTUNES

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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1
IMPORTUJEMY PLIKI MP3 
Domyślnym formatem, w jakim zapisywa-
ne są pliki muzyczne w iTunes, jest rozsze-
rzenie AAC. Niestety, spore grono urządzeń 
nie radzi sobie dobrze z plikami muzycznymi 
w takiej postaci. Na szczęście łatwo może-
my ustalić format importowanych danych.  
Aby móc zapisywać piki w formacie MP3, na-
leży udać się do Preferencji i na karcie Ogól-
ne wybrać Ustawienia importu. To właśnie 
w tym miejscu będziemy mogli ustalić jakość 
i format zapisywanych plików muzycznych. 

2 ZMIENIAMY INFORMACJE O ALBUMIE 
iTunes ma najpotężniejszą bazę muzyki w sieci. 
Dlatego importując płytę CD trudno, aby się zda-
rzyła sytuacja, że album nie zostanie rozpoznany, 
a dane o nim nie uzupełnią się automatycznie. 
Warto jednak pamiętać, że wszystkie dane o utwo-
rach możemy zmienić ręcznie. Wystarczy wybrać 
piosenkę z albumu i wcisnąć skrót klawiaturowy 
z+I. Po tej czynności będziemy mieli dostęp do 
wszystkich informacji o piosence oraz będziemy 
mogli je edytować.

3 INTELIGENTNE LISTY
Jeśli posiadamy potężną bibliotekę muzyczną, nie jest łatwo zarządzać wszystkimi utworami. Z pomocą 
przychodzą Inteligentne teczki, które pomogą nam odnaleźć piosenki spełniające ustalone kryteria. I tak 
będziemy mogli umieścić na liście utwory zaimportowane w ostatnim miesiącu, według wykonawcy lub 
kompozytora… lista reguł jest imponująca. Do stworzenia list należy wybrać z menu Plik: Nowe/Lista in-
teligentna lub skrót klawiaturowy       +      +N) zU
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4

5
Gdybyśmy chcieli przenieść naszą ulubioną 
muzykę na nośnik CD, nie będzie to stano-
wiło problemu. Do tej czynności będziemy 
musieli przenieść piosenki do Listy utwo-
rów. Następnie, klikając w listę, której za-
wartość chcemy przenieść na płytę, z menu 
Plik wybieramy Nagraj listę na płytę. 

KOREKTOR DŹWIĘKU
Słuchając ulubionych brzmień, musimy mieć świadomość, że za wykonaniem takiego albumu stoi cała 
armia ludzi. Nie zawsze jednak końcowy efekt musi nas zadowalać dźwiękowo. Wtedy z pomocą przy-
chodzi korektor dźwięku. Dzięki predefiniowanym szablonom dla określonych typów muzyki możemy 
znacznie poprawić jakość. Okno korektora otworzymy, klikając – Okno / Korektor dźwięku (skrót kla-
wiaturowy      +      +E) 

NAGRYWAMY PŁYTY Z MUZYKĄ

zU



Do wygrania PowerJoy oraz PowerJoy Go

Pytanie konkursowe – W którym roku założona została firma Innergie?  
Prosimy również zaznaczyć, którą nagrodę chcą Państwo wygrać
– PowerJoy czy PowerJoy Go.

Zakończenie konkursu – 25.06.2015r.

Odpowiedzi prosimy kierować na adres konkurs@mojmac.pl
W tytule wiadomości piszemy – Konkurs Innergie,

Regulamin konkursu – http://mojmac.pl/regulamin-konkursow/

Wygraj
ładowarki 

firmy 
Innergie

*Aby wziąć udział w konkursie wymagana jest rejestracja na stronie www.mojmac.pl/nasi-czytelnicy/

*

      Innergie

mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=
 http://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
http://www.psolution.eu/power-joy/487/
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Jest taki nurt w kinematografii, którego twórcy najwyraźniej nie wierzą, iż nasz 
gatunek czeka świetlana przyszłość. Prędzej czy później musi nas czekać jakaś 
katastrofa – jeśli nie walnie w Ziemię asteroida, to wykończymy się sami bro-
nią nuklearną. Ludzie to jednak rasa niezwykle wytrzymała i nawet po świa-
towej hekatombie przetrwa, ale nowy porządek będzie już zupełnie inny niż 
stary. Ten świat będzie miał swoich bohaterów, przemierzających pustkowia 
w ocalałych z pogromu maszynach. Archetypem takie gościa jest z pewnością 
Szalony Max, którego kolejne przygody po trzech dekadach oczekiwania zawi-
tały na ekrany kin. Czy jednak było na co czekać? Moim zdaniem niekoniecznie.

MAD MAX
WOJOWNIK SZOS POWRACA

SEBASTIAN
SZWARC

@Behinder

https://twitter.com/behinder
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Pogłoski o  tym, że będzie nowy „Mad Max”, krąży-
ły co najmniej od 2003 roku, a  fakt, że w projekt miał 
się zaangażować niemłody już Mel Gibson, dodatko-
wo elektryzował fanów, dla których tryptyk Millera 
stał się już pozycją kultową. Spekulowano, czy czwarty 
film będzie rebootem serii czy może jednak Czwórką, 
która rozwinie jakoś historię zakończoną pod Kopułą 
Gromu i  sprawi, że dowiemy się więcej o  tym świecie. 
Produkcja jednak się opóźniała, Gibson z  projektu się 
wycofał, a  my dostaliśmy w  efekcie samochodowe łu-
budu, w którym o nic nie chodzi, a już najmniej o sens. 
Mamy rok…właściwie to nie wiadomo, jesteśmy gdzieś 
w Australii (chociaż kto to wie na pewno) domniemane  
20 lat po nuklearnej katastrofie, która spustoszy-
ła świat. Tytułowy Max zostaje złapany przez gang 
Nieśmiertelnego Joe i  porwany do jego twierdzy.  
Tymczasem Joe wysyła swoją Cesarzową Furiosę (Char-
lize Theron) do krainy Oktanii – jak łatwo się domyślić 
– po paliwo. W trakcie podróży Furiosa zmienia niespo-
dziewanie kierunek jazdy i decyduje się uciec, a goni ją 
cała gangsterska banda, w której przypadkiem znajdzie 
się także Max. I to właściwie całe streszczenie filmu, któ-
ry okazuje się jednym wielkim samochodowym rajdem, 

przerywanym jedynie na krótkie postoje, w  trakcie 
których bohaterowie wzdychają, oblewają się wodą, 
naprawiają jakiś element silnika i  próbują powie-
dzieć coś mądrego. Tylko że to nie ma prawa zadzia-
łać, a  wraz z  upływem kolejnych minut byłem tylko 
coraz bardziej zdenerwowany i  zniechęcony pozio-
mem absurdów, jakie zaserwował nam scenarzysta.  
Najwyraźniej ropa, będąca powodem wojny, nie jest 
wcale dobrem rzadkim, skoro napędza tyle samocho-
dów jeżdżących w  tę i  nazad. Jakimś jednak cudem 
samochody Joe dopalane są paliwem płynącym z żył 
dawców takich jak Max, chyba że nie chodzi o benzynę, 
tylko prąd na wzór tego, co widzieliśmy w „Matrixie”. 
Oaza Nieśmiertelnego to dwie górki na krzyż, na któ-
rych szczycie uprawiane są rośliny, a do tego wielki re-
zerwuar wody wydobywanej gdzieś spod ziemi. Biorąc 
pod uwagę suchy klimat niby-Australii, a także zmiany 
środowiskowe po atomówkach, woda musiałaby być 
albo radioaktywna, albo też byłaby jej skończona ilość 
pod ziemią – deszcz nie pada, nie ma jak uzupełnić 
wód gruntowych. Do tego mnóstwo ludzi tłoczących 
się u podnóża góry czekających na strumienie wody 
spuszczane co jakiś czas łaskawie przez Joe – skąd się 
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wzięli, co jedzą? Skąd rekrutują się Trepy – wychowan-
kowie Nieśmertelnego, trenowani od małego do woj-
ny i śmierci w boju, by dostąpić zaszczytu wstąpienia 
do Valhalli (nordycka mitologia na południowej półkuli  
– zaiste ciekawy kulturowy synkretyzm). W trakcie akcji 
poznamy też kolejnych dwóch władców – Ludożercę 
z Oktanii i Farmera Pocisków. Ale tak naprawdę przez 
cały film nic się o nich więcej nie dowiemy. Każdy z nich 
jest jedynie liderem swego gangu, który dołącza się do 
pościgu za Furiozą, widząc w tym zapewne interes dla 
własnego biznesu i okazję, by wykiwać pozostałą dwój-
kę. Ponieważ, jak wspomniałem, cały film to jeden wiel-
ki wyścig, trudno jest poznać lepiej postać, która wciąż 
siedzi w aucie. W rezultacie goniąca triada jest raczej 
zabawna niż straszna. A co powiedzieć o uciekinierach? 
I tu już mamy kuriozum, bo w cysternie znajduje się po 
pierwsze mleko matek, odsysane z piersi kobiet w cy-
tadeli Joe... huh? Furioza wiezie także jego miniharem, 
a celem podróży jest Oaza, w której żyją Matki Rodzące. 
W tym momencie mój mózg odpłynął, ale nic to – oglą-
dam dalej, licząc, że może zobaczę coś, co przyciągnie 
mnie do ekranu. Ale nic takiego nie następuje – szcząt-
kowa fabuła ma jedynie pokazać jedno wielkie łubudu, 
które, trzeba to przyznać, sfilmowane jest pierwszo-
rzędnie. Zrozumiałbym gdyby miał to być pastisz kina 
postapo klasy B, ale nie – to wszystko dzieje się na 
serio. W całej tej historii nie mogę wybaczyć zwłaszcza 
wprowadzonej na siłę postaci Furiozy, która w oczach 
widza staje się tak naprawdę centralną postacią. Max 
jest tu tylko dodatkiem, kimś w  rodzaju średnio-
wiecznego rycerza mającego bronić swojej królewny.  

Królewna jednak znakomicie sobie daje radę sama, 
a unoszący się w powietrzu testosteron i zapach oleju 
napędowego skutecznie zniechęca nas do myślenia 
o  jakimkolwiek uczuciu, które może połączyć kiedy-
kolwiek tę parę. W  efekcie zamiast starego, dobre-
go „Mad Maxa” dostajemy feministyczne kino, które 
nieznośnie bije mnie po oczach i  mózgu. W  końcu 
to ma być Wojownik Szos! Gdybym chciał oglądać 
wojowniczkę włączyłbym „Xenę” albo „Wonder Wo-
man” lub podziwiał sprawność Natashy Romanoff 
w „Avengers”. Tom Hardy stara się co prawda naśla-
dować mimikę Gibsona, ale wychodzi mu to słabo.  
Dawno nie rozczarowałem się tak niecierpliwie ocze-
kiwanym filmem jak w tym wypadku. Nawiązania do 
motywów z poprzednich części, takich jak podróż do 
Oazy oraz zatrudnienie w roli Joe Hugh Byrne’a (Kosa 
w pierwszej części) nie rekompensują ułomności sce-
nariusza i  braku Mela Gibsona. To już lepiej byłoby 
zatrudnić Vina Diesla (przynajmniej tematyczne na-
zwisko) i  mielibyśmy z  tego „Szybkich i  wściekłych  
7 i  1/2”. Możliwe, że jest to film dla tej właśnie gru-
py docelowej, która jara się szybkimi samochodami 
i dźwiękiem mknących z zawrotną szybkością krążow-
ników pustyni (bo o  porządną szosę jakoś już trud-
no). Ja się nie jaram i nie kupuję wizji, jaką na bazie 
nostalgii chce mi wcisnąć George Miller. Jeśli do tego 
dodamy fakt, iż kolejna zaplanowana część może się 
okazać prequelem, to miłośnikom kina postapo po-
zostaje już tylko strzelić sobie w  łeb. Albo na nowo 
docenić urok poprzednich trzech części.                   4
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Kiedy opisywałem na swym blogu film 
„Nebraska”, od razu przyszła mi do głowy 
ta płyta. Mimo tego samego tytułu nie 
jest to jednak soundtrack, ale osobna pły-
ta tego, który dla wielu uosabia wszystko, 
co najlepsze w muzyce amerykańskiej.

Dzisiaj Bruce Springsteen to już człowiek 
-instytucja. Stary rockman z  charaktery-
stycznym głosem, którym potrafi wyśpie-
wać zarówno liryczne ballady, jak i wykrzy-
czeć rockowy protest song. Największą 
sławę przyniosły „Bossowi” z pewnością 
jego koncerty z grupą E-Street Band, w cza-
sie których nigdy się nie oszczędzał i które 
potrafiły trwać nawet trzy godziny. Jednak 
najbardziej fascynujące jest to, że twórczość 
Bruce’a ma dwa płuca całkowicie odmienne 
stylistycznie. To bowiem nie tylko rockman, 
ale też przedstawiciel muzyki folkowej, wier-
ny uczeń takich gigantów jak Johnny Cash 
i Pete Seeger, któremu tak świetnie oddał 
hołd płytą „We Shall Overcome”. Nagrania 
do płyty „Nebraska” powstały w pokojach 
hotelowych i zarejestrowano je na TASCAM 
Portastudio – pierwszym czterościeżko-
wym magnetofonie, który korzystał z kaset, 
a nie taśm szpulowych. W czasie sesji stu-
dyjnych doszedł jednak do wniosku z pro-
ducentami, iż dodanie zespołu zbyt mocno 
zakłóciłoby charakter utworów. W efekcie 

mamy jedyną w swoim rodzaju sytuację, 
kiedy taśma demo zostaje wydana jako peł-
ny album, bez żadnych zmian i udziwnień, 
jedynie z zastosowaniem wyrafinowanej 
redukcji szumów ze względu na miejscami 
zbyt niski poziom dźwięku w nagraniach. 
Powstała z tego jedna z najbardziej frapują-
cych płyt w dziejach muzyki rockowej, bar-
dzo ceniona w dyskografii Bruce’a, może 
nawet bardziej niż słynne „Born in the 
U.S.A.”. Znajdziemy na niej dziesięć utwo-
rów, opisujących świat bez perspektyw i na-
dziei, losy indywidualistów zmagających 
się z kluczowymi momentami w ich życiu  
– na przykład bohater piosenki tytułowej zosta-
je skazany na śmierć na krześle elektrycznym.  
Płyta wywarła ogromny wpływ na wielu 
muzyków, dwa covery w 1983 roku nagrał 
nawet sam Johnny Cash. Nie jest to łatwy 
album, co to, to nie. By go należycie docenić, 
należy się wsłuchać w warstwę tekstową, 
zaparzyć dobrą kawę i rozsiąść się w fotelu, 
słuchając jej w skupieniu. Nie ma tu żadnych 
udziwnień, efektów. Gitara elektryczna po-
jawia się tylko w „Open All Night”, czasem 
zabrzmi syntezator, ale poza tym jest tylko 
gitara akustyczna, harmonijka i charaktery-
styczny głos. Posłuchajcie koniecznie, bo to 
zupełnie inne wcielenie Springsteena, który 
udowadnia kolejny raz, iż przydomek „The 
Boss” słusznie mu się należy.                     4
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